
 Inspreektekst Rob Meenhuis  

  

Dank voorzitter. Ik spreek namens Actiecomité Tegenwind Keppel en Eldrik. Ik ga in op twee 

onderwerpen: de twijfel aan de energiemix + ter afsluiting ons voorstel tot aanpassing van de 

Verrijkte Routekaart.  

  

Allereerst: vraagtekens bij doelstellingen Energiemix  

Met de fracties en de wethouder hebben wij afgelopen week gesproken over de doelstelling 

van de energie opwek. Deze ligt in 2030 33% hoger dan de doelstelling voor de energievraag. 

Dat terwijl Bronckhorst niet meer willen opwekken dan nodig. De ontwikkelaar van het 

gebruikte model (Quintel) heeft schriftelijk bevestigd dat in het model al rekening wordt 

gehouden met eventuele verliezen bij de opwek. Wel zijn er nog kleine verliezen (enkele 

procenten) in het transport en de distributie van de elektriciteit.   

Een 33% hogere opwek is daarom heel merkwaardig en veel meer dan enkele procenten. 

Daarom hebben wij de volgende vragen:  

- durft de wethouder met zekerheid te stellen dat de doelstelling voor energie 

opwekken niet te hoog is en uitsluitend nodig is voor dekking van de energievraag 

van 2.394 TJ?   

- is hij daarvoor bereid een second opinion te laten uitvoeren door een onafhankelijk 

deskundige?  

Mocht blijken dat doelstelling voor opwek te hoog is dan hebben we grote windturbines 

misschien niet nodig.  

  

  

Het tweede onderwerp: een voorstel.   

Wij zijn voorstander van een energieneutraal Bronckhorst. Maar u heeft ook onze kritische 

kanttekeningen gehoord over de windturbines, die slechts 7,8% van de totale opwek in 2030 

moeten vormen.  

Begin in hoog tempo met alle initiatieven die geen of minder discussie oproepen en 

‘parkeer’ de optie windturbines. Er zijn hiervoor 8 belangrijke argumenten:  

1) De provincie heeft aan de gemeente Bronckhorst géén quotum voor windturbines 

toegewezen (er is dus geen verplichting deze op te nemen).   

2) Begin 2020 wordt een nieuwe richtlijn vanuit het RIVM verwacht gebaseerd op de 

nieuwe richtlijn van de wereld gezondheid organisatie (WHO). Tussen de huidige 

norm in NL en de nieuwe richtlijn van de WHO zit een substantieel verschil. Als nu ‘ja’ 



wordt gezegd tegen de Verrijkte Routekaart loopt u het risico dat de huidig geldende 

ruimere norm wordt gebruikt. Wacht daarom op het nieuwe RIVM advies.   

3) Er is zeer veel weerstand tegen windturbines onder inwoners, vooral vanuit de 

ernstige zorg over gezondheidseffecten en de definitieve aantasting van leefbaarheid 

en woongenot. Door de windturbines te ‘parkeren’ en op een later moment te 

heroverwegen luister je naar inwoners. Dit komt ten goede aan het draagvlak én 

biedt extra stimulans samen te werken aan energieneutraal Bronckhorst.  

4) U behoudt ons mooie landschap.  

5) De techniek en efficiency van opwek zal in de komende jaren verbeteren, ook zullen 

nieuwe ideeën en initiatieven die energie opwekken of besparen ontstaan.   

6) Over gezondheidseffecten van windturbines zal steeds meer bekend worden, beroep 

u als gemeente op het voorzorgsbeginsel en neem beschermende maatregelen tegen 

milieu- en gezondheidseffecten.  

7) Gebruik de tussenliggende periode om kaders en randvoorwaarden voor 

windturbines verder aan te scherpen.  

8) De kwaliteit van het kaartmateriaal is slecht, onvolledig en op enkele aspecten niet 

juist. Neem tijd om die te verbeteren, zoals eerder beloofd.  

‘Parkeer’ daarom de windturbines en accepteer geen initiatieven. Beoordeel op een later 

moment, in 2023 voor het eerst en daarna jaarlijks, of Bronckhorst in lijn met de 

doelstellingen op schema ligt. Er is dan nog voldoende tijd die 7,8% via windenergie te 

realiseren (mits nodig en verantwoord). En stel ook een maximum aan MW in voor de 

opwek via windturbines.  

Op deze wijze laat u ook zien dat u luistert naar uw inwoners en het écht gezamenlijk wil 

doen. Pas dán creëert u draagvlak! Doet u dit niet en gaat u akkoord met wat er nu ligt dan 

roept u ongekend nog méér weerstand op. Én creëert u geen draagvlak onder de bevolking 

voor onze gezamenlijke (misschien wel grootste) uitdaging ooit. De saamhorigheid onder 

inwoners is groot! En initiatiefnemers voor windturbines, geloof me, zitten in de 

startblokken. Die zijn puur uit op financieel gewin (daarbij gaat het over echt vele miljoenen 

euro’s)!!    

Toon “realisme” en gebruik a.u.b. uw gezonde verstand! Dank voor uw aandacht.  

  

Nabrander:  

Wij verwachten straks een goed en sterk debat en hopen, nee sterker, verwachten dat u 

hierin ook realisme toont én uw gezond verstand gebruikt en dat op 31 oktober bij de 

besluitvorming diverse breed gedragen amendementen worden aanvaard die leiden tot een 

definitieve Routekaart.   

  

  


