
Inspreektekst Igor Reintjes 

Dank voorzitter, mijn naam is Igor Reintjes en ik spreek als eerste van de vier sprekers namens 

‘Actiecomité Tegenwind Keppel en Eldrik’, en zal de onderwerpen algemeen en communicatie 

behandelen. 

“Bij energie-initiatieven stelt de gemeente Bronckhorst hoge eisen aan participatie en lokaal 

eigenaarschap. Het participatiedoel is ‘het sámen doen’. Inwoners, lokale ondernemers en 

organisaties denken mee en profiteren mee. Ze worden vroegtijdig en met respect bij initiatieven 

geïnformeerd en betrokken, hebben daadwerkelijk iets te zeggen en kunnen zelf meedoen…… De 

energie-opgave heeft impact op het landschap. Bronckhorst streeft er echter naar om de duurzame 

energieopwekking zo in te passen dat functies en waarden van landschap zoveel mogelijk behouden 

worden.” 

Met deze woorden startte dit college zijn bestuursperiode in onze gemeente. Mooie woorden, zeker 

omdat wij als inwoners dezelfde doelstelling hebben als u: Bronckhorst in 2030 energieneutraal 

maken! Het is daarom teleurstellend en bitter te moeten constateren dat dit beleid, tot op de dag 

van vandaag, uitsluitend is omgezet in woorden met als basis de verrijkte routekaart. 

Om onze gezamenlijke doelstelling te kunnen halen zal er vanaf nu echt ‘tijdig, open, eerlijk en 

transparant’ gecommuniceerd moeten worden door alle partijen. Ongeveer 1 maand geleden 

werden wij via een gerucht geconfronteerd dat het Landgoed Keppel initiatieven ontwikkeld heeft 

om windturbines van ruim 200 meter hoog te plaatsen in het prachtige coulisse landschap aan de 

oude IJssel grotendeels tussen de brug in Laag-Keppel en Hoog-Keppel en dicht tegen onze dorpen 

aan. Hierop hebben we informatie ingewonnen bij verschillende partijen ter bevestiging van deze 

plannen en zijn initiatieven gestart zoals o.a. de zojuist aangeboden petitie en een informatieavond 

op 19 september in de afgeladen volle dorpskerk in Hoog-Keppel. Slechts 4 van de 220 aanwezigen 

kende de verrijkte routekaart, dit is minder dan 2%! Met de gekozen communicatiestrategie bent u 

er opnieuw niet in geslaagd bewoners goed te informeren, terwijl u wist dat 75% het een (zeer) 

belangrijk onderwerp vindt. Waarom informeert u wel alle inwoners over een uitnodiging met 

slimme tips voor duurzaam en prettig wonen, maar informeert u ons niet over een onderwerp met 

veel meer impact ‘energieneutraal Bronckhorst 2030’? Zorgvuldig beleid moet zijn gebaseerd op 

eenduidige en volledige informatie, het op grond daarvan ontwikkelen van opties en, op grond van 

uw belofte, in samenspraak met de bevolking maken van keuzes. Maar tot nu toe zet u ons alleen 

maar buitenspel en op achterstand. In maart jl. is de routekaart door deze hoofdreden uitgesteld en 

is door u beterschap beloofd.  Wij pleiten er niet voor om de verrijkte routekaart nu opnieuw uit te 

stellen, maar pleiten wel voor diverse aanpassingen. Uitstel zou alleen maar vertragend werken om 

onze gezamenlijke doelstelling te halen, en mogelijk ‘crisis’ binnen uw bestuur veroorzaken. 

Wel vragen wij u om echt te luisteren naar ons, de volgende 3 sprekers zullen meer in detail ingaan 

op de inhoud van de verrijkte routekaart, en onze woorden ook om te zetten in daden. 

Mensen zijn niet dom. Binnen onze gemeenschap is niet alleen veel kennis, maar ook betrokkenheid 

bij de energietransitie. Dit is niet alleen ‘iets van de gemeente’, maar wordt breed gedragen in de 

bevolking. Gebruik dan ook al die kennis, motivatie, creativiteit en denkkracht om, samen met de 

bevolking, alternatieven te ontwikkelen die ook leiden tot een energieneutraal Bronckhorst, maar 

passen bij onze geschiedenis, cultuurlandschap, karakteristieken en mensen. Onze boodschap aan u 

is om de besluitvorming over inzet van windturbines als de meest controversiële alternatieve 

energiebron in de Routekaart vooralsnog te parkeren. Zorgvuldigheid is vereist! 

Door het echt samen te doen en naar ons te luisteren, schept u de voorwaarde om betrokkenheid en 

breed draagvlak onder de inwoners te genereren om deze grootste opgave van de gemeente tot een 

succes te maken. Wordt ‘ons bestuur’, en niet ‘een bestuur’!  

Laten we de handen ineen slaan en samen op weg naar een energie neutraal Brockhorst 2030 vanuit 

‘REALISME’!  


