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Goedendag,
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Besluit gemeenteraad Doetinchem 27 januari 2022 over het plan voor een 
zonnepark aan de Keppelseweg te Doetinchem door LC Energie.

Bewoners  Doetinchem

Wij zijn de bewoners van de boerderij met buitenschoolse opvang aan de  
te Doetinchem en maken bij deze bezwaar tegen de komst van een zonnepark aan de 
Keppelseweg om de volgende redenen:

Wij zijn voor groene energie maar zijn het er niet mee eens dat goede 
landbouwgrond gebruikt wordt om zonnepanelen op te zetten. Waarom moet er 
een relatief groot stuk natuurlandschap opgeofferd worden om aan een relatief 
klein deel van het klimaatakkoord te kunnen voldoen.
Onze boerderij en de omliggende boerderijen zijn van cultuurhistorische waarde en 
staan prachtig in het oude coulisselandschap. En dat willen we heel graag 
behouden. Wat houdt de cultuurhistorische waarde nog in als het landschep om de 
boerderijen wordt vol gezet met hoge hekken en zonnepanelen?
Door de komst van een zonnepark zal onze woonboerderij met agrarische 
bestemming en buitenschoolse kinderopvang in cultuurhistorische waarde dalen 
en de verkoopwaarde zal dalen of minder hard stijgen dan wanneer er geen 
zonnepark aan grenst.
De landeigenaar is de enige die voordeel haalt uit het verhuren van zijn grond voor 
een zonnepark maar hij woont zelf niet in deze omgeving. LC Energie heeft al laten 
weten dat het hele plan eigenlijk niet meer rendabel zal zijn met naar hun idee te 
weinig zonnepanelen, maar omdat ze nu eenmaal al stappen hebben gezet vinden 
ze het zonde om er mee te stoppen. Dat wij als omwonenden kunnen mee 
participeren houdt in dat we geld kunnen investeren voor een rente van maar 4%. 
Wie zegt dat wij zoveel geld hebben en dit voor langere tijd vast willen leggen? Wij 
hebben met al ons geld deze cultuurhistorische boerderij gekocht zodat wij hier te 
midden van het Achterhoeks coulisselandschap kunnen leven en genieten. Een 
zonnepark zal op geen enkele manier een positieve bijdrage leveren aan ons, de 
bewonersl
Wij vrezen dat bij een bepaalde stand van de zon een schittering ontstaat waar wij, 
zowel de woonboerderij als de buitenschoolse kinderopvang, hinder van zullen 
ondervinden.
Aangezien er transformatoren gepland staan op de hoek bij de buitenschoolse 
kinderopvang vrezen wij geluidshinder te ervaren als het zonnepark vol in bedrijf 
is.



Met vriendelijke groet,

Voor ons, de bewoners en gebruikers van de buitenschoolse kinderopvang van

, is de impact heel erg groot en zal het zonnepark maximaal zichtbaar zijnl

7. Onze buitenschoolse kinderopvang onderscheidt zich duidelijk van een "doorsnee" 

buitenschoolse kinderopvang door het feit dat wij opvang binnen de agrarische 

setting bieden. Hierdoor is het bijna altijd mogelijk om in ons aanbod gebruik te 

maken van de natuurrijke en veelzijdige landelijke en agrarische omgeving van de 

buitenschoolse kinderopvang en daarbij passende activiteiten aan te bieden; een 

belangrijke meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Door de komst van het 

zonnepark wordt de beleving van wat er zoal groeit en bloeit rond de 

buitenschoolse kinderopvang terdege vermindert.

Wij zijn dan ook tegen een zonnepark tussen de Kruisbergse bossen en de 
Keppelseweg!!


