
Beste leden van de gemeenteraad Doetinchem, 
 
Sinds 2017 heb ik al contact met Kronos over het zonnepark aan de Bahrseweg. Toen de gesprekken 
in 2019 hierover weer begonnen ben ik aanwezig geweest bij de eerste twee algemene bijeenkomsten. 
Ik heb Kronos er toen op gewezen dat de communicatie niet altijd even goed verliep, en zij hebben dit 
verbeterd. De sfeer tijdens deze gesprekken vond ik negatief en wantrouwend. Daarom heb ik me niet 
aangesloten bij de werkgroep die werd opgericht, omdat het me niet handig leek met zo’n instelling 
met een ontwikkelaar te gaan praten. Ik heb Kronos gevraagd of ze mij persoonlijk op de hoogte 
konden houden van de plannen, en dit hebben ze gedaan. 
 
Tijdens de eerste werkgroep is er gekozen voor een nieuw ontwerp van het zonnepark. Dit ontwerp 
was kleiner dan het eerste ontwerp, en lag op andere percelen. Het gevolg van deze keuze is dat het 
zonnepark dichter bij mijn huis komt te liggen. Ik heb hier geen problemen mee, ik vind dat Dennis 
Krosse in principe mag doen wat hij wil met zijn land, zolang ik er maar geen last van heb. Kronos heeft 
mij toen gevraagd om mijn wensen voor het ontwerp en de inpassing. Ik heb twee wensen 
doorgegeven: gevarieerde, organische beplanting rondom het park, en geen hoge beplanting in de 
randen langs de Bahrseweg (i.v.m. het tunneleffect en een gevoel van onveiligheid voor mijn zus 
wanneer ze hier ‘s avonds fietst). Kronos heeft dit in de plannen aangepast. 
 
Later heeft de gemeente aan Kronos gevraagd om een plan te maken voor de inpassing van de 
Bahrseweg. Kronos heeft mij hierover gebeld om mijn mening te vragen. Ik heb toen gezegd dat ik 
geen beplanting in de bermen wenste, liever juist dat er beplanting werd weggehaald. Omdat de 
gemeente hier uiteindelijk over gaat heeft Kronos ervoor gezorgd dat ik in contact kwam met Florike 
Kaspersma van de gemeente. Zij is bij mij langs geweest om het onderhoud aan de Bahrseweg te 
bespreken. 
Ik wil de gemeenteraad meegeven dat er meer omwonenden zijn dan alleen de werkgroep. Er is helaas 
veel stemming gemaakt in de buurt en in de krant en er zijn onvolledige verhalen verteld. Een 
voorbeeld hiervan is dat de “werkgroep” zegt dat het park is vergroot van 10 naar 13 hectare. Dit is 
onjuist, het is verkleind van 16 naar 13 hectare. Ook zijn niet alle e-mails of brieven gedeeld met mij of 
met andere buren die niet zo negatief tegenover de plannen staan. Het lijkt nu alsof heel de buurt 
tegen is, en dat is niet zo. Verder heeft Kronos de plannen aangepast waardoor het zonnepark op een 
veel grotere afstand van de Bokkenstraat ligt, zoals de werkgroep wilde. Het lijkt nu alsof hun stemmen 
het hardste klinken. Daarom wil ik hier ook mijn stem laten horen. Ik woon nu tenslotte het dichtste 
bij het zonnepark, en mijn stem is daarom minstens net zo belangrijk als die van hen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Edwin Schennink 

 


