
Presentatie Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik 

op bijeenkomst Energietransitie 2 juni 2022 van Dorpsraad Keppel en Eldrik 

 

Op 28 oktober 2021 hebben wij uitvoerig de stand van zaken tijdens de ALV van de Dorpsraad 

gepresenteerd. Daar hebben wij onze grote zorg uitgesproken over de ontwikkelingen van een groot 

windturbinepark op het landgoed van Kasteel Keppel op het zowel grondgebied Doetinchem als in 

Bronckhorst. In de tussentijd zijn alle processen doorgegaan. 

Wij zijn verheugd dat de Dorpsraad in zijn nieuwe samenstelling de rol heeft opgepakt en een avond 

als deze organiseert. Compliment daarvoor! We hopen vanaf nu samen met de Dorpsraad het dossier 

rondom de windturbines verder te kunnen oppakken. Want de krachtenbundeling is écht een must. 

En feit blijft dat ruim 90% van de bewoners tegen plaatsing van windturbines is in deze omgeving. 

Voor vele inwoners lijkt het nog een beetje dat de dreiging weg is. MAAR HIJ IS NIET WEG! Sterker 

nog: de dreiging komt steeds dichterbij!! Want een gemeente (Doetinchem of Bronckhorst) kan veel 

bepalen, maar het is de provincie die het uiteindelijk kan gaan bepalen als er een provinciaal 

inpassingsplan komt.  

Wij hebben de wetenschap, en dat is eerder aangegeven, dat er een paralleltraject loopt. Met andere 

woorden: het landgoed is al in een vergevorderd stadium van het realiseren van 5 windturbines van 

240 meter hoog, samen met gemeente Doetinchem tegen de dorpsrand van Laag-Keppel aan. Indien 

de nieuwe coalitie in Doetinchem hier een stokje voor gaat steken is de kans groot dat de Provincie, 

waarmee het Landgoed ook al vergevorderd is met het uitrollen van hun plannen, de regie 

overneemt. Met alle informatie die we hebben ontvangen is het vrijwel zeker dat dit paralleltraject 

onder verantwoordelijkheid van gedeputeerde Jan van der Meer (GroenLinks) al zeer ver gevorderd 

is! 

Bij een provinciaal inpassingsplan gelden de gemeentelijke kaders niet meer! Met andere woorden: 

alle door de raad van Bronckhorst aangenomen besluiten over de kaders voor windturbine-

initiatieven (bijvoorbeeld: afstand 10x masthoogte vanaf bebouwing, maximale tiphoogte 150 meter 

enz.) gelden dan niet meer. Gemeente Doetinchem heeft geen kaders of iets dergelijks, dus gelden 

op dit moment nog de ‘oude’ landelijke regels. 

De kans dat op het grondgebied Doetinchem tegen Laag-Keppel aan straks eerst 5 mega-hoge 

industriële windturbines van 240 meter tiphoogte komen is groot. Stel je voor, 5 grote kolossen, 

bijna net zo hoog als de Eiffeltoren en die dag en nacht voor grote overlast zorgen door 

ononderbroken lawaai te maken! En wat betekent dat voor Eldrik? 

De situatie is complex, maar wij zijn zeker niet naïef. Het windpark Doetinchem (Kasteel Keppel 

onder begeleiding van Greentrust) koerst op een advies vanuit de klankbordgroep in oktober 2022, 

zodat ze een tweede principe verzoek kunnen indienen. Dat is al heel snel (over 4 maanden)! Wij 

hebben de klankbordgroep geadviseerd juridische ondersteuning te zoeken en geen advies te 

verstrekken zolang er nog geen gedegen en wetenschappelijk onderbouwde nieuwe normeringen 

voor windturbines zijn opgesteld vanuit de overheid zoals gevraagd in de uitspraak van de Raad van 

State. Hiervoor heeft onze stichting een zienswijze inzake het concept Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau voor het plan MER algemene regels windturbinebepalingen (kortweg NRD) opgesteld en 

verzonden naar het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat (te lezen op onze website 

www.tegenwindkeppeleneldrik.nl/nieuws). 



Begin maart hebben wij de politieke partijen uitgedaagd hun standpunten over hoge windturbines 

groter dan 25 meter toe te lichten. Die standpunten zijn zeer duidelijk. De grootste partij in 

Bronckhorst, Gemeente Belangen Bronckhorst, heeft zich uitdrukkelijk uitgesproken tégen plaatsing 

van hoge windturbines hoger dan 25 meter. Aan dit onderdeel van het partijprogramma zullen wij 

GBB zeker gaan houden.  

Wij hebben aangeboden mee te denken met de gemeente om op een andere wijze energieneutraal 

te worden dan met plaatsing van hoge windturbines. Wij zullen dan ook de samenwerking met de 

gemeente Bronckhorst aangaan als die uitnodiging volgt. Inwoners zijn niet ‘dom’ en wij zijn ervan 

overtuigd dat er voldoende mogelijkheden zijn om Bronckhorst energieneutraal te krijgen is zonder 

de inzet van hoge windturbines.  

Weliswaar hebben de gemeenteraadsverkiezingen een verschuiving teweeggebracht. Want de grote 

motoren achter het windpark (GroenLinks in Doetinchem, Bronckhorst) lijken in de coalities niet 

meer terug te komen. Maar er zit nog wel een gedeputeerde van GroenLinks in het provinciehuis die 

maar één doel voor ogen heeft: plaatsing van een groot windturbine-cluster: van Doetinchem naar 

Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Eldrik, Angerlo, Doesburg en Drempt. 

Tevens moeten we ook afwachten hoe de coalitieprogramma’s eruit komen te zien. We hopen dat de 

democratie nog functioneert en er recht gedaan gaat worden aan de verkiezingsprogramma’s van de 

beoogde coalitiepartijen.  

De uitgangspunten in zowel Doetinchem (geen plan om energieneutraal te worden, geen kaders) als 

Bronckhorst (uitgangspunt van voormalig wethouder Paul Hofman: hoge windturbines zijn 

noodzakelijk) zijn volstrekt verkeerd geweest en stonden in geen enkel verkiezingsprogramma. 

Hopelijk wordt in de komende raadsperiode dit hersteld en wordt samen met inwoners en bedrijven 

gezocht naar betere en breed gedragen oplossingen. 

Wij zullen als inwoners samen de handen ineen moeten slaan en de krachten moeten bundelen. Het 

is kort dag. Alleen als we massaal onze stem op een correcte, daadkrachtige en slimme manier laten 

horen bij de bevoegde instanties, gaan we naar een ‘Bronckhorst energieneutraal’ zonder hoge 

windturbines en gaan de plannen van het Landgoed Keppel niet door. 

Wat staat ons te wachten als er 5 giga hoge turbines op Doetinchems grondgebied vlakbij Laag-

Keppel komen? Komen er dan nog 10 bij aan de andere zijde van de weg op Bronckhorster 

grondgebied?  


