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V O O R W O O R D
Voor u ligt het einddocument ter afronding van mijn vier jarige studie Ruimtelijke Ordening en Planologie aan
Saxion te Deventer. De afgelopen vier jaar is een leerzame tijd geweest waarbij ik kennis en vaardigheden heb
mogen op doen die ik in dit belevingsonderzoek heb kunnen toepassen.
In opdracht van Het Lectoraat Duurzame Leefomgeving heb ik me vanaf maart 2019 tot aan augustus 2019
beziggehouden met de beleving van windturbines. Meer specifiek was de vraag hoe het nu echt is om te wonen,
werken of recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer. Dit afstudeertraject heb ik als zeer
positief en leerzaam ervaren. Wel vond ik het lastig om in een kort tijdsbestek voldoende respondenten te
vinden voor een diepte-interview. Anderzijds vond ik het geweldig om mensen met hun uitgesproken meningen
te hebben mogen spreken. Een echte verrijking.
Graag wil ik een aantal personen bedanken voor hun steun en bijdrage aan dit afstudeeronderzoek. Allereerst
wil ik mijn afstudeerbegeleider Roland van Leeuwen en praktijkcoach Matthijs Oppenhuizen bedanken voor de
goede begeleiding en het vertrouwen in het positief afronden van het afstudeertraject. Ook wil ik mijn
opdrachtgever Bauke de Vries bedanken voor de uitdagende opdracht, fijne samenwerking en de scherpe
feedback.
Daarnaast wil ik mijn lieve familie en vrienden bedanken voor alle steun die ze mij geboden hebben de afgelopen
tijd.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Elise olde Monnikhof, 2 augustus 2019
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S A M E N V A T T I N G
Op 28 juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is er begonnen met de uitvoering. In het
akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Een van die afspraken
is dat er in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Dat gebeurt met
windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Er zijn maatschappelijk
gedragen plannen nodig om deze vormen van hernieuwbare energie te implementeren. Mede door
burgerparticipatie kan dit bereikt worden
Er is al veel onderzoek verricht naar de beste manier om een participatietraject op te zetten. Hoe moeten
mensen benaderd worden? Via welke middelen moet er geïnformeerd worden? En wanneer moeten
informatieavonden worden georganiseerd? Dit zijn vragen waar veel onderzoekers en adviseurs een antwoord
op hebben. Maar op de vraag hoe het nu echt is om naast een windturbine te wonen zijn weinig antwoorden te
vinden. Ervaringen en belevingen van mensen die al in de omgeving van een windturbine leven kunnen helpen
om toekomstige wind op land projecten te verbeteren en te optimaliseren.
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in hoe mensen die in de omgeving van de windturbines in Deventer
wonen, werken en/of recreëren, de aanwezigheid van de windturbines ervaren en (voor zover ze daarbij
betrokken zijn geweest) terugkijken op de communicatie rondom de plaatsing van de windturbines. Hiervoor is
de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Hoe ervaren mensen die wonen, werken of recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer de
aanwezigheid en effecten van deze windturbines nu, en hoe verhoudt dat zich tot hun verwachtingen van vijf jaar
geleden?
Om de hoofdvraag te beantwoorden is onderzoek gedaan naar het communicatieproces van vijf jaar geleden, de
feitelijke effecten van een turbine, de belevingen van effecten van de turbine en het verschil tussen de feitelijke
effecten en belevingen van deze effecten.
Het onderzoek naar het communicatieproces en de feitelijke effecten is met name uitgevoerd door deskresearch
met behulp van beleidsdocumenten uit het archief van Pure Energie. Op basis van de feitelijke effecten is een
‘effectenlijst’ gemaakt. De effecten op deze lijst zijn: veiligheid, horizonvervuiling, gezondheid, ecologie, geluid,
slagschaduw, financieel, milieuvoordelen. Op basis van de effectenlijst is een vergelijking gemaakt tussen de
feitelijke effecten en de beleving van dezelfde effecten. Antwoorden over de belevingen van de effecten zijn
verkregen door diepte-interviews te houden in de omgeving met bewoners, recreanten en bedrijven. De
effectenlijst zorgde voor een rode lijn in ieder interview. De omgeving is verdeeld in twee doelgroepen: een
doelgroep tot een afstand van 600 meter vanaf de turbines, en een doelgroep vanaf een afstand van 600 meter
vanaf de turbines. Beide doelgroepen bevatten zowel bewoners, recreanten en bedrijven.
Resultaten
Het communicatieproces zat met name in het begin van het proces niet goed in elkaar. Er is in het begin van het
proces te laat, niet gedetailleerd genoeg en onvoldoende persoonlijk gecommuniceerd door de gemeente
Deventer. Met name Epse en de gemeente Lochem hebben veel problemen gehad met de communicatie van en
naar de gemeente Deventer. Later in het proces is dit recht getrokken door verbeterde communicatie
waaronder huis-aan-huisberichten en bewonersbijeenkomsten.

De windturbines in Deventer hebben volgens voorafgaand onderzoek de volgende feitelijke effecten op de
omgeving:
• De windturbines produceren geluid binnen de wettelijke norm
• De windturbines geven slagschaduw af op de omgeving binnen de wettelijke contouren
• De windturbines vormen geen onacceptabele veiligheidsrisico’s voor de omgeving
• Financieel is het mogelijk te participeren in de windturbines
• Het effect horizonvervuiling is een persoonsgebonden effect en gebaseerd op meningen
• De windturbines zijn niet direct schadelijk voor de gezondheid
• De windturbines hebben geen significante gevolgen voor de ecologie
• De windturbines kunnen 6,2 procent van de energievraag voor huishoudens in Deventer voorzien
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De beleving van de respondenten is lastig om expliciet te benoemen. Wat de ene respondent ervaart als een
nadeel hoeft voor de ander geen enkel probleem te zijn. De volgende voor- en nadelen zijn voortgekomen uit
het verwerken van de interviews:
Voordelen
• De windturbines dragen bij aan een beter milieu als ze draaien
• Het geluid van de turbines is niet hinderlijk
• De ecologie wordt niet onaanvaardbaar verstoord
• De turbines zorgen niet voor gezondheidsproblemen
• Er worden geen veiligheidsrisico’s ervaren
• De aanwezigheid van de windturbines went erg snel
• De windturbines hebben geen invloed op de waarde van de omgeving
Nadelen
• Participeren in windpark Kloosterlanden is voor velen een grote stap en voor velen onbekende mogelijkheid
• Slagschaduw is op een aantal momenten per jaar hinderlijk
• De windturbines zijn minder mooi als ze niet draaien
• Windenergie wordt niet gezien als een ultieme oplossing voor milieuvervuiling

