
 Mijn naam is Edwin Slutter. Ik ben woonachtig in Hoog-Keppel en ik spreek namens 

Actiecomité Tegenwind Keppel en Eldrik 

Wij hebben de Verrijkte Routekaart grondig bestudeerd en constateren dat de gestelde 

kaders en randvoorwaarden onduidelijk  geformuleerd zijn. 

Hieronder noem ik enkele constateringen: 

- Een deel gaat in een omgevingsfonds: Wat is een deel? Is een deel €5? Of 10%? 

Hoeveel? 

 

- Voor bewoners is de routekaart ‘Woonlastenneutraal’ -> dit terwijl in een motie in 

Maart unaniem is aangenomen dat inwoners er: ‘in woonlasten erop vooruit gaan’ 

(dus lagere woonlasten). Dit zien we nergens terug. Bovendien is ook volstrekt 

onduidelijk hoe de woonlasten er voor de burger uit zullen gaan zien. 

 

- Wanneer is vroegtijdig in gesprek gaan door een initiatiefnemer? (is vroegtijdig als 

het plan wordt ingediend, of als alle bestemmingsplannen gewijzigd zijn?  

Zeg het maar. 

 

- Wanneer is sprake van 50% lokaal eigendom? (volstaat één postbuseigenaar of twee 

inwoners?) -> dit terwijl in een motie in Maart gevraagd is te gaan voor 100% lokaal 

eigendom indien mogelijk.  

Ook daarover vinden we niets terug. 

 

- Aan welke kaders wordt getoetst door de Regiekamer Energie? En is de samenstelling 

van de Regiekamer wel divers genoeg om een deskundig oordeel te kunnen geven 

met mogelijk bindend advies?  

Waarom is er bij belangrijke projecten geen stem voor de 

omwonenden/belanghebbenden? Het lijkt erop dat B&W het stuur volledig zelf in 

handen wil houden. 

 

- Wanneer is sprake van lokaal draagvlak? In de huidige opzet moet er iets zijn 

opgenomen in het plan over lokaal draagvlak. “Iets” is onvoldoende concreet. Maak 

dit meetbaar door dit aan te geven met duidelijke normen. 

 

- De Raad heeft via een amendement in maart gevraagd het ‘Koersdocument 

Duurzame energie in de Achterhoek, zichtbaar, merkbaar en onmiskenbaar ’ te 

specificeren voor de Gemeente Bronckhorst. Een aantal belangrijke uitgangspunten 

die in dat Koersdocument worden benoemd zien we nu op geen enkele wijze terug in 

de huidige Routekaart: 

Ik noem de volgende elementen: 

  

o Het inzichtelijk maken van financiële stromen  



o Hoe delen omwonenden in de opbrengsten (verdeling lusten en lasten)? 

o Het optimaal informeren van bewoners 

o De integratie van de drie verschillende gedragscodes 

Het College van B&W wil met het vaststellen van het huidige vage normenkader het stuur in 

eigen hand houden. Het grote risico is, als deze kaders gehandhaafd blijven, ook de Raad 

buitenspel gezet wordt.  

Een dergelijk zwak toetsingskader is koren op de molen voor initiatiefnemers voor 

ontwikkeling en realisatie van windturbineplannen. Bij eventuele afwijzing door de 

Gemeente kan het er toe leiden dat de Provincie of een rechter in juridische zin anders gaat 

besluiten, omdat diverse onderdelen niet, onduidelijk of onvoldoende afgebakend zijn. 

Wij in Keppel zijn geconfronteerd met een plan van het Landgoed Keppel, dat puur en alleen 

uit is op financieel gewin. En dan praten we over winsten in een periode van 10-20 jaar van 

miljoenen euro’s! We weten ondertussen dat er ook andere initiatiefnemers zijn die uit zijn 

op dit zeer lucratieve verdienmodel. 

Ook vragen wij ons af hoe de financiële baten en lasten er voor de gemeente uit zien. In het 

totale plan wordt hier met geen woord over gerept. In iedere business case is het een 

belangrijke paragraaf om de financiële impact te beschrijven. We nemen toch aan dat u niet 

een carte blanche geeft of dat het u niets uitmaakt. Wij gaan er vanuit dat de Raad ook om 

dat inzicht zal vragen en ook verschillende scenario’s uitgewerkt wil zien.  

Ik wil mijn betoog als volgt samenvatten: 

Wij vragen met klem het toetsingskader binnen de Verrijkte Routekaart verder aan te 

scherpen en deze heel helder en meetbaar te maken. Windturbineparken zijn controversieel 

en stuitten op veel verzet vanuit omwonenden. Laten we a.u.b. zeer zorgvuldig omgaan met 

de kaders waarbinnen dit toelaatbaar is. Kortom, de Routekaart dient in vele opzichten te 

worden aangescherpt. 

 


