
Weekbericht Stuurgroep en werkgroepen DeventerWint week 3 

 

Als stuurgroep willen wij u wekelijks op de hoogte houden van de verschillende activiteiten die er 

hebben plaatsgevonden in de afgelopen week. Wij realiseren ons dat een overzicht nooit compleet 

kan zijn maar onze doelstelling is u zoveel mogelijk te betrekken bij wat er gebeurt door informatie te 

verschaffen. 

 

Een overzicht van activiteiten in week 3: 

● Er zijn gesprekken geweest met 2 wethouders: dhr. C. Verhaar, als verantwoordelijk 

wethouder voor de energietransitie, en dhr. T. Walder, als wijkwethouder. 

● dhr. T. Walder heeft aangegeven met ons mee te kunnen denken maar heeft geen officiële 

rol in dit proces tenzij er anders wordt besloten door de projectgroep o.l.v. dhr. C. Verhaar. 

● Er is gesproken met de fractie van Groen Links. 

● In alle gesprekken is aangegeven dat wij niet tegen energietransitie zijn maar ons verzetten 

tegen het keuzeproces. Daarin is op geen enkele wijze aandacht besteed aan aspecten als 

gezondheid/welzijn van de burgers en de invloed op flora en fauna. Met name geluid (trilling) 

en slagschaduw effecten zijn in onze ogen volledig genegeerd. 

● Tevens hebben wij aangeboden met de gemeente in gesprek te willen gaan om alternatieven 

te bespreken en samen te komen tot een verantwoorde keuze, op basis van keuzecriteria en 

de priotering hierin, waarbij bovengenoemde aspecten ten aanzien van gezondheid en 

welzijn, evenals fauna en flora, wel en op de juist wijze meegenomen worden in het 

selectieproces. 

● Wij hebben begrepen dat er op politiek bestuurlijk niveau een discussie is om het hele traject 

uit te stellen vanwege corona. 

● Als belangengroep hebben wij ons aangesloten bij een landelijke groep, Nederwind, waarbij 

reeds 65 organisaties zijn aangesloten die allemaal hun bedenkingen hebben op het gebied 

van windturbines, i.h.b. de gebruikte normen en criteria bij de beoordeling van de 

mogelijkheden om windturbines te plaatsen. 

● Er is overleg geweest met de betrokkenen in Eefde die zich daar verzetten tegen de plaatsing 

van de windmolens. Doel is van elkaar te leren en elkaar waar mogelijk te helpen. 

● Er worden acties voorbereid om kinderen kleurplaten te laten intekenen die daarna aan de 

B&W aangeboden kunnen worden. 

● Ook wordt er gewerkt aan het opstellen van een petitie die door burgers ondertekend kan 

worden om de betrokkenheid van de burgers zichtbaar te maken.  

● De juridische werkgroep is zich aan het oriënteren welke de juridische stappen moeten zijn, 

indien de gemeente toch besluit zonder een gezamenlijke afweging van de alternatieven, de 

plaatsing van windturbines in locatie 3 en 13 voort te zetten. 

● Om een discussie over alternatieven mogelijk te maken is de werkgroep alternatieven bezig 

om alternatieven in kaart te brengen. Onder alternatieven wordt door de werkgroep mede 

verstaan: alternatieve focusgebieden, anders dan 3 en 13, alternatieven voor de verhouding 

wind- zon op daken/velden, alternatieve zon- en windinvulling, bijvoorbeeld met “wokkels” 

op daken, en alternatieve opwekkingsmethoden. 

● De werkgroepen zijn pas vorige week van start gegaan en hebben pas recent vergaderd. 

Daarna zal er ook meer informatie uit de werkgroepen beschikbaar zijn. 



● Een nieuwe werkgroep financiën is gevormd om ons voor te bereiden op activiteiten 

waarvoor geld bij de bewoners opgehaald moet worden. Deze geldstromen dienen 

transparant beheerd te worden. 