De volgende effecten leverden geen significante verschillen tussen beleving en feit:
Veiligheid, Horizonvervuiling, Gezondheid, Ecologie
Er zijn enkele verschillen tussen de belevingen en de feiten van een aantal effecten naar voren gekomen. De
verschillen die in beide groepen de majoriteit hebben zijn:
Geluid, Slagschaduw, Financieel, Milieuvoordelen
De mensen die rondom de windturbines in Deventer wonen, werken of recreëren staan overwegend positief
tegenover veel van de effecten die turbines met zich meebrengen. Er is eigenlijk maar één effect dat op dit
moment enige lasten oplevert. Dat is het effect slagschaduw. Op sommige dagen in het voor- en najaar wordt de
slagschaduw als onaangenaam ervaren. Ten op zichtte van vijf jaar geleden zijn de ervaringen van de
slagschaduw wel positiever geworden. Dit komt mede door het optreden van gewenning van het effect en
enkele maatregelen die genomen zijn om de hinder van de slagschaduw te reduceren. Deze onprettige beleving
geldt overigens maar voor een gedeelte van de omgeving. Alleen bedrijven in de nabije buurt van windturbines
ervaren dit effect als onprettig.
De overige effecten worden, wanneer deze opgemerkt worden, niet als negatief ervaren. Veel mensen staan
niet meer stil bij de effecten van de windturbines of überhaupt bij de aanwezigheid van de turbines zelf. Het is
heel normaal dat ze er staan en het is al helemaal gewend. Wel gaat de voorkeur uit naar een actieve werking
van de turbines. Als ze stil staan wordt toch een soort van teleurstelling beleeft.
Mensen nemen ook zelf maatregelen om bijvoorbeeld de turbines uit het zicht te laten verdwijnen middels
zonneschermen of beplanting zodat minder effecten beleefd worden.
Vijf jaar geleden waren de meningen wel iets anders. De verwachtingen waren toen negatief en men had een
kritische houding tegenover windenergie. Dit is, op het effect slagschaduw na, compleet omgeslagen. De
omgeving ervaart geen ongemakken en is aan de aanwezigheid van de turbines gewend.
Op basis van dit onderzoek zijn een aantal adviezen uitgebracht:
• Open en duidelijk communiceren in het voortraject. Gemeenten, coöperaties en andere stakeholders
worden aangeraden om vanaf het begin zo gedetailleerd mogelijk te communiceren naar de omgeving. Dit
kan via een persbericht, huis-aan-huisjes of lokale bladen. Zorg altijd voor een centraal punt waar iedereen
terecht kan met vragen. Dit kan een website zijn of bijvoorbeeld een centraal gelegen fysieke ruimte.
• Benadruk de positieve werking De focus moet liggen op de positieve werking van de turbine en de
eventuele financiële mogelijkheden voor de omgeving. Zorg dat er voldoende informatie beschikbaar is over
de reden waarom de turbines worden geplaatst.
• Niet alleen eigenaren maar ook huurders betrekken. Er wordt aanbevolen om niet alleen de pandeigenaren
maar ook de huurder mee te nemen in de informatievoorziening van zowel het voortraject tot recente
ontwikkelingen.
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•

•

Focus op slagschaduw Het is verstandig om de gebouwen waar expliciet slagschaduw op schijnt individueel
te informeren. Ook hier wordt geadviseerd om zowel met de bedrijven zelf te spreken als met de
vastgoedeigenaar. Daarnaast is het handig te benoemen waarom de eventuele stilstand voorziening wel of
niet mogelijk is en wat de regelgeving is omtrent slagschaduw. Dit zorgt voor mee begrip.
Duidelijke informatieverstrekking Informatiefolders, een website of informatieavonden kunnen veel
betekenen in kennisgeving van bepaald effecten. Het hoeft niet te gedetailleerd maar het moet wel
benoemd worden. Door alle effecten te benoemen is de omgeving volledig op de hoogte wat vertrouwen
creëert en minder tegenstand.
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1. Introductie
Hoe is het nu Echt?
WINDTURBINES

D EVENTER

10
21 mei 2019

I N L E I D I N G
Aanleiding
Klimaatakkoord
Er is anderhalf jaar aan gewerkt, en sinds 28 juni ligt het er: het klimaatakkoord. Het akkoord bestaat uit
honderden maatregelen waarmee Nederland schoner en duurzamer moet worden. Het begon in Parijs, op 12
december 2015. Daar werd op een VN-conferentie over klimaat het klimaatakkoord van Parijs gesloten. 192
landen, waaronder Nederland, spraken af ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven
tot maximaal 2 graden. Nederland besloot dat een flinke vermindering van onze CO2-uitstoot nodig is om dat te
bereiken. Het gaat om bijna 50 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Om dat te bereiken,
moeten er veel zaken veranderen. Daarom heeft het kabinet bijna twee jaar geleden vijf klimaattafels in het
leven geroepen, waaraan allerlei partijen, zoals overheden, bedrijven en belangengroepen zijn aangeschoven
om maatregelen te bedenken.
Er werd een tafel in het leven geroepen voor de industrie, voor de elektriciteitssector, voor de gebouwde
omgeving (onze huizen), de mobiliteit en de landbouw. Elke tafel heeft een eigen opdracht gekregen om een
aantal tonnen CO2 te besparen.
De voorzitter van de sectortafel Elektriciteit Kees Vendrik schreef het volgende:
“Het begrenzen van de klimaatverandering vraagt, op weg naar 2050, een CO2-vrij
elektriciteitssysteem. Dat betekent onder andere dat bestaande fossiele bronnen van elektriciteit
worden vervangen door hernieuwbare opwekking. Dat is al volop gaande: er worden grote windparken
op zee gebouwd en burgers wekken hun eigen elektriciteit op met zonnepanelen. Deze omslag moet
worden versneld, ook om te kunnen voorzien in de extra behoefte aan hernieuwbaar opgewekte
elektriciteit als gevolg van elektrificatie in de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en
industrie.
De transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem is ‘van iedereen’. Dat is cruciaal om maatschappelijk
draagvlak te behouden en te bevorderen. De transitie is een gezamenlijke opgave van burgers,
(netwerk)bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en de wereld van kennis en wetenschap.
(…) Burgers kunnen actief meedoen aan nieuwe projecten. Er wordt zuinig omgegaan met ruimte en
natuur. De kosten van de transitie worden zo laag mogelijk gehouden door elke kans op verdere
kostenreductie te benutten.” (Deelnemers van de sectortafel Elektriciteit, 10 juli 2018)
In bovenstaand bericht benoemt Kees Vendrik dat de omslag naar hernieuwbare opwekkingen al destijds al
volop gaande was maar ook moet worden versneld. Hiervoor zijn maatschappelijk gedragen plannen nodig.
Maar hoe worden de nationale doelstellingen van deze sectortafel omgezet naar deze plannen in de praktijk?
Hiervoor is de RES (Regionale Energie Strategieën) opgericht.

RES
In de RES worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Dit gebeurt in een land
dekkend programma van 30 regio’s. In de RES werken overheden samen met maatschappelijke partners,
netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal
gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energieinfrastructuur. Deze keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de implementatie en uitvoering
van die projecten. De focus in de RES ligt op de opgaven van de uitvoeringsoverleggen Gebouwde omgeving en
Elektriciteit. Wanneer een regio dit wenst kunnen opgaven van andere uitvoeringsoverleggen worden
meegenomen in de RES, zoals maatregelen voor duurzame mobiliteit, industrie of landbouw en landgebruik.
Bovendien wordt er in de regio al gewerkt aan andersoortige energieplannen en aan de doelen van het huidige
Energieakkoord (waaronder de 6000 MW-wind op land). Deze parallelle processen worden wel betrokken bij de
RES maar er wordt voor de omgang van deze processen geen algemene standaard voorgeschreven.
De opgave waar de regio voor staat is complex en de ruimtelijke impact van de klimaat- en energietransitie zal
groot zijn. Juist in de vertaling van de klimaatambities naar locaties en projecten worden ook de
maatschappelijke en ruimtelijke consequenties en dilemma’s concreet. Het opstellen van een energiestrategie
neemt deze dilemma’s niet weg. De RES is nadrukkelijk bedoeld als startpunt van een uitvoeringsproces waarin
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samenwerkende partijen tot 2030 tot verdere concretisering en realisatie van projecten komen. Onderdeel
hierin is een periodieke evaluatie en herijking van de strategie. Zo wordt voortdurend gestreefd naar effectiviteit
en efficiëntie in een bewegende context van de energietransitie-opgave.
De RES heeft daarmee een meervoudige functie. Allereerst is de RES een product waarin de regio beschrijft
welke energiedoelstellingen er moeten worden gehaald op welke termijn. Ten tweede is de RES een belangrijk
instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Ten derde is de RES
een manier om langdurige samenwerkingen tussen alle regionale partijen te organiseren. (Het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, 28 juni 2019)
Met name de tweede functie van de RES is interessant voor dit onderzoek. Hier wordt de urgentie van de
maatschappelijke betrokkenheid aangestipt. In dit onderzoek wordt het windenergieproject Kloosterlanden in
Deventer van vijf jaar geleden gebruikt als casus. Toen der tijd was de RES nog niet aanwezig maar werd er
wellicht wel maatschappelijke betrokkenheid gecreëerd. In dit onderzoek wordt duidelijk hoe de participatie
destijds in elkaar zat en of de urgentie van de maatschappelijke betrokkenheid toen al aanwezig was.

