
                                

Deventer, 7 december 2022 

 

Beste raadsleden, 

In juni 2021 heeft u het Alternatief Energieplan van DeventerWint mogen ontvangen. Hiermee 
hebben we u proberen te motiveren de plaatsing van enorme en schadelijke windturbines in de 
buurt van bewoning en bijzondere natuur niet toe te staan en u te richten op andere, betere 
mogelijkheden om invulling te geven aan de RES. We zijn als stichting en als grondleggers van het 
plan benieuwd welke invloed dit Alternatieve Energieplan heeft gehad op de ontwikkelingen, de 
stikstofuitstoot en naar wat nu hieromtrent de stand van zaken is.  

Ondanks de zoektocht naar een geschikte vorm van participatie, waar nu veel aandacht (en tijd) aan 
gegeven wordt, is onze zorg over ons welzijn en dat van de dieren en omgeving nog niet weg. We 
hebben daarom een aantal vragen die wij graag beantwoord zien worden: 

1. Kunt u aangeven wat er concreet met het Alternatieve Energieplan van DeventerWint is 
gedaan? We zijn zeer benieuwd welke initiatieven hieruit zijn opgepakt en/of uitgewerkt.  
 

2. In hoeverre is er reeds invulling gegeven aan het RES doel van 212 GWh? Destijds was er nog 
115 GWh te realiseren en een jaar later was dit percentage al weer verminderd tot 88 GWh. 
We zouden graag horen wat daarin de huidige tussenstand is. 
 

3. Wat is het huidig energieverbruik uitgedrukt in kWh bij de gemeente Deventer op jaarbasis? 
Dit met het oog op 2050 en onze enorme opgave. 
 

4. Wat is de status van de zonverkenning? 
 

5. Wat is de status van de windverkenning? 
 

6. Destijds was er sprake van een nieuwe windverkenning. Welk budget is vrijgemaakt om de 
windverkenning opnieuw uit te voeren? 
 

7. Kan DeventerWint participeren in het trechteren van zoekgebieden naar focusgebieden?  We 
zouden hier graag in worden betrokken of op z’n minst van op de hoogte worden gehouden.  
 

8. Kan er bevestigd worden dat de belofte is nagekomen om gebied 3 en 13 niet meer aan te 
merken als focusgebied? 

Vooral in het kader van de laatste vraag maken we ons grote zorgen over het tijdspad van het nu 
ingezette participatieplan/traject (burgerberaad), waarbij het aangekondigde ingrijpen van de 
Provinciale Staten als een zwaard van Damocles boven het traject hangt.  Zonder fatsoenlijke nieuwe 
windverkenning is de kans nog steeds groot dat er in dat geval naar gebied 3 en 13 zal worden 
gewezen. Ook een aantal andere van de bovengenoemde vragen komt voort uit deze zorg.  



                                

Die lijst willen we dan ook aanvullen met de volgende vraag:  

9. Kan er worden gegarandeerd dat de uitkomst van een participatietraject zal worden 
afgewacht alvorens er besluiten worden genomen over de invulling van de RES door de 
gemeente Deventer en/of de provincie?  

In het kader van transparantie, participatie en betrokkenheid hopen we dat bovenstaande vragen 
spoedig beantwoord worden, zodat we ons samen sterk kunnen maken voor een Deventer 
energiestrategie die niet ten koste gaat van mens en natuur. 

Alvast bedankt en in afwachting van uw reactie, 

DeventerWint 

 

 


