
 

 
 
Beste inwoners van Keppel en Eldrik, 
 
Het is inmiddels zes maanden geleden dat de Bronckhorster Gemeenteraad besloot om de plannen 

voor grote windturbines in ieder geval op te schorten tot 2022. 
Sindsdien zijn we voor en achter de schermen - ondersteund door een jurist - actief gebleven om 
het proces van een energieneutraal Bronckhorst en de uitvoering van de Verrijkte Routekaart te 
volgen. Het is tijd voor een update via deze flyer. 
 
In de afgelopen maanden hebben we onder andere met een aantal Wob-verzoeken (Wet 
openbaarheid van bestuur) bij de gemeente en de provincie zo veel als mogelijk documenten 
opgevraagd om een compleet beeld te krijgen van de totstandkoming en uitvoering van de 
Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. En uiteraard in het bijzonder van de 
plannen voor grote windturbines en mogelijke locaties. 
Transparantie was en blijft daarbij in onze ogen het kernwoord. De door de gemeente 

aangeleverde informatie naar aanleiding van het Wob-verzoek is ons inziens echter onvolledig en 
ontoereikend, met een gang naar de bezwaarschriftencommissie tot gevolg. 
 
Onze conclusie is - opnieuw - dat er niet open en tijdig is gecommuniceerd door de gemeente. In 
de aanloop naar de definitieve besluitvorming over de Routekaart en de mogelijke locaties voor 
windturbines zijn in onze ogen verwijtbare keuzes gemaakt. 
In ieder geval is duidelijk geworden dat tijdens de opstelling van de Verrijkte Routekaart vorig jaar 
er nog een tweede belangrijk proces liep, namelijk die van de Regionale Energiestrategie (RES). 
Alhoewel deze RES-informatie vorig jaar al bekend was, is hierover door de gemeente helaas niet 
actief gecommuniceerd terwijl dat zeer relevant was geweest in relatie tot de Routekaart.  
Wij zijn zeer bezorgd over de ontwikkelingen, omdat dit proces voor de inwoners wederom voor 

een groot deel 'onder de radar' plaatsvindt.  
 
Wat is de RES? 
In Nederland zijn momenteel 30 energieregio's aan het onderzoeken waar en hoe het best 
duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Daarbij geldt dat in 2030 
gezamenlijk 35 terrawatt moet worden opgewekt. 
De gemeente Bronckhorst vormt samen met de gemeentes Aalten, Berkelland, Doetinchem, 
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk de RES-regio Achterhoek. 
Deze RES-regio Achterhoek komt binnenkort op een belangrijk punt aan: het doen van een 
concept RES-bod aan de provincie en de landelijke overheid. Hierin geeft zij aan hoeveel energie zij 
denkt via zon en wind in 2030 op te wekken.  

De tijdslijn voor inlevering van het concept RES-bod is landelijk uitgesteld tot 1 oktober 2020, 
zodat onder andere burgerparticipatie mogelijk wordt gemaakt. Echter, onze regio wil uiterlijk  
1 juli 2020 een bod indienen. 



Duidelijk is dat de Gemeenteraad, maar ook belanghebbenden als inwoners geen enkele inbreng 

hebben bij het opstellen van dit energiebod. Slechts de wethouders Duurzaamheid nemen de 
beslissing en het college van B&W wordt 'geconsulteerd'. 
Hoe concreet het RES-bod eruit moet zien, welke bijdrage onze gemeente daarin levert, welke 
consequenties dit concept RES-bod heeft; het is volstrekt onduidelijk voor de buitenwereld. 
En dat terwijl andere energieregio's al wel een burgerparticipatietraject hebben doorlopen. 
Daarbij gaat de regio Achterhoek voor energieneutraal in 2030; de rest van Gelderland en de rest 
van Nederland gaat voor energieneutraal in 2050. Lopen we in Bronckhorst daarmee risico dat we 
na 2030 nog een extra inspanning moeten leveren? 
Ook is duidelijk dat als na doorrekening van de biedingen blijkt dat er onvoldoende wordt 
opgewekt, de overheid een verdeelsystematiek kan toepassen en daarmee de regie over mag 
nemen. Zo kunnen initiatiefnemers de provincie vragen de gemeente te overrulen en kan de 

provincie dat ook op eigen initiatief doen. Daarmee kunnen de voorwaarden uit de Verrijkte 
Routekaart vervallen en is nog steeds de kans aanwezig dat we geconfronteerd worden met 
plannen voor grote windturbines in Keppel/Eldrik. 
Het is een 'als-dan-scenario', maar urgent genoeg om met klem aan te dringen op transparantie 
voor àlle partijen. 

 
Ons doel 
Uiteraard gaan we voor duurzaamheid en een energieneutraal Bronckhorst. We zijn niet per 
definitie tegen windenergie, maar dit mag niet ten koste gaan van leefbaarheid, gezondheid en 
van flora en fauna. Dus geen windturbines van 200 meter tiphoogte in Keppel/Eldrik.  
De informatievoorziening vanuit de gemeente Bronckhorst over energieneutraal worden, is en 

blijft in onze ogen onvolledig, niet tijdig, niet open en niet transparant. En daar zijn we helaas al 
twee keer eerder mee geconfronteerd in het traject van de Verrijkte Routekaart. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat belanghebbenden mee kunnen denken en mee kunnen 
doen vóórdat definitieve besluitvorming plaatsvindt. Geef openheid van zaken over het RES-bod: 
welke opwek, welke gebieden, wanneer, etc. En geef nadrukkelijk en voldoende ruimte voor 
burgerparticipatie. Er is nog ruimte, want het concept RES-bod hoeft officieel pas 1 oktober 2020 
te worden ingediend. 
 
Steun met donatie 
Wilt u ons steunen om deze doelen te behalen? Via onze website kunt u een iDeal-donatie doen 
voor de bekostiging van onze juridische ondersteuning (de inzet van de Stichtingmedewerkers is 

geheel vrijwillig c.q. kosteloos).  
Op de site vindt u ook uitgebreide informatie over de Wob-verzoeken, alle aan ons toegezonden 
documenten en een uitgebreide toelichting: www.tegenwindkeppeleneldrik.nl. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken via onderstaande kanalen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik 
 

Website : www.tegenwindkeppeleneldrik.nl 
Email :  tegenwindkeppeleneldrik@gmail.com 
Facebook :  Tegenwind-Keppel-en-Eldrik 
Instagram :  tegenwindkeppeleneldrik 

Laag-Keppel, 12 mei 2020 