Gidsprincipes vraaggericht werken
In Nederland is de ruimte om windparken te bouwen enigszins beperkt. Dat komt mede omdat Nederland een
dichtbevolkt land is waar iedere vierkante meter bestemd is. Ontwikkelaars zijn aan het kijken waar kansrijke
locaties liggen voor het ontwikkelen van windturbines. Mogelijkheden voor locaties om windenergie te
implementeren zijn herstructureringsgebieden. Een (industrie)gebied dat in ontwikkeling is of wordt her
gestructureerd geeft ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie, 2019)
Het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties van de hogeschool Saxion heeft drie jaar onderzoek gedaan naar de
werkwijze van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel in ruim zestig herstructureringsprojecten van
bedrijventerreinen. Vraaggericht werken jaagt private investeringen aan en leidt tot hoge multipliers in private
versus publieke investeringen. Nieuwe bedrijvigheid en arbeidsplaatsen worden gecreëerd en
bedrijfsverplaatsingen met positieve invloed op bedrijfscontinuïteit en ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd.
De inzet van een revolverend fonds kan de effectiviteit en zeker de slagvaardigheid sterk vergroten. Vraaggericht
werken is een zeer doel- en resultaatgerichte manier van werken. De gidsprincipes van vraaggericht werken zijn:

•
•
•
•
•
•

Altijd focus op belangen en investeringsbereidheid
Altijd gericht op het ontwikkelen van business cases die maatschappelijke meerwaarde geven
Altijd maatwerk in regisseren, aanjagen, verbinden en ontzorgen
Altijd resultaatgericht én flexibel
Altijd scherp en goed onderbouwd kiezen
Altijd een expliciete exit strategie

Het adequaat hanteren van deze aanpak maakt het voor overheden, bedrijven en
(her)ontwikkelingsmaatschappijen mogelijk om hun doelen te bereiken: individuele en gemeenschappelijke
investeringen leiden tot bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement. Bijvoorbeeld een windproject op
een bedrijventerrein. Deels gefinancierd door de ondernemers waardoor zij hun bedrijf op groene energie
kunnen laten draaien. Ze behalen rendement door te besparen op de energierekening vanwege hun investering
in windenergie. (Lector Ontwikkeling Werklocaties, 2019)

Urgentie en complexiteit van wind op land

Uit het Klimaatakkoord, de RES en de gidsprincipes blijkt een overduidelijke rode draad: er is snelle, verregaande
en vraaggerichte actie nodig om de klimaatverandering voldoende te kunnen beperken. Windenergie is één van
de technieken die hierbij nodig is, zowel op zee als op land. Wind op land is één van de efficiëntste vormen van
duurzame energie, maar is tevens één van de lastigste maatregelen om uit te voeren. Dat heeft vooral met
beeldvorming te maken. Bij elk idee voor windturbines is er in de omgeving vrees voor hinder van de
windturbines, met geluid en slagschaduw als voornaamste punten van zorg. Aan de ene kant is dat te begrijpen:
veel mensen hebben geen ervaring met windturbines en dat maakt het voor hen lastig in te inschatten wat de
komst van de windturbines verandert aan hun leefomgeving.
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Behoefte aan onderzoek

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de beste mogelijkheden om een participatietraject op te zetten. Deze
lopen uiteen van onderzoek naar leefwerelden, communicatiestrategieën tot de beste manier om mensen
bewust te laten worden van de energietransitie. Echter is er weinig tot geen onderzoek gedaan naar de
meningen en belevingen van mensen die al enige tijd bij een windturbine in de buurt wonen.
De onderliggende vraag die eigenlijk beantwoording behoeft is: hoe is het om in de buurt van een windturbine
te wonen? Dit is een peiling op papier geweest onder inwoners van Epse en het zogeheten Digipanel van de
gemeente Deventer (hiervoor kunnen alle inwoners van Deventer zich aanmelden). Een onderzoek dat bestaat
uit bijvoorbeeld diepte-interviews met omwonenden en medewerkers van bedrijven in de omgeving van de
twee windturbines kan helpen die vraag te beantwoorden. Hoe dachten zij voorafgaand aan de plaatsing over de
windturbines, hoe ervaren ze het nu, hoe is het om in de buurt van een windturbine te wonen of te werken? In
de windsector is behoefte aan dergelijk onderzoek, hiervan is Pure Energie op de hoogte via contacten met
andere leden van windbranchevereniging NWEA.

Praktische informatie actoren

Lectoraat Duurzame Leefomgeving
Voor dit project zal het Lectoraat Duurzame Leefomgeving de taak van opdrachtgever op zich nemen. Het
lectoraat Duurzame Leefomgeving richt zich, vanuit een fysiek-ruimtelijke invalshoek, op het leren van
innovatieve ideeën als basis voor bruikbare en praktische oplossingen die de kwaliteit van de leefomgeving
versterken, nu en in de toekomst. Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn ankerpunten in het werk van het
lectoraat. Zij gaan daarbij op zoek naar kansen en synergie: de kwaliteiten kunnen elkaar versterken wanneer ze
integraal en vroeg in het proces wordt ingebed. Duurzame oplossingen vragen om samenwerking tussen
verschillende partijen, zowel publiek als privaat. In het werk van het Lectoraat besteden ze daarom in het
bijzonder aandacht aan de rol en positie van betrokken partijen, met name lagere overheden en corporaties. Dit
project sluit perfect aan bij de doelen en ambities van het Lectoraat. (Lectoraat Duurzame Leefomgeving, 2019)
Pure Energie
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie realiseert sinds 1995 wind- en zonne-energieprojecten. Vanaf het
moment dat de eerste turbines een plaats kregen in het landschap is de onderneming sterk gegroeid. Zo heeft
het bedrijf sinds haar oprichting veel expertise opgebouwd op het gebied van planvorming, vergunningstrajecten
en projectontwikkeling. Pure Energie is uitgegroeid tot een onderneming die alle specialismen bundelt: van
ontwikkeling, financiering, verzekering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten tot de levering van
duurzame energie.
Daarnaast werkt Pure Energie veel samen met energiecoöperaties in nieuwe wind- en zonneparken met als doel
dat de energiecoöperatie en daarmee de omgeving mede-eigenaar wordt van het wind- of zonnepark. (Pure
Energie, 2019)
Pure Energie heeft, als een van de aandeelhouders van Windpark Kloosterlanden, aangegeven een dergelijk
onderzoek erg interessant te vinden en eventuele uitkomsten te kunnen gebruiken bij de plannen voor nieuwe
windturbines.
Deventer Energie Coöperatie
Deventer Energie is een coöperatie, die bestaat uit een bestuur, leden, werkgroepen en een projectbureau.
Begin 2018 heeft Deventer Energie ca. 300 leden, waarvan een groot deel participeert in projecten en/of als
klant energie afneemt.
Deventer Energie is voor 25 procent aandeelhouder van Windpark Kloosterlanden. De overige aandelen zijn in
handen van groene energieleverancier Pure Energie uit Enschede. Voor de exploitatie van de windturbines is een
aparte VOF opgericht waarin de aandeelhouders samenwerken. Circa 90 leden van Deventer Energie hebben
geïnvesteerd in het windproject, enerzijds vanuit ideële overwegingen, maar anderzijds vanwege het financiële
rendement van de participatie. Deventer Energie en Pure Energie zijn samen eigenaar van dit windpark. Deze
unieke samenwerking tussen een energiecoöperatie van particulieren met een energieleverancier is hier voor
het eerst toegepast en heet daarom het Deventer Model. Deze co-creatie is een voorbeeld voor nieuwe
windprojecten in Nederland. (Deventer Energie, 2019)
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Deventer Energie speelt als aandeelhouder een belangrijke rol in het onderzoek. Voorzitter Jos Pierey heeft
aangegeven te helpen in informatievoorziening. Daarnaast kunnen eventuele uitkomsten van het onderzoek
voor Deventer Energie een inspiratie zijn voor toekomstige samenwerkingen en projecten.
Windpark Kloosterlanden
De gemeente Deventer heeft zich als doel gesteld om over te stappen naar duurzame energie om het
broeikaseffect door CO2 uitstoot te beperken. Zij streeft naar energieneutraliteit in 2030 door waar mogelijk
energie te besparen én door zonne- en windenergie op te wekken. Vooral windturbines leveren veel duurzame
energie tegen relatief lage kosten. Omdat windenergie nog altijd een onderwerp is van maatschappelijke
discussie (beeldbepalend in het landschap, geluidsoverlast, schaduwhinder) doet Deventer Energie er alles aan
om samen met belanghebbende tot goede oplossingen te komen.
Windpark Kloosterlanden is in 2015 gebouwd. Binnen één jaar tijd verrezen beide turbines. De westelijke turbine
staat bij de carpoolplaats Deventer in de buurt van de opritten naar de A1. De andere turbine ligt verder naar
het oosten aan de A1. De turbines van windpark Kloosterlanden zijn windturbines van het type Enercon E92 en
hebben elk een vermogen van 2,35 MW. De hoogte van de mast is 89 meter en de wieken (rotor) reiken tot 135
meter hoogte. De rotor heeft een diameter van 92 meter. Op 31 oktober 2015 is het windpark officieel geopend.
(Deventer Energie, 2019)
Windpark Kloosterlanden wordt als casus gebruikt in het onderzoek naar de beleving van windturbines.
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Doelstelling

