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Zoals besproken willen we voor donderdagavond (voor de Tegenwind bijeenkomst) de bijgevoegde brief
sturen aan de bewoners van Eldrik en Keppel.
Kunnen jullie aangeven of er tegen onderdelen vanuit jullie kant bezwaren zijn?
De afbeelding met het zoekgebied willen we er wel graag inlaten. Deze heeft namelijk de Tegenwind
organisatie ook ontvangen. Dit is ook wat we de omwonenden willen laten zien tijdens de huis-aanhuisbezoeken. Dan hebben mensen in ieder geval een beeld. Belangrijkste boodschap van de brief: we zijn
nog in een oriënterende fase voor de plannen, willen het graag samen met de omgeving doen en willen
graag bij de mensen langs gaan om ze te informeren.
Kunnen jullie dit binnen een uur laten weten? Excuses voor de zeer snelle deadline voor reactie, maar we
moeten alles nog gereedmaken voor morgen.
Met vriendelijke groeten,
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18 september 2019
Mogelijke plannen duurzame energieopwekking Landgoed Keppel

Geachte bewoner van Hoog-Keppel, Laag-Keppel of Eldrik,
Waarschijnlijk heeft u berichten gehoord over de plannen om een windpark te ontwikkelen op
Landgoed Keppel. We kunnen ons voorstellen dat u zich naar aanleiding van die informatie zorgen
maakt en vragen heeft. Via deze brief nemen we u graag mee in de huidige stand van zaken.
Wie zijn we?
Wij zijn Rijn en David van Lynden van landgoed Keppel. Wij hebben Green Trust gevraagd om samen
met ons te helpen de mogelijkheden te onderzoeken voor windenergie op het landgoed. Green Trust
werkt aan de transitie van conventionele energie naar duurzame energie door het realiseren van zonen windenergieprojecten in binnen- en buitenland en zoekt hierbij de samenwerking met de omgeving
op. Green Trust vindt het belangrijk om samen te werken met de omgeving en lokale energie
coöperaties en de ontwikkeling echt samen vorm te geven.
Waarom dit initiatief?
Op dit moment bevinden de plannen voor een vorm van duurzame energieopwekking op Landgoed
Keppel aan de overzijde van de Oude IJssel zich nog in een beginstadium. De reden dat we u tot op
heden nog niet hebben geïnformeerd, is omdat er nog niet veel duidelijk is en we vooralsnog vooral
aan het oriënteren zijn.
Graag nemen we u mee in onze overwegingen om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van
windenergie op Landgoed Keppel te verkennen.
Het landschap om ons heen verandert. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en krimpende
overheidsmiddelen zorgen voor multifunctionele functies van landschappen. Elk stukje grond wordt
dubbel benut en bebouwd. Dit gaat ten koste van het recreatieve en regionale karakter. Zeldzame
karakteristieke landschappen verdwijnen voor benutbare vierkante meters waar industrie en
woningbouw verrijst.
Landgoed Keppel is zo'n historisch en karakteristiek landschap. Het landgoed fungeert al ruim 700 jaar
als decor van de inwoners uit onze dorpen. Een iconisch beeld waartegen levensgebeurtenissen zich
afspeelden en herinneringen zijn gecreëerd. Een uniek decor, want als een van de weinig landschappen
beschikt dit landgoed over het unieke coulisselandschap.
Dit decor willen we graag behouden voor de toekomstige generaties. Hen kennis laten maken met de
natuur, historie en het land waar zoveel herinneringen van voorouders liggen. In zijn huidige vorm,
met de karakteristieke kenmerken van het coulisselandschap.
Dat gaat niet zomaar. Onderhoud van het landgoed en het in standhouden van het coulisselandschap
is erg kostbaar, terwijl overheidssubsidies krimpen.
Om het landgoed op een duurzame manier voort te laten bestaan, het kenmerkende landschap te
behouden en te versterken, zodat de regio er nu én in de toekomst volop van kan blijven genieten,
wordt gezocht naar alternatieve geldstromen. Zodat we er samen voor zorgen dat toekomstige
generaties kunnen blijven genieten van dit stukje historie.

Hoe zou dit windpark eruit kunnen komen te zien?

De ontwikkeling van een tijdelijk windpark op Landgoed Keppel aan de overkant van de Oude IJssel
zou een manier kunnen zijn om het landgoed te blijven behouden voor de regio. Hoe en of dit windpark
er daadwerkelijk komt, de hoeveelheid windturbines en zeker de hoogte van die windturbines is nog
niet duidelijk. Er staat nog niks vast, we willen graag samen met u bekijken wat past en wenselijk is.
Qua locatie is het zoekgebied afgebakend tot percelen in eigendom van het landgoed, locaties die
kunnen voldoen aan beleid en wettelijke normen en locaties die ruimtelijk inpasbaar zijn. Het oranje
gebied hieronder geeft het zoekgebied aan.

Hoe kan ik meedenken?

Een project op een landgoed dat als decor van de omgeving fungeert, kan niet worden ontwikkeld
zonder inbreng van de omgeving en de gebruikers van het landgoed. Juist samen met u willen we kijken
naar de beste oplossing om het landgoed te behouden zodat u er kunt blijven recreëren, werken en
van kunt blijven genieten. Er wordt een klankbordgroep opgericht waarin we samen kijken naar de
mogelijkheden en waarin u mee kunt denken over de vorm.
Hoe kan ik meedoen?

Er zijn veel mogelijkheden voor financiële participatie, zodat u en de omgeving financieel kunnen
profiteren van zo'n project. Ook hierover horen we graag uw mening via de klankbordgroep.
Ik wil graag meer informatie

Mogelijk heeft u na het lezen van deze brief nog vragen en wilt u meer informatie. We willen de
plannen graag samen met u bespreken en vormgeven. De komende weken gaan we daarom graag bij
u langs voor een kennismakingsgesprek waarbij we de plannen kunnen toelichten en u meer kunnen
vertellen over de mogelijke impact op de omgeving en participatiemogelijkheden. Mogen we bij u
langskomen? Dat horen we graag via het volgende e-mailadr
reentrust.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens Landgoed Keppel,
Rijn en David van Lynden

Namens Green Trust,
Tijmen Ke

