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Onderwerp: reactie gevraagd op handreiking en vragen bewoners Colmschate e.o. inzake de 
windverkenning 
 
Deventer, 31 januari 2021. 
 
 
Geachte heer Verhaar, 
 
Op 18 januari 2021 heeft u met enkele van onze mede-wijkbewoners gesproken, in een 
informele sessie via Teams, inzake de gemeentelijke plannen winderenergie. 
 
Tijdens deze sessie hebben deze bewoners u een handreiking gedaan in de vorm van een 
aanbod, om met u en uw programmaleider en/of projectteam nader van gedachten te 
wisselen c.q. input te leveren voor de RES-plannen van de gemeente Deventer. Wij willen 
daarbij praten over uw criteria die tot de aanwijzing van de gebieden 3 en 13 voor 
windturbines hebben geleid en welke criteria ontbreken in uw selectieproces. Samen komen 
tot een gezamenlijke set criteria en daarna een selectie toepassen is ons doel. 
 
Daags na deze sessie, op 19 januari 2021, heeft de Stuurgroep van DeventerWint samen met 
enkele buurtbewoners contact gehad met uw collega-wethouder de heer Thomas Walder, 
waarbij tevens uw beleidsadviseur mevrouw Margit Eggel was aangesloten. Ook tijdens deze 
bijeenkomst is nogmaals een handreiking naar de gemeente gedaan om te kunnen 
participeren in de RES-plannen. Hierbij is zelfs aangegeven dat de uren die nu door de 
wijkbewoners in DeventerWint worden geïnvesteerd, zij liever zouden inzetten voor de 
gemeente om mee te denken in de plannen en vorm te geven aan het participatietraject. 
 
Tijdens beide bijeenkomsten zijn naast de handreiking tevens een aantal vragen gesteld 
waarop antwoorden vanuit de gemeente zouden worden geformuleerd, te weten: 

1. Wat is de huidige tijdslijn voor de RES-plannen en wat zijn cruciale 
besluitvormingsmomenten, en op welke wijze kunnen wij als bewoners onze wensen 
kenbaar maken, gebruik maken van ons spreekrecht en participeren in 
plannenmakerij en besluitvorming. 

2. Kunnen wij de notulen van de informele bijeenkomst op 18 januari 2021 ontvangen, 
teneinde deze ook te kunnen verspreiden onder de mede wijkbewoners. 

3. De slagschaduw berekening gemaakt door Pondera zou met ons gedeeld worden. 
Wanneer gebeurt dit? 

 
Op 29 januari is door Menno Baten van het projectteam Windenergie per mail een korte 
terugkoppeling gegeven aan de Stuurgroep van DeventerWint, hierin zijn de volgende zaken 
geadresseerd: 
 

• Er wordt een “roadmap” opgesteld van het proces en de planning zoals we die nu 
kennen. Zodra dit gereed is zullen wij deze met DeventerWint delen en ook op onze 
website plaatsen. 



 

 

• Er wordt gekeken naar het onderzoek van Pondera, en of het onderliggend 
kaartmateriaal kan worden gedeeld. Als dat zo is, wordt dit ter beschikking gesteld. 

• Er is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een (indicatief) onderzoek over geluid. 
Zodra deze gereed is zullen wij de uitkomst met DeventerWint delen en ook op onze 
website plaatsen. 

• Er is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een (indicatief) onderzoek over 
slagschaduw. Zodra deze gereed is zullen wij ook deze uitkomst met DeventerWint 
delen en op onze website plaatsen. 

Hoewel wij het op prijs stellen dat de heer Baten ons op deze wijze heeft geïnformeerd, zijn 
de deelnemers die op persoonlijke noot aan dit informele overleg deelnamen niet 
geïnformeerd of zijn hun vragen beantwoord. Er zijn ook geen toezeggingen gedaan dat het 
besluitvormingsproces wordt uitgesteld tot nadere onderzoeken zijn afgerond en informatie 
met de bewoners is gedeeld. Ook noemt de heer Baten geen data wanneer bovengenoemde 
punten met ons worden gedeeld. 
 
Bewoners laten via onze WhatsApp-groep en privé contacten steeds meer de roep om 
informatie en actie horen. Actie omdat breed gedragen het gevoel ontstaat dat er wel 
mondeling toezeggingen worden gedaan maar dat deze niet ingevuld worden, terwijl het 
besluitvormingsproces gewoon doorgaat. Straks zijn er onomkeerbare besluiten en heeft u 
niets gedaan met ons aanbod om direct te participeren. 
 
Wij kunnen ons hierdoor niet onttrekken aan de indruk dat de ambities van enkele 
bestuurders wordt doorgedrukt ten koste van ons als burgers van de gemeente Deventer. 
Het stelt ons als Stuurgroep dan ook teleur dat de gemeente geen harde toezeggingen doet 
of deadlines aan haar eigen acties verbindt wat reactietermijn betreft. Onzes inziens wordt 
onvoldoende gekeken naar het belang en de gezondheid van onze wijkbewoners door u als 
vertegenwoordigers van de gemeente Deventer. 
 
Wij zullen samen met onze mede-wijkbewoners en andere belanghebbenden blijven 
optrekken om alternatieve plannen voor duurzame energie en een gezonde gemeente uit te 
werken. Ook zullen wij hierbij aandacht schenken aan de wijze waarop de gemeente op dit 
moment, onzes inziens, (geen) invulling geeft aan een participatietraject in deze plannen 
voor een onderzoek naar een alternatieve invulling van de RES en met name windenergie 
plannen. Inmiddels zijn ook contacten gelegd met zowel lokale als landelijke media om te 
werken aan artikelen en uitzendtijd om onze plannen en het gebrek aan reactie én actie  
vanuit de gemeente Deventer hierop onder de aandacht te brengen. Hiervoor trekken wij 
vanzelfsprekend op met de buurtschappen in onze gemeente en ook die in de aanliggende 
gemeenten. 
 
  



 
 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, teneinde u ervan te overtuigen 
besluitvorming over de plannen in de RES uit te stellen, tot er een volwaardig 
participatietraject heeft plaatsgevonden met inclusie van onze wijkbewoners in de 
planmakerij en besluitvorming. Zoals reeds meerdere malen is aangegeven vanuit onze wijk, 
volwaardige participatie kan alleen mogelijk zijn door samen aan tafel te zitten. Omdat de 
huidige pandemie samen aan tafel zitten belet, kan alleen maar geconcludeerd worden dat 
van enige participatieve besluitvorming op dit moment geen sprake zou mogen zijn. 
 
Wij verzoeken u dan ook om alsnog te reageren op onze handreiking én op onze vragen en 
verzoeken. Graag ontvangen wij uiterlijk 6 februari a.s. uw uitgebreide reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens DeventerWint,  
 
Ed Hulshof 
Bart Smit 
Vincent Völkers 
Renske Zieverink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen voor een duurzame en gezonde leefomgeving.  
Wij denken graag mee, waardoor DeventerWint. 

 
 
 
 
 
 