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in hoe mensen die in de omgeving van de windturbines in Deventer
wonen, werken en/ of recreëren de aanwezigheid van de windturbines ervaren en (voor zover ze daarbij
betrokken zijn geweest) terugkijken op de communicatie rondom de plaatsing van de windturbines.
Een neven doel is om met deze kennis een beknopt advies te geven dat Pure Energie, Deventer Energie, andere
initiatiefnemers van windenergie en andere betrokkenen zoals gemeenten, provincies en maatschappelijke
organisaties kan helpen om met meer resultaat en minder tegenstand van betrokkenen wind op land te
ontwikkelen.
Om deze doelen te bereiken is er een bijbehorende hoofdvraag opgesteld. Om antwoord te geven op deze
hoofdvraag zijn een aantal deelvragen bijgevoegd.

Vraagstelling

Hoofdvraag
Hoe ervaren mensen die wonen werken of recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer nu de
aanwezigheid en effecten van deze windturbines, en hoe verhoudt dat zich tot hun verwachtingen van vijf jaar
geleden?
Deelvragen
1. Hoe zat het communicatieproces naar de omgeving bij het project Kloosterlanden in elkaar?
2. Wat zijn volgens voorafgaande onderzoeken de feitelijke effecten van een turbine op het
wonen/werken/recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer?
3. Wat zijn volgens de meningen en belevingen de voor- en nadelen van het wonen/werken/recreëren
rondom de windturbines in Deventer?
4. Is er een verschil tussen de effecten die er volgens de theoretische onderzoeken zouden moeten zijn en
de ervaringen van dezelfde effecten in de praktijk?
4a.
Als dat verschil er is; wat is dat verschil dan en waar komt dat verschil vandaan?
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O N D E R Z O E K S M E H O T D I E K
Voor het onderzoek is gebruikt gemaakt van verschillende methodieken en bronnen. Er is hoofdzakelijk gebruik
gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden volgens het boek: Basisboek kwalitatief onderzoek (Ben Baarda,
03-2013) en van de website van onderzoeksbureau De Onderzoekers. De Onderzoekers is een strategisch
onderzoeksbureau met onderzoekers voor communicatievraagstukken die vrijwel allen een communicatieachtergrond hebben. (De Onderzoekers, 2019)
Bij kwalitatief onderzoek geven de resultaten een indicatie van wat er leeft onder de doelgroep en waarom. In
tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waar de resultaten statistisch representatief zijn. Deze
onderzoeksmethodiek geeft diepgaande en verklarende gegevens door in te gaan op achterliggende motivaties,
meningen, wensen en behoeften van de doelgroep. Kwalitatief onderzoek zoomt in op het waarom achter
meningen en bepaald gedrag. Daarbij worden zowel bewuste als onbewuste motivaties van de doelgroep
besproken. Kwalitatief onderzoek zoekt naar de aard, de waarde en de eigenschappen van het onderzochte
verschijnsel en niet op kwantiteiten zoals hoeveelheid, omvang en frequentie. Voorbeelden van kwalitatieve
gegevens zijn het beleven, ervaren, typeren en het waarderen van bepaalde zaken. (Kwalitatief Onderzoek,
2019)
De onderzoeksmethodiek op basis van kwalitatief onderzoek is per deelvraag gespecificeerd. Bij het opstellen
van de deelvragen is er gebruik gemaakt van een openvraagstelling om de kwaliteit van het onderzoek te
waarborgen. (Ben Baarda, 03-2013). Alleen bij deelvraag 4 is een gesloten vraag gesteld omdat er feitelijk gezien
alleen moet worden gekeken of er verschil in beleving en feit zit. Om de vraag wel voldoende kwalitatief te
beantwoorden is de sub vraag 4a toegevoegd. Met deze sub vraag wordt deelvraag 4 kwalitatief adequaat
onderbouwt.

