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Geachte raadsleden, 

Op 1 juli 2020 staat bij u de besluitvorming over het Energieplan Deventer op de agenda. Het kan u 

niet ontgaan zijn dat de weg naar dit moment gepaard gegaan is met veel discussies, vragen en 

zorgen. Tijdens verschillende raadstafels en op andere momenten zijn deze zorgen met u gedeeld in 

de verwachting dat er substantiële wijzigingen plaats zouden vinden. Ook vanuit de BvB is er 

ingesproken.  

Wij moeten echter constateren dat het plan zoals het nu voorligt nog steeds een zware wissel trekt op 

de leefbaarheid van het buitengebied met de focus op grootschalige zonneparken, zeer grote 

windmolens en het ontbreken van alternatieven. Nog steeds wordt er geschermd met uitspraken als: 

“het is niet in beton gegoten”, “het geeft een oriëntatie”, echter deze uitspraken staan wel op zeer 

gespannen voet met de gedetailleerde berekeningen, invullingen etcetera.  

Teleurstellend is ook dat er weinig aansluiting gezocht wordt met de reeds lopende initiatieven in het 

buitengebied, initiatieven die uitermate belangrijk zijn in het snel realiseren van besparingen en 

daarnaast ook draagvlak hebben.  

Deze gedetailleerde invulling in het Energieplan in relatie met de (mogelijke) juridische status is een 

groot punt van zorg voor ons. Men kan geen gedetailleerd plan presenteren als een oriënterende visie 

wanneer dit links of rechtsom onderdeel wordt van het Omgevingsplan. Du moment dat men dit 

Energieplan vaststelt in zijn huidige vorm is dat risico in onze ogen substantieel: de gedetailleerde 

uitwerking die in de ogen van sommigen oriënterend bedoeld is, lijkt daarmee in één keer juridisch 

afdwingbaar en zelfs een basis waarop derden hun plannen kunnen indienen en uitvoeren.  

De vastgestelde Omgevingsvisie verwijst ten aanzien van de energietransitie naar nader te 

ontwikkelen plannen die geïntegreerd gaan worden in deze Omgevingsvisie (het thema 

energietransitie is per slot van rekening een essentieel onderdeel hiervan), het Energieplan is dus 

een van deze plannen. Deze Omgevingsvisie vormt de basis voor de Omgevingswet, het juridisch 

kader voor toekomstige vergunningen. Hiermee wordt het Energieplan, ondanks misschien het label 

‘oriënterend’ uiteindelijk toch gewoon in zijn volle glorie, dus inclusief alle gedetailleerde uitwerkingen 

en invullingen, gewoon vergunbaar.  

Naar onze mening kan een oriënterend plan nooit een dergelijke detailinvulling hebben.  

Wij roepen u dan ook op om dit plan niet te steunen. Naar onze mening moet een oriënterend plan 

doelen stellen en geen gedetailleerde techniekkeuzes maken die tientallen jaren 

afschrijvingstermijnen hebben. Alleen voor de korte termijn kunnen er keuzes vastgelegd worden. Het 

Energieplan in zijn huidige vorm leidt gegarandeerd tot een onaanvaardbare aantasting van de 

kwaliteit van het buitengebied wat zo belangrijk is voor de gemeente Deventer en smoort goede 

initiatieven die snel resultaat geven in de kiem. Daarnaast verdient een dergelijk plan met een zo 

grote impact een betere en nauwere betrokkenheid van de bevolking.  

Met vriendelijke groet 
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