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- Ga voor het indienen van maximale bod van 212 TWh, want de kans is groot dat niet 

alles gerealiseerd kan worden. Dan kom je uiteindelijk per saldo nog lager weer veel 
uit van dit concept bod. 

- Plaats een paar hele grote windmolens op zee en je hebt het bod voor Deventer al 
ingevuld. Reactie: dit valt niet in de RES, maar in het klimaatakkoord is wel een 
aparte doelstelling afgesproken voor wind op zee. 

- Zoek naar plekken waar windmolens het meest effectief zijn, plaats ze daar waar ze 
het beste tot hun recht komen. Dit is niet bedoeld als ‘nimby-gedrag’, maar logisch 
nadenken over effectiviteit en efficiëntie. 

- Vraag: is er een budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor het realiseren van 1 
TWh? 
Antwoord: nee, er is geen budget. Kosten komen voor rekening van partijen die gaan 
realiseren in de projectfase. Leges met daarin ambtelijke uren worden gewoon in 
rekening gebracht bij die partijen, net zoals dat nu ook gebeurt. Wel is er wat 
procesgeld beschikbaar vanuit de Provincie. 

- Vraag: Die 212 GWh is hoger dan sommige andere gemeenten, waarom is dat? 
Antwoord: hier liggen verschillende afwegingen aan ten grondslag waarbij gekeken is 
wat realistisch mogelijk is. Er is niet gekeken naar wat ‘de buren’ doen en daarop 
afgestemd. Dit is een realistisch bod, Deventer zit hiermee zeker niet te hoog of te 
laag, maar in de middenmoot. In het coalitieakkoord is de ambitie om in 2030 
energieneutraal te zijn nog eens herbevestigd. Dit bod is daar ‘maar’ 20% van. 

- Vraag: hoeveel ‘juridisch mogelijke plekken’ zijn er in Deventer en in Schalkhaar 
aangewezen voor windenergie?  

- Antwoord: de windverkenning uit 2018 wordt op dit moment herijkt. Het is niet per 
definitie zo dat de plekke die daar benoemd zijn, ook in de herijking terugkomen als 
mogelijke plekken. Daarom kunnen we daar nu geen uitspraken over doen. De 
windverkenning uit 2018 staat op de website van de gemeente Deventer. 
Nadrukkelijk geven we aan dat er dus nog geen contacten en contracten zijn met 
commerciële partijen voor de plaatsing van windmolens. Dat komt echt pas in de 
projectfase, na de RES, zoals in de presentatie en het filmpje is aangegeven. 

- Vraag: Bedrijven hebben ook eigen doelstellingen, staan die niet haaks op de 
doelstellingen van de gemeente? 
Antwoord: nee, dit zijn overkoepelende doelstellingen. 

- VVE’s worden ook vaak gevraagd om de daken van de door hen beheerde 
wooncomplexen vol te leggen met zonnepanelen. Dit is alleen niet juridisch niet 
mogelijk i.v.m. de splitsingsakte waarin geregeld is dat iedereen van het complex een 
stukje eigenaar is: gedeelde ruimte. Je hebt dus toestemming nodig van iedereen. Dit 
is niet iets wat de gemeente op kan lossen, dit is een probleem wat in Den haag 
geadresseerd zou moeten worden. 

- Vraag: Particuliere daken tellen niet mee omdat de oppervlaktes te klein zijn (zou 
alleen meetellen vanaf 60 panelen, maar er is maar een enkele woning die dit redt 



qua dakoppervlak). Waarom worden al die kleinere daken niet bij elkaar opgeteld 
waardoor het ineens veel meer massa en dus realisatie van de doelstelling dichterbij 
brengt? 
Antwoord: Dit zou inderdaad mooi zijn, maar zo is het in de RES niet geregeld en 
afgesproken. In de RES die volgt uit het klimaatakkoord gaat het om grootschalige 
opwekking van duurzame energie op land. 