Focus hoofdvraag verlegd

Tijdens het uitvoeren van de deskresearch en de interviews is de focus van de hoofdvraag met name op het
eerste gedeelte van de hoofdvraag komen te liggen: Hoe ervaren mensen die wonen werken of recreëren in de
omgeving van de windturbines in Deventer nu de aanwezigheid en effecten van deze windturbines. Dit vanwege
het feit dat de informatie over de communicatie van 5 jaar geleden moeilijk te achterhalen was uit zowel de
deskresearch als uit de interviews. Vanwege een gebrek aan deze informatie kon het tweede gedeelte van de
hoofdvraag: hoe verhoudt dat zich tot hun verwachtingen van vijf jaar geleden, niet volledig beantwoord
worden. In overleg met Pure Energie en het Lectoraat Duurzame Leefomgeving is ervoor gekozen om het
onderzoek zoals oorspronkelijk geformuleerd voort te zetten. Er is gewoon antwoord gegeven op de volledige
hoofdvraag met de informatie die wel beschikbaar was. De representativiteit is louter niet voldoende om dit
antwoord als volledig betrouwbaar te beschouwen.
Door het verleggen van de focus naar het eerste gedeelte van de hoofdvraag is ervoor gekozen om onderscheid
te maken in twee doelgroepen. Pure Energie gaf aan het interessant te vinden om te kijken of de afstand tot de
turbines invloed heeft op de beleving van de omgeving. Vanaf dit moment in het proces zijn er twee
doelgroepen ontstaan op basis van afstand. Omdat dit van tevoren nog niet was vastgesteld, gaan niet alle
deelvragen specifiek in op het onderscheid in twee doelgroepen op basis van afstand. Maar zijn zij geformuleerd
voor een groep zonder differentiatie in afstand.
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Methodes
Deskresearch
Met de methode deskresearch wordt secundaire data verzameld en geanalyseerd. Het gaat hier om gegevens
die reeds beschikbaar zijn en dus door andere onderzoekers al verzameld zijn, zoals literatuur, voorgaande
onderzoeken en databases. In dit onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van de interne database van Pure
Energie maar ook van externe data zoals internetbronnen en openbare onderzoeken omtrent windenergie. (Ben
Baarda, 03-2013)
Open interview
Een open interview is een ongestructureerd interview. Via een open interview wordt informatie gewonnen van
een persoon of groep personen. In dit geval was dat met Jos Pierey. Het voordeel van een open interview is dat
er vrij snel informatie vrijkomt over veel onderwerpen en dat er meteen doorgevraagd kan worden als daar
aanleiding toe is. Deze methode is gebuikt in de beginfase van het project om data te verzamelen over het
communicatietraject. (De Onderzoekers, 2019)
Face to face benadering
Om respondenten te vinden voor een diepte-interview is gebruik gemaakt van de face to face benadering. Door
fysiek in de omgeving aanwezig is het gemakkelijker om persoonlijk contact te maken. Dit is de snelste manier
om respondenten te vinden. Telefonisch contact of contact via de e-mail kost meer tijd. Bovendien zijn van
inwoners, recreanten en passanten deze gegevens niet altijd beschikbaar. (Ben Baarda, 03-2013)
Mail/telefonisch contact
De face to face benadering werkte bij bedrijven niet zoals gepland. Veel bedrijven hadden een strakke planning
of een volle agenda waardoor een interview niet snel ingepland kon worden. Bij een aantal bedrijven werd er
helemaal niet gekeken naar een mogelijkheid en werd vrij snel naar de deur verwezen. Vanwege deze redenen is
er na de eerste evaluatie ronde samen met de begeleiders besloten om bedrijven via de mail en telefonisch te
benaderen. Als er niet op de mail werd gereageerd, werd er een belletje gepleegd. De respons van de bedrijven
bleef laag. Vanwege het tijdsbestek is er besloten niet meer tijd te besteden aan het vinden van bedrijven als
respondent.
Vergelijkingsmethode
Om een goede vergelijking te maken van meningen is het nodig een representatief aantal interviews per
doelgroep te hebben.

In “Basisboek kwalitatief onderzoek” (Baarda, maart 2013) staat:
“In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek gaat het bij kwalitatief onderzoek niet om grote aantallen. Vaak weet
je bij kwalitatief onderzoek zelfs niet van tevoren hoe groot je steekproef zal zijn. Kwaliteit is belangrijker dan
kwantiteit. Een goed verantwoorde keuze van de te onderzoeken situaties, locaties, groepen of personen bepaalt
de kwaliteit van je onderzoek. Je kunt beter een goede representatieve casus hebben dan een selecte grote
steekproef. De steekproefgrootte is bij kwalitatief onderzoek afhankelijk van de complexiteit van je onderwerp en
de heterogeniteit van de onderzoekseenheden op relevante kenmerken. Het gaat er bij kwalitatief onderzoek om
alle informatie boven tafel te krijgen. Meestal ga je dus net zolang door met de interviews, observaties of
groepsgesprekken tot je geen nieuwe informatie meer krijgt. Je spreekt dan van inhoudelijke verzadiging oftewel
saturatie. Bij een complex onderwerp of een heterogene groep van onderzoekseenheden zal het langer duren
voordat je het saturatiepunt hebt bereikt en kunt zeggen dat je voldoende onderzoekseenheden in je onderzoek
betrokken hebt. Pas tijdens de uitvoering van het onderzoek weet je hoe groot de steekproef uiteindelijk wordt.
Hieruit volgt de volgende vuistregel: Ga ervan uit dat je na ca. 7 interviews (5 – 10 interviews) geen nieuwe
informatie meer vindt.”
Het maximaal haalbare aantal interviews gekeken naar de tijd van het project zijn er zo’n 10 tot 12. Zoals
hierboven beschreven zijn er per homogene doelgroep ongeveer 5-10 interviews nodig voor een relevant
onderzoek. Met deze informatie is er gekozen om onderscheid te maken in afstand. Op deze manier kan worden
gekeken of het verschil in afstand tot de turbines verschil maakt in de beleving van de bewoner, werknemer of
recreant. In overleg met het lectoraat en Pure Energie is gekozen voor een afstand van 600 meter. Zo zijn er dus
twee doelgroepen ontstaan:
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Doelgroep 1: Woont, werkt of recreëert binnen een straal van 600 meter vanaf de windturbines
Doelgroep 2: Woont, werkt of recreëert vanaf een straal van 600 meter vanaf de windturbines
Vanwege het matige respons van bedrijven in combinatie met de beschikbare tijd zijn er 9 diepte-interviews
gehouden. Er zijn echter wel veel overige bevindingen gedaan en er zijn veel mensen gesproken die een bijdrage
hebben kunnen leveren aan het onderzoek.
Diepte-interviews
Om achter de meningen en belevingen te komen worden er diepte-interviews gehouden. Diepte-interviews
worden in het veld uitgevoerd en zijn een vorm van kwalitatief onderzoek. Een diepte-interview is
semigestructureerd en bevat dus geen standaard vragenlijst. Doormiddel van een lijst met gesprekspunten
worden de respondenten geprikkeld om vrijuit te praten. Hierdoor wordt zo gedetailleerd mogelijk informatie
verzameld. (Alles over Marktonderzoek, sd)
Transcriberen in grote lijn
Er zijn drie detailniveaus mogelijk bij het maken van een transcript:
Letterlijk uittypen: met elke euh en ah (of zelfs lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen)
Grote lijn: rode draad zonder details
Samengevat uittypen: alleen de strekking van elke passage uitschrijven
Omdat niet alle interviews zijn opgenomen, onder andere door de reden dat dit de wens was van de
respondent, is het letterlijk uittypen van de interviews niet mogelijk. Er is gekozen voor het transcriberen in
grote lijn. De rode draad van de interviews met alle relevante informatie is getranscribeerd. (Tubbing, 2019)
Open Coderen
Bij het open coderen worden er labels aan bepaalde tekstfragmenten gehangen. In dit onderzoek refereren de
labels naar één van de effecten van de effectenlijst. Het is mogelijk dat een tekstfragment meerdere labels
toegekend krijgt. Zo kan het zijn dat een fragment uit een interview bij meerdere effecten kan passen.
Axiaal Coderen
Na het open coderen wordt axiaal gecodeerd. Axiaal coderen is het ordenen van de bij de open codering
gemaakte labels in relevante rubrieken of categorieën. Een andere naam is samenvattend coderen. In dit
onderzoek is iets anders gegaan zoals Baarda aangeeft. De codes zijn namelijk ingevuld in de effectenlijst in
plaats van in rubrieken of categorieën. Dit is gedaan zodat de labels gemakkelijk vergeleken konden worden met
de feitelijke effecten. De effecten in de effectenlijst zouden vergeleken kunnen worden met de zogenoemde
rubrieken of categorieën. (Baarda, maart 2013)
Overige bevindingen
Naast de interviews zijn nog een aantal andere bevindingen gedaan. Via e-mail, telefoon en andere kanalen zijn
signalen opgepikt van inwoners, bezoekers, verenigingen en bedrijven. Deze personen waren niet bereid of
hadden geen tijd voor een diepte-interview maar lieten wel hun mening horen over bepaalde onderwerpen in
een kort gesprek of anekdote. Drie van hen zijn wat uitgebreid uitgelicht omdat er informatie aanwezig is over
de herkomst van de uitspraken. Al deze informatie is eveneens meegenomen in het onderzoek en staat vermeld
in bijlage 1.2 overige bevindingen interviews.
Interpreteren van citaten.
Citaten of opmerkingen uit de interviews kunnen verwijzen naar redenen van een (sterkte) mening of beleving.
Door deze uitspraken uit de interviews te gebruiken kunnen belevingen worden verklaard. Daarnaast kan het
mogelijke verschil met de feitelijke effecten verklaard worden. Vanwege het face to face contact kan goed
worden nagegaan hoe de uitspraak opgevat moet worden. De toon en het tempo van de uitspraak hebben veel
invloed op de interpretatie. Bij het verklaren van een verschil tussen beleving en feit wordt gebruik gemaakt van
deze methode.

18
21 mei 2019

Methodiek per deelvraag

Per deelvraag worden het doel, de methodiek, de middelen en het resultaat besproken. Hierbij worden de
verschillende onderzoeksmethodieken zoals hierboven omschreven gekoppeld aan de deelvragen.
De hoofd- en deelvragen:
Hoofdvraag
Hoe ervaren mensen die wonen werken of recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer nu de
aanwezigheid en effecten van deze windturbines, en hoe verhoudt dat zich tot hun verwachtingen van vijf jaar
geleden?
Deelvragen
1. Hoe zat het communicatieproces naar de omgeving bij het project Kloosterlanden in elkaar?
2. Wat zijn volgens voorafgaande onderzoeken de feitelijke effecten van een turbine op het
wonen/werken/recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer?
3. Wat zijn volgens de meningen en belevingen de voor- en nadelen van het wonen/werken/recreëren
rondom de windturbines in Deventer?
4. Is er een verschil tussen de effecten die er volgens de theoretische onderzoeken zouden moeten zijn en
de ervaringen van dezelfde effecten in de praktijk?
4a.
Als dat verschil er is; wat is dat verschil dan en waar komt dat verschil vandaan?

Deelvraag 1
Doel: Door het inlezen in het project Kloosterlanden bleekt veel tegenstand te zijn ontstaan doordat de
communicatie vanuit de gemeente niet goed was volgens de omgeving. Het doel van deze deelvraag is om
mogelijke verschillen tussen de beleving van de effecten en de feitelijke effecten te verklaren en om de
verwachtingen van vijf jaar terug achterhalen.
Methodiek: Deskresearch, open interview
Middelen en bronnen:
- Beleidsdocumenten via RVO. Deze documenten bevatten informatie over de ontwikkeling van de
windturbines, zoals de start van de bouw, het participatietraject en de planvorming.
- Bezwaar en beroepsschriften omgeving via Pure Energie geven inzicht in wie er bezwaar heeft
aangetekend, waarom er bezwaar is gemaakt en uit welke omgeving de bezwaren zijn gekomen.
- Interview met Jos Pierey. Jos was destijds wethouder en groots voorstander van de komst van de
turbines. Hij was een van de initiatiefnemers van het plan Kloosterlanden. Tegenwoordig is hij
voorzitter van de Energie Corporatie Deventer Energie. Jos kan informatie verschaffen over de
communicatiemiddelen en strategie van de gemeente 5 jaar geleden. Daarnaast kan hij meer inzicht
geven in de rechterlijke procedures middels beleidsdocumenten van de gemeente Deventer. Door zijn
rol als voorzitter van Deventer Energie kan Pierey vertellen over de gang van zaken omtrent de
participatie in de Windturbines.
Resultaat:
- Tijdlijn van de belangrijkste punten in het communicatieproces
- Korte analyse van het communicatieproces met conclusies

Deelvraag 2
Doel: Het opstellen van de feitelijke effecten die de windturbines in Deventer voortbrengen zodat de belevingen
van de omgeving kunnen worden vergeleken met deze effecten.
Methodiek: Deskresearch
Middelen en bronnen:
- Slagschaduwkaarten, geluidshinderkaart, MER en documenten over veiligheid en visuele impact via
Pure Energie. Matthijs Oppenhuizen fungeert als contactpersoon binnen Pure Energie zodat alle
informatie kan worden verkregen.
- Theo Thijhuis, assetmanager bij Pure Energie biedt informatie over de specifieke windturbines in
Deventer.
- Beleidsdocumenten via de website van Rijksdienst voor Ondernemen voorziet in informatie over beleid
en regelgeving van wind op land.
- Het bestemmingsplan van windpark Kloosterlanden en de effecten benoemd door de Rvo en in het
WRO zijn gebruikt om de juiste effecten op te stellen voor de effectenlijst.
Resultaat:
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-

Effectenlijst met feitelijke effecten van de windturbine in Deventer.
Visualisatie van de effecten in kaart.

Deelvraag 3
Doel: Het doel van deze deelvraag is om de belevingen van de omgeving gedetailleerd boven water te krijgen en
om erachter te komen waarom de omgeving een bepaald effect beleefd. Met deze uitgebreide informatie over
de belevingen van de omgeving kan de vergelijking worden gemaakt met de feitelijke effecten bij deelvraag vier.
Daarnaast is het doel om voor elk van de twee doelgroepen een gelijk aantal respondenten te vinden.
Methodiek: Face to Face Benadering, Mail/telefonisch contact, Diepte-interviews, Transcriberen in grote lijn,
vergelijkingsmethode
Middelen en bronnen:
- Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie heeft een achtergrond in de journalistiek. Hij heeft geholpen
met het voorbereiden van de interviews.
- Aan de hand van de effectenlijst is gekeken welke onderwerpen aan bod moesten komen in de
interviews. De effectenlijst werd gebruikt als hoofdstructuur voor ieder interview.
- Voor deze deelvraag geldt dat er onderscheid is gemaakt in twee doelgroepen. Om ervoor te zorgen dat
er per doelgroep een gelijkmatig aantal respondenten gevonden werd, is er op een plattegrond een
cirkel van 600 meter om de windturbines getekend. Middels deze cirkel konden ongeveer evenveel
respondenten per doelgroep gevonden worden.
- Overige bevindingen
Resultaat:
- 5 à 6 getranscribeerde interviews buiten de 600 meter
- 5 à 6 getranscribeerde interviews binnen de 600 meter

Deelvraag 4
Doel: Het doel is om te kijken of de belevingen van de twee doelgroepen wel of niet overeenkomen met de
feitelijke effecten. Daarnaast is het doel om te achterhalen of de afstand vanaf de turbine invloed heeft op de
beleving.
Methodiek: Open Coderen, Axiaal Coderen, overige bevindingen
Middelen en bronnen:
- De Effectenlijst wordt gebruik om de codes in te vullen en naast de feitelijke effecten te zetten.
- Doormiddel van een samenvatting wordt gekeken of er per effect per doelgroep verschillen te zien zijn
tussen de beleving en de feitelijke effecten.
- Door de samenvatting van de beleving van de effecten per doelgroep kan tevens worden gekeken of er
verschillen zijn in beleving op basis van afstand.
Resultaat:
- Samenvatting per effect van de beleving tot 600 meter
- Samenvatting per effect van de beleving vanaf 600 meter
- Verschil in beleving tussen beide doelgroepen

Deelvraag 4a
Doel: Bij verschil in feit en beleving is het doel om erachter te komen waar deze verschillen vandaan komen en
wat er in de komende projecten anders kan worden gedaan om de (nadelige)belevingen te corrigeren of te
voorkomen.
Methodiek: Verwijzing naar /interpreteren van citaten.
Middelen en bronnen:
- De interviews geven inzicht in de beleving van een effect en motiveren waarom men dit zo beleeft. De
reden voor deze beleving en eventueel het verschil met het feitelijk effect is de verklaring voor het
verschil in beleving en feit.
- Belangrijke punten in het communicatieproces kunnen verklaren waarom er verschil zit in beleving en
feit.
Resultaat:
- Verschil in beleving en feit tot 600 meter
- Verschil in beleving en feit vanaf 600 meter
- Aanbevelingen

