Aan het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Bronckhorst.

Datum: 4 januari 2021
Betreft: vragenlijst windmolens Bronckhorst.

Geacht college van Burgemeesters en Wethouders,,

Onlangs hebben we de uitnodiging ontvangen om de vragenlijst windmolens van de gemeente
Bronckhorst in te vullen.
We hebben de vragenlijst bekeken en maken hierbij bezwaar tegen de vraagstelling van de vragenlijst.
De vragen gaan niet over het feit óf de inwoners wel of niet windmolens in de gemeente acceptabel
vinden maar over randvoorwaarden voor windmolens. De primaire vraag zou moeten zijn of de
inwoners wel of niet voorstanders zijn van windmolens in de gemeente. Ook wordt niet duidelijk
gemaakt hoeveel energie de gemeente gebruikt en daarmee opgewekt moet worden. Het zou vooraf
inzichtelijk moeten zijn hoeveel procent van die op te wekken energie met alternatieve energie
opgewekt moet worden en welke verschillende vormen van energie ingezet kunnen worden om de
doelstellingen te behalen.
De vragen van de enquête zijn niet duidelijk geformuleerd. Er wordt bijvoorbeeld geen concrete
hoogte van windmolens genoemd maar alleen subjectieve begrippen als hoge en lage windmolens.
Hierdoor hebben bewoners geen idee waar ze hun mening over geven; op zijn minst is een visualisatie
gewenst zodat het effect op de omgeving duidelijk wordt. Er wordt niet gesproken over afstand tot
bewoning of over gezondheidseffecten van bijvoorbeeld laagfrequent geluid; ook hierdoor weten
inwoners onvoldoende waar ze goedkeuring of afkeuring voor geven.
Bovendien bieden de vragen een aantal meerkeuze opties en is er erg weinig ruimte om een toelichting
te geven of de mogelijkheid voor een toelichting wordt zeer slecht aangegeven. De vragen trechteren
in een richting dat er windmolens komen in de gemeente.
Aan het einde van de enquête kun je het mailadres invullen als je de resultaten van de enquête wilt
ontvangen. Het moet mogelijk zijn om de enquête anoniem in te vullen en de resultaten moeten
openbaar gedeeld worden via diverse kanalen zoals de website van de gemeente en via Contact. Er
moet duidelijkheid zijn hoeveel enquêtes zijn verzonden en hoeveel respondenten er zijn. Het is ook
kwalijk dat er maar één inlogcode per gezin beschikbaar wordt gesteld, als er meerdere personen op
een adres wonen moeten ze allen de gelegenheid krijgen om hun mening te geven.
De gemeente Bronckhorst geeft aan dat ze graag inwoners betrekt bij plannen en heeft participatie
hoog in het vaandel staan. Met deze enquête wordt een schijn van inspraak gewekt. Met deze
getrechterde vraagstelling krijgen de beslissers (raadsleden) geen objectief beeld van wat er leeft
onder de inwoners. Het kan toch niet zo zijn dat met deze schijnvertoning de indruk wordt gewekt dat
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er draagvlak is voor hoge windmolens in het mooie landschap van de gemeente Bronckhorst terwijl er
veel weerstand is en inwoners zich grote zorgen maken over de plannen voor de windmolens.
We verzoeken u om de resultaten openbaar te maken inclusief gegevens over het aantal verzonden
enquêtes en het aantal respondenten. We verzoeken u om deze resultaten niet als legitimering voor
het plaatsen van windmolens te gebruiken omdat er veel meer transparantie nodig is over de plannen.
Daarnaast moeten inwoners veel meer gelegenheid krijgen om ook op andere manieren hun stem te
laten horen over windmolenplannen in de gemeente Bronckhorst (en grensgemeenten).
Naar aanleiding van bovenstaande ontvangen we graag uw reactie en we vernemen graag wat u met
de resultaten van de enquête gaat doen in het besluitvormingsproces.

Met vriendelijke groet,

Tegenwind Oude IJssel
Mailadres: tegenwindoudeijssel@gmail.com

Tegenwind Oude IJssel
Hummelo, Keppel, Langerak, Doetinchem de Huet

