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Vragenlijst over windenergie in Bronckhorst 

Geachte heer/mevrouw, 

Wilt u ons laten weten hoe u denkt over windenergie in Bronckhorst? leder huishouden in 
de gemeente kan aan dit onderzoek meedoen. In deze brief leest u daar meer over. 

Uw mening is belangrijk 
We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek bij het opstellen van lokale voorwaarden 
voor windmolens vanaf 2022. We begrijpen dat dit onderwerp gevoelig kan liggen. Om op 
zorgvuldige wijze te komen tot duidelijke kaders voor windenergie, horen wij graag uw 
mening. De vragen gaan onder meer over het betrekken van inwoners bij de 
energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in het Bronckhorster landschap. 

Een duurzame toekomst 
Het klimaat verandert. In het Nederlandse Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om 
klimaatverandering tegen te gaan en de energietransitie samen op te pakken. Industrie, 
verkeer, landbouw en woningen gaan in 2030 minder C02 uitstoten. Het Rijk en ook 
gemeenten hebben de taak om te zorgen dat er duurzame energie opgewekt kan worden. 

Bronckhorst energieneutraal 
Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we net zoveel duurzame 
energie zelf opwekken als dat we in totaal aan energie verbruiken. Vanuit de Routekaart 
Bronckhorst Energieneutraal werken we hier met inwoners, lokale ondernemers en 
maatschappelijke organisaties aan. 

Windmolens 
Met maximale energiebesparing en het optimaal benutten van daken voor zonnepanelen 
zijn we er in 2030 nog niet. Zonneparken, windmolens én andere bronnen (uit de bodem, 
het water en biomassa) zijn nodig voor voldoende opwek van duurzame energie. 

Onder andere met de resultaten van dit onderzoek komen we tot een voorstel aan de 
gemeenteraad voor lokale voorwaarden voor toekomstige windinitiatieven in Bronckhorst. 
In mei 2021 neemt de raad hier een besluit over. 
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Doet u mee? 

U kunt de vragenlijst online invullen tot en met 18 december. Meedoen kost u ongeveer 15 
minuten. U kunt tussentijds stoppen en op een later tijdstip weer doorgaan met invullen. 
Vult u de vragenlijst liever schriftelijk in? Dan kunt u bij ons een schriftelijke vragenlijst 
opvragen via tel. (0575) 75 02 50. 

Ga naar de vragenlijst via onderstaande link of scan deze OR code: 

www. bronckhorst. n 1/vragen I ijst 
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Let op! Vul deze link in op de adresbalk van uw internetbrowser. 
(Gebruik de link niet als zoekopdracht bij bijvoorbeeld Google of een andere zoekmachine) 

Uw persoonlijke toegangscode voor de vragenlijst is: 123AA45 

(3 cijfers, 2 hoofdletters, 2 cijfers) 

Onderzoek 

Het onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau Het PON& Te los voert dit onderzoek uit. 
De antwoorden worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat de antwoorden niet te 
herleiden zijn naar individuele personen. 

De vragenlijst kan ingevuld worden door één persoon uit uw huishouden van 16 jaar of 
ouder, bij voorkeur de eerstvolgende die jarig is. Zo zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk 
verschillende mensen aan het onderzoek meedoen. 

Vragen? 

Neem dan contact met ons op via info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50. 

Dit onderzoek hoort bij een breder proces, waarbij we lokale aandachtspunten, mogelijke 
zorgen en nieuwe inzichten ophalen. In dit proces worden geen concrete windinitiatieven 
beoordeeld. Medio 2022 bespreekt de raad hoe we er als Bronckhorst voor staan in de 
energietransitie en hoe we daar als gemeente verder mee gaan. Meer informatie vindt u 
op www.bronckhorst.nl/windenergie. 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 

P. Hofman
wethouder
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