20
21 mei 2019

2. Communicatieproces

WINDTURBINES

D EVENTER

Deelvraag 1:
Hoe zat het communicatieproces naar de omgeving bij het project Kloosterlanden in elkaar?
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Waarom wordt het communicatieproces uitgelicht?
In veel beleidsstukken, noties van raadsvergaderingen en inspraakbijeenkomsten komt naar voren dat de
omgeving vond dat er niet voldoende en goed gecommuniceerd is vanuit de gemeente. Onderstaand een aantal
citaten uit deze documenten:

“Wethouder Pierey erkent dat er vooraf aan het
principebesluit een aantal missers zijn gemaakt
in de communicatie”

“Het overgrote deel van de inwoners van Epse is
pas ingelicht nadat de raad een besluit had
genomen. Dit getuigt van onbehoorlijk bestuur.”

“Wij zijn niet in een vroeg stadium
geïnformeerd over de plannen; Er
dient draagvlak te zijn voor de
plannen en dat ontbreekt bij de
inwoners van Epse, daarnaast
dienen inwoners van Epse gelijk
behandeld te worden als de
inwoners van Colmschate;”

“De constatering in de Reactienota
zienswijzen dat alle bewoners en
bedrijven binnen een straal van 1
kilometer van de windturbines via
een mailing (huis-aan-huis) zijn
geïnformeerd over de mogelijke
komst van windturbines is apert
onjuist.”

“Reclamant vindt het onfatsoenlijk dat er wel
geluisterd wordt naar inwoners van Colmschate en
niet naar inwoners van Epse”

“Al met al betreurt de luchthaven Teuge het dan
ook dat de gemeente Deventer niet heeft gekozen
voor de dialoog met de luchthaven, maar eenzijdig
haar plannen om windturbines te plaatsen
doordrukt.”
(Gemeente Deventer, januari 2012)

Gezien deze opmerkingen is het waarschijnlijk dat de communicatie destijds een behoorlijk punt van discussie
was. De communicatie is wellicht een van de grootste redenen dat het proces van A tot Windturbine op
sommige momenten stroef verliep. In zo’n groot proces is een goede communicatie immers van absoluut
belang.
Daarbij komt dat het communicatieproces een reden kan zijn om het mogelijke verschil in beleving van de
effecten en de feitelijke effecten te verklaren. Het kan zo zijn dat de destijds goede of slechte communicatie in
het proces de beleving van nu positief of negatief heeft beïnvloed.
Niet alle mijlpalen in het gehele proces worden benoemd. Er worden enkel hoogtepunten die enige relevantie
hebben tot de communicatie benoemd. Deze hoogtepunten vormen samen het communicatieproces.
Na het vaststellen van het communicatieproces wordt een korte analyse gedaan. Uit deze analyse komen
knelpunten in het communicatieproces naar voren. Deze knelpunten kunnen weer van belang zijn om het
verschil in beleving en effect te verklaren.
Om het communicatieproces zo compleet mogelijk te formuleren is er niet alleen deskresearch gedaan, maar is
er ook een interview gehouden met de toenmalig wethouder van de gemeente Deventer: Jos Pierey. Hij zette
zich destijds overtuigend in voor de windturbines. Daarnaast is er gekeken naar de gemeentelijke publicaties. De
gemeente heeft de taak van communicatie naar de omgeving zelf vervuld. Daarbij maakten zij onder andere
gebruik van het huis-aan-huis blad de Deventer Post. Onder de naam Deventer Nu publiceren zij in de Deventer
Post wekelijks de gemeentelijke mededelingen.
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C O M M U N I C A T I E P R O C E S
K L O O S T E R L A N D E N
2000

25 juli:

Windenergie staat al sinds 2000 op de agenda van de gemeente Deventer. Op 25 juli besluit
het college van B&W een beleidsplan te ontwikkelen waarin de mogelijkheden voor
windturbines op een aantal locaties wordt onderzocht en waarin een toetsingskader voor
plaatsing van windturbines op die locaties wordt uitgewerkt.

2003

11 november

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het concept Beleidsplan Windenergie
Deventer vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
Inzage van het plan en inspraakprocedure
Er zijn vier inspraakreacties ontvangen op het Beleidsplan Windenergie Deventer. Dit heeft
voor geen inhoudelijke veranderringen gezorgd. Met name formuleringen zijn aangepast.

19 november

2004

29 maart

Het Beleidsplan Windenergie Deventer wordt vastgesteld tijdens de openbare
raadsvergadering. Een beleidsplan Windenergie met een heldere doelstellingen:
- 6 MW-wind in 2010
- 12 MW in 2020.
Er zijn potentiële zoeklocaties in beeld waaronder de locatie langs de A1.

2009

10 november

Het college van B&W besluit een
haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren voor
het plaatsen van ten minste drie windturbines
langs de A1 ter hoogte van het bedrijventerrein
Kloosterlanden. Dit hebben zij bekend gemaakt
middels een verklaring in de Deventer Post van 10
november.
Ook komt in 2009 het document ‘Visie Duurzaam
Deventer 2009’ uit. Dit is eveneens gepubliceerd in
huis-aan-huis blad de Deventer Post. Hierin staat
niet specifiek genoemd dat er concrete plannen
zijn voor het plaatsen van windturbines op het
bedrijventerrein maar dat er wel wordt gezocht
naar locaties voor het opwekken van windenergie
op dit terrein. Er wordt “gemikt op kleine
Figuur 1. Deventerpost 10 november 2009
exemplaren elders in Deventer”. Een speerpunt in
de Visie is onder andere een wens voor burgerparticipatie. (Gemeente Deventer, April 2009)

April

2010

24 maart
21 april
Oktober

25 november

Er wordt een actualisatie van de locatiekeuze gedaan. Hieruit komt naar voren dat de locatie
Kloosterlanden duidelijk de meeste kansen biedt voor het realiseren van een windpark.
Jos Pierey wordt aangesteld als wethouder.
Met Deventrade is in oktober 2010 een koopovereenkomst gesloten. Voor het sluiten van de
koopovereenkomst was al sprake van mogelijke plaatsing van windturbines. Deventrade was
dus op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen volgens de gemeente. Toch was Deventrade
vel tegen de komst van de turbines en gebruikte deze overeenkomst als middel om te
produceren. Volgens Deventrade had de gemeente informatie over de turbines
achtergehouden tijdens het tekenen van dit contract. Met de kennis van nu hadden ze het
nooit willen tekenen.
Er wordt een ruimte- & milieuonderzoek uitgevoerd naar de windturbines Kloosterlanden. In
dit onderzoek worden 5 opstellingsvarianten beoordeeld op milieu, geluid, slagschaduw,
veiligheid en visualisatie. Dit wordt niet gepubliceerd en hoeft niet gepubliceerd te worden
aangezien dit geen officieel besluit is dat genomen is door B&W.
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2011

8 maart

Het college besluit op 8 maart 2011 om voor 3 turbines de aangewezen plekken voor te leggen
aan de raad. Dit besluit wordt via een persbericht openbaar gemaakt en het gehele dossier
komt op 23 maart 2011 in de Politieke Markt Deventer (PMD) De raad verwijst het dossier
terug naar het college, omdat geen communicatie met de omgeving heeft plaatsgevonden ten
einde het draagvlak te sonderen. (Pierey, 2019) Dit blijkt uit de twee onderstaande artikelen uit
de Deventer Post.

