Betreft: een oproep om niet in te stemmen met de plannen van de gemeente Deventer, zoals
beschreven in het Hoofdlijnenakkoord RES1.0.

Deventer, 25 april 2021

Geachte leden van de gemeenteraad Deventer,
Een afvaardiging van Vereniging Dorpsraad Epse & Joppe, inwoners van De Bannink,
Belangenvereniging Bathmen en bestuursleden van Stichting DeventerWint zijn op 25 april
samengekomen om onze zorgen te delen over het voorgenomen besluit van de gemeenteraad inzake
het Hoofdlijnenakkoord RES1.0. Met dit schrijven roepen wij u, ditmaal in gezamenlijkheid, nogmaals
op om niet in te stemmen met de plannen voor de energietransitie van de gemeente Deventer in het
Hoofdlijnenakkoord RES1.0.
U geeft aan burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben staan. Als u dat werkelijk vindt dan kunt
u onmogelijk instemmen met de RES-plannen. De huidige koers, zoals die gevolgd is door het College
van B&W, is desastreus voor het draagvlak in de gemeente en heeft geleid tot grote verwarring en
ontevredenheid onder de inwoners. Uw koers doet op geen enkele wijze recht aan de uitgesproken
intenties tot participatie.
Zogenoemde ‘participatiesessies’ rond het RES-bod bleken feitelijk informatiebijeenkomsten,
verkenningen bleken in verschillende stadia van onvolledigheid te verkeren (windverkenning,
zonverkenning) plannen, zoals het energieplan en het RES-bod, die nauw met elkaar verweven horen
te zijn worden kunstmatig gescheiden. Bovendien, al deze bijeenkomsten zijn met selecte beperkte
groepjes deelnemers en met groepjes die steeds wisselen, waardoor overzicht uitblijft.
Uiteraard snappen we dat door COVID-19 er geen fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn op dit moment
en dat dit ook voor extra uitdagingen zorgt. Maar net als zoveel andere zaken zal ook dit project
uitgesteld moeten worden tot er wel bijeenkomsten mogelijk zijn. De huidige beperkingen mogen
nooit een excuus zijn voor ondeugdelijke informatievoorziening, wat nu wel het geval is.
Het lijkt nu alsof de mondigheid van de burger wordt gemarginaliseerd als een verplicht te nemen
hobbel op weg naar besluitvorming. Het Hoofdlijnenakkoord RES, zoals dat door het College aan de
Raad is aangeboden, voldoet dan ook op geen enkele wijze aan de in dat akkoord uitgesproken
intenties ten aanzien van draagvlak en participatie.
Wij verzoeken u derhalve om participatie te hanteren zoals het bedoeld is, namelijk dat inwoners actief
kunnen deelnemen aan zowel de planvorming als aan het proces, vanuit een open communicatie. In
afwachting daarvan verwachten wij van u, als volksvertegenwoordiger niet in te stemmen met de
participatie-loze plannen die nu op tafel liggen.
Daarnaast blijkt onder meer uit de berekeningen van lector Energietransititie, dr. Ir. Martien Visser,
verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen, dat we de landelijke doelstellingen voor 2030 in de
energietransitie al behaald hebben, of in ieder geval op korte termijn zullen gaan behalen. We vragen
ons dan ook af waarom u zich aan een nog hoger en ambitieuzer bod zou willen wagen. Steeds meer
gemeenten stellen zelfs de ambities naar beneden bij, simpelweg omdat een hoger bod niet meer
nodig is om hun doelstellingen in de energietransitie te behalen. Deventer lijkt hier nadrukkelijk van af
te willen wijken en zelfs de eerdere ambities naar boven bij te willen stellen.

Het lijkt alsof de hoogte van het bod een doel op zichzelf is geworden. De hoogte van het bod van de
gemeente Deventer is niet nodig. Andere gemeenten durven in hun besluit de ambities naar beneden
bij te stellen. Wij verwachten van u, als volksvertegenwoordiger, dan ook dat u afziet van instemmen
met de hoogte van het huidige bod.
Wij verwachten van u, als lid van de gemeenteraad, dat u de bestuursleden van het College van B&W
zal corrigeren in de haast die men maakt, zodat een zorgvuldig en overzichtelijk proces kan worden
gevolgd, met echte actieve participatie in plaats van de huidige werkwijze te vervolgen.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes bij uw
besluitvorming.
Hoogachtend,

Minze Beuving
Vereniging Dorpsraad Epse & Joppe, voorzitter

Vincent Völkers
Stichting DeventerWint, voorzitter

John Relou
Belangen Vereniging Bathmen, bestuurslid

Eddy Scheffer
Huize de Bannink

Ed Hulshof
Stichting DeventerWint, penningmeester

Ben Huijskens
De Bannink

Bart Smit
Stichting DeventerWint, secretaris

Renske Zieverink
Stichting DeventerWint, bestuurslid

