
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentatie ALV Dorpsraad Keppel en Eldrik (12-4-2017) 

Zonneweide Hoog-Keppel 



Aanleiding 
• Braakliggende  

    voetbalvelden 

• Energiedoelstelling 

• Haalbaarheidsanalyse 

    zonneweide door AGEM 

• B&W-besluit voor het verder ontwikkelen met 
een invulling van zonnepanelen 

• Uitwerking door AGEM in samenspraak met 
gemeente, dorpsraad, omgeving en betrokken 
partijen 



AGEM Holding B.V. 

100% aandelen 

AGEM Ontwikkeling B.V. AGEM Levering B.V. 

100% aandelen 

Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. 
 



Waarom AGEM? 

• Snel overschakelen op groene energie van 
eigen Achterhoekse bodem (energieneutraal 
2030)  

 

 

• Werkgelegenheid in de regio houden  

- Meer dan 200 miljoen euro per jaar uit regio  

- Investering enkele miljarden 

 



Wat is de AGEM?   

• De AGEM is een maatschappelijk bedrijf voor en 
door burgers, organisaties en bedrijven in de 
Achterhoek 

• De AGEM heeft een onafhankelijke positie, maar 
werkt samen met Achterhoekse bedrijven, lokale 
initiatieven en maatschappelijke organisaties 

• Besparing, opwekking en energielevering 



Collectieve zonnedaken 

Al meerdere succesvolle projecten! 



Diverse zonneparken  
in ontwikkeling 

  

1500 vrijkomende agrarische gebouwen – 750x  asbest saneren en slopen -750 zonne-erven - 750 MW 

  

De resultaten van de pilot Zon Op Erf 
Presentatie door Aad Grandia en Guus Ydema  

Zon Op Erf 
De stap naar energie-ondernemer 



Zonneweide Hoog-Keppel 

Stand van zaken 

• HBA: 5.000 á 7.000 panelen (afhankelijk van 
opstellingsrichting) 

• Potentie: alle huishoudens Hoog-Keppel 
groene stroom geoogst op eigen grond!!!  

 

 

• Eerste verkenning landschappelijke inpassing 



Zonneweide Hoog-Keppel 

Uitgangspunten: 

• Optimaal benutten beschikbare terrein om 
exploitatie zonneweide haalbaar te maken 

• Landschappelijke inpassing 

• Overleg met buurt en dorpsraad 

• Participatie-mogelijkheden 

• Verplaatsen trapveldje 

• Mogelijkheden voor parkeren evenementen, 
wandelen, hardlopen 

 



Zonneweide Hoog-Keppel 

Voorlopige schets  opstelling zonnepanelen 



Zonneweide Hoog-Keppel 

Voorlopig concept landschappelijk inpassing 



Zonneweide Hoog-Keppel 

Voorbeeld oost-west opstelling 
 

Voorbeeld zuid opstelling 
 



Hoe verder… 
• Ontwikkelovereenkomst AGEM & gemeente  

• Afstemming met omgeving, werkgroep gemeente, AGEM 

• Uitwerking inrichtingsplan 

• Engineering 

• Informatiebijeenkomst (incl. verkenning participatie) 

• Aanvraag omgevingsvergunning 

• Crowdfunding en aanvraag subsidie(s) 

• Gesprekken realisatie- en exploitatiepartners 

• Realisatie en exploitatie 

 

 

 



Vragen? 