- Vraag: Alle biedingen van de RES-regio’s samen, overstijgen die 35 TWh flink. Kan het 
bod van Deventer dan ook lager uitvallen omdat andere regio’s meer realiseren? 
Antwoord: het bod kan lager uitvallen, afhankelijk van wat de gemeenteraad (mede 
o.b.v. van de input van dit participatietraject) besluit. Maar dit wordt niet besloten 
o.b.v. wat anderen doen, maar op wat de gemeenteraad een realistisch bod vindt 
wanneer alles met elkaar in overweging is genomen en tegen elkaar afgewogen is. 

- Vraag: in het verlengde hiervan, is het mogelijk door Deventer om het overschot van 
andere gemeenten af te kopen en zo te compenseren? Dit zoals dat nu ook mogelijk 
is bij stikstof en emissies. 
Antwoord: nee, dit is niet mogelijk maar het is wel een interessante gedachte die we 
meenemen. Dit is alleen niet iets wat lokaal besloten kan worden, maar dat is logisch. 

- Vraag: hoe geforceerd gaat de gemeente de maartregelen opleggen, als er geen 
draagvlak is? Zo zien we voor Schalkhaar weinig mogelijkheden voor windmolens, 
daar krijgen we de handen er niet snel voor op elkaar. 
Antwoord: het is niet zo dat de gemeente van elk dorp of elke kern een bijdrage 
vraagt in een aandeel zonnepanelen of windmolens om het bod van die 212 GWh in 
te vullen. In dit participatietraject wordt opgehaald wat de kernen en dorpen (maar 
ook de stad) vindt van de RES en de mogelijkheden en onmogelijkheden die zij zien 
voor hun kern of dorp. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te besluiten hoe 
hoog dat bod wordt. In de projectfase na het officieel indienen van het bod (uiterlijk 
1 juli 2021) worden daadwerkelijke projecten gestart op plekken waar zon en wind 
mogelijk is. Hierbij zal door de partij die zonnepanelen of windmolens gaat plaatsen 
een participatietraject voor die buurt/ kern/ door moeten doorlopen.  

- Vraag: Wordt er ook gekeken naar de opslag van energie? Overdag wekken we te 
veel op, ’s nachts te weinig. En de energie die te veel wordt opgewekt, kunnen we 
niet ‘kwijt’ op het elektriciteitsnet omdat dat al ‘vol’ zit. 
Antwoord: Ja, hier is de gemeente ook mee bezig. En het netcapaciteitsprobleem is 
bekend, daarover wordt vaak overleg gevoerd met de gemeente en de aanbieders. 

- Er wordt nu gekeken naar de huidige stand van de techniek en wat daarmee nu 
mogelijk is. Maar de techniek ontwikkelt zich razendsnel, waardoor het in theorie zo 
maar zou kunnen dat over een aantal jaren meer duurzame energie opgewekt kan 
worden met andere technieken, voor bij wijze van spreken de helft van de 
inspanning en het geld. De effectiviteit gaat daarmee met sprongen vooruit. 

- Wijken moeten ook van het aardgas af. Is een hele operatie, 44.000 huizen die dan 
anders verwarmd moeten worden. Maar Deventer kent geen andere 
warmtebronnen dan bijvoorbeeld de rioolwaterzuiveringsinstallatie (daarmee wordt 
een deel van de wijk Zandweerd verwarmd als het van het aardgas af is). Dus om aan 
de vervangende energie behoefte van het compenseren van aardgas te voldoen, 
moet geëlektrificeerd worden. Het blijft dus niet bij de huidige vraag naar energie, 
maar die stijgt wanneer er meer woningen/ wijken van het aardgas af gaan. 



- Vraag: Er worden door de jaren heen vaker steekproeven en onderzoeken gedaan 
naar dit soort zaken, zien we ook een verschuiving van het draagvlak? 
Antwoord: Ja, hoe meer aandacht aan dit onderwerp gegeven wordt en hoe vaker 
het in de actualiteit komt, hoe meer we een verschuiving/ stijging zien van het 
draagvlak (positiever dus over dit soort ontwikkelingen). Het ‘nimby-gevoel’ wordt 
daarmee ook steeds minder. 