Figuur 2. Publicatie Deventer Post week 11 2011

23 maart

Bewoners van Het Bramelt vernemen uit de media dat er windturbines worden geplaatst nabij
Het Bramelt en formeren actiegroep; er worden 200 handtekeningen geplaatst tegen de komst
van de windturbines.

Figuur 3 publicatie Deventer Post week 13 2011

26 april
14 mei

10 juni

Er vindt op deze avond overleg plaats tussen wethouder Pierey en bewoners van de woonwijk
Het Bramelt in de Ichtuskerk over de windturbines middels een informatieavond. Tevens
waren enkele bewoners uit Epse Noord op uitnodiging aanwezig.
De excursie naar Echteld vond plaats. Er werd een bezoek gebracht aan de windturbines
Echteld door bewoners van Het Bramelt, een enkele bewoner van Epse Noord en wethouder
Pierey. De Stentor meldt het volgende over de excursie:
15-05-11 DEVENTER - De excursie naar een windmolenpark bij Echteld heeft de
verontruste bewoners van Het Bramelt niet gerustgesteld. "Uit mooie rapporten kan
het tegendeel blijken, de werkelijk is anders: omwonenden ervaren wél overlast'', zegt
woordvoerder Daniël Floor.
Er wordt vanuit de raad en college opdracht gegeven voor een aanvullend onderzoek naar
windpark Kloosterlanden.
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2011

22 juni

23 juni

29 juni

Na aanhoudende bezwaren van de bewoners van Het Bramelt wordt de meest oostelijke
turbine verplaatst van 380 meter afstand van de woonwijk Het Bramelt naar 720 meter; Pierey
quote: “op basis van deze intensieve gesprekken hebben we het oorspronkelijke plan
gewijzigd. De oostelijke turbine komt nu verder van de woonwijk af te staan”
Er wordt besloten om een bepaalde lijn van communicatie te hanteren. Binnen een straal van 1
kilometer van de windturbines worden zogenaamde huis-aan-huisjes verzonden aan alle daar
aanwezige bewoners en bedrijven. Daarnaast is in Epse een aantal bewoners persoonlijk
benaderd aan de Deventerweg en de Kletterstraat in de week van 23 juni 2011, nadat het
college had besloten het definitieve voorstel aan de raad voor te leggen. Dit naast het
gebruikelijke persbericht.
In de Deventer Post wordt voor het eerst officieel wat naar buiten gebracht over de locaties
van de beoogde windturbines. De Stentor heeft al eerder veel aandacht voor windpark
Kloosterlanden gewijd in krantenartikelen voorafgaand deze datum.

Figuur 4 Publicatie Deventer Post week 26 2011

6 juli
12 juli
20 juli

In de Politieke Markt Deventer op 6 juli besprak de raad het voorstel, waarbij bewoners uit Het
Bramelt en Epse inspraken. Helaas zijn de notulen van deze raadsvergadering niet meer
beschikbaar.
Verzoek van de gemeente Lochem voor het uitstellen van het raadsbesluit tot plaatsing van de
windturbines.
Na intensieve discussies wordt besloten om niet drie maar twee windturbines te plaatsen langs
de A1raadsbesluit tot plaatsing van 2 windturbines; Dit wordt opgenomen als één van
beleidsprioriteiten in de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Hiermee is de weg vrijgemaakt
voor daadwerkelijke realisatie.
“Op 20 juli 2011 besloot de raad tot plaatsing van 2 in plaats van 3 turbines en tevens om het
college opdracht te geven tot concrete voorbereiding er van via een
bestemmingsplanprocedure, het voorbereiden van de exploitatie en de participatie. Dit besluit
is gecommuniceerd via een persbericht en h-u-h verspreiding van het bericht binnen een straal
van ca. 1 km. van de turbines. “ (Pierey, 2019)
In de raadsvergadering wordt nog expliciet genoemd dat het jammer is dat er niet op het
verzoek van de gemeente Lochem is ingegaan en dat dit getuigt van ‘slecht noaberschap’.
Met de dorpsraad van Epse is na de zomer van 2011 contact geweest over het verdere proces.
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2011

3 oktober

Er is overleg geweest met de dorpsraad en de wethouder van de gemeente Lochem. Er zijn
toen een aantal afspraken gemaakt. Onder andere over de publicatie van het voorgenomen
bestemmingsplan en over een voorlichtingsbijeenkomst in Epse.
Aanvang 2012 is op verzoek overleg gestart met de bewonersvertegenwoordiging Epse
Dit jaar is ook de start van de planologische procedures.

2012

Het eerste fysieke overleg met de bewonersvertegenwoordiging Epse waarin planning,
voortgang, procedureopzet en wijze van communicatie werd besproken zodat de
bewonersvertegenwoordiging de achterban adequaat kon informeren. In de aanloop naar het
concept-bestemmingsplan werd afgesproken een huis-aan-huisverspreiding te kiezen die het
gehele dorp Epse omvatte, waarin tevens werd aangegeven dat bewoners, indien gewenst,
contact met de bewonersvertegenwoordiging contact op kunnen nemen.
21/22 juni
Verspreiding van huis-aan-huisjes. Ook werden exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan
fysiek aan de vertegenwoordiging overhandigd en werd afgesproken om in een later stadium
een informatieavond te houden in Epse.
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en wethouders heeft op 9 oktober 2012 besloten het bestemmingsplan “Windturbines
Kloosterlanden‟ als ontwerp ter inzage te leggen, tezamen met het exploitatieplan
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Procedures windturbines Kloosterlanden van start
De gemeente Deventer bereidt
samen met de beoogde ontwikkelaar de plaatsing van twee windturbines voor op bedrijventerrein
Kloosterlanden langs de A1. Het
college wil het bestemmingsplan
nog dit jaar aan de raad voorleggen. De windturbines kunnen
dan in 2014 worden geplaatst. De
benodigde procedures gaan nu
van start.

Inloopavonden
De gemeente organiseert twee inloopavonden
over het bestemmingsplan en de vergunningen. Op 31 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in
de kerk in Epse en op 1 november van 19.30
tot 21.30 uur in het Postillion Hotel Deventer.
Deskundigen beantwoorden dan vragen over
onder andere veiligheid, geluid en zicht.

Participatie: iedereen kan meedoen
De opgewekte elektriciteit kan worden
gebruikt door onder andere toekomstige
bedrijven op bedrijvenpark A1 en door huishoudens in Deventer. De gemeente heeft aan
de toekomstige ontwikkelaars van de windturbines gevraagd om bewoners en bedrijven
de gelegenheid te bieden om mee te kunnen
investeren. Op dit moment wordt door de
ontwikkelaar en de gemeente gewerkt aan
de invulling daarvan.

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatieplan en de ontwerpvergunning
liggen van donderdag 18 oktober tot en met
woensdag 28 november ter inzage.

Klimaatneutraal in 2030

De raad heeft in juli 2011 besloten om op
bedrijventerrein Kloosterlanden twee windturbines te plaatsen in de Schipbeekzone
langs de A1.

Bestemmingsplan én vergunning in één
procedure
In juli heeft de raad besloten de coördinatieregeling toe te passen. Dit betekent dat het
bestemmingsplan, de vergunningen en de

toestemmingen tot één procedure worden
samengevoegd. Op 18 september is de
aanvraag om een omgevingsvergunning inge-

diend. Ook is de verplichte melding gedaan
in het kader van het activiteitenbesluit op
grond van de Wet Milieubeheer.

Deventer wil in 2030 klimaatneutraal zijn.
Naast zonne-energie, biogas en woningisolatie helpt windenergie om Deventer duurzamer te maken. Met het plaatsen van de windturbines zet de gemeente een flinke stap op
weg naar een klimaatneutraal