AANTEKENEN
Gemeente Bronckhorst
T.a.v. College van B&W
Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Laag-Keppel, 7 april 2020
Onderwerp: Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake Energieneutraal Bronckhorst.
Edelachtbaar College,
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk alle informatie inzake de volgende bestuurlijke aangelegenheid
openbaar te maken:
 Besprekingen, initiatieven en documentatie (en andere informatie zoals emailwisseling en
gespreksverslagen) met betrekking tot windturbines binnen een straal van 5 kilometer van
Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik;
 Besprekingen, documentatie, totstandkoming van, adviezen van en werkzaamheden van
derden met betrekking tot de (Verrijkte) Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030;
 Alle informatie die beschikbaar is over onderzoek naar twee mogelijke locaties voor een
windmolenpark (zoals beschreven in de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst februari
2019 en in concept versie Routekaart Energieneutraal Bronckhorst augustus 2019 die ter
inzage heeft gelegen) en eventuele voorkeurslocaties voor windturbines.
 Alle informatie die beschikbaar is in de communicatie met Landgoed Keppel BV, Kasteel
Keppel, Pallandt van Keppel Stichting of met diens eigenaren of vertegenwoordigers (w.o.
familie van Lynden, Greentrust, Rentmeesters kantoor Van Lynden, David van Lynden
program manager circular economy Rabobank) inzake windturbines.
 Alle informatie over de afstemming met de Provincie Gelderland inzake bovenstaande
onderwerpen.
Volledigheidshalve merken wij nog op dat het verzoek ziet op alle (informatie in) interne en externe
gespreksverslagen, brieven, e-mails, adviezen, notities, aantekeningen en andere informatiedragers.
Bovenstaand verzoek heeft betrekking op de periode 28 oktober 2019 tot en met de datum van de
dagtekening van deze brief.
Gaarne wensen wij kopie te ontvangen van de documenten waarin de gevraagde informatie is vervat
(artikel 7 lid 1 onder a Wob).
Wij gaan ervan uit dat er geen kosten aan verbonden zijn. Mochten er wel kosten aan verbonden
zijn, dan horen wij dit graag vooraf.
Wij zien uw besluit op deze aanvraag en de door ons gevraagde informatie in de hiervoor aangeduide
bestuurlijke aangelegenheid graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Hoogachtend,
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik,
I.W.J. Reintjes, secretaris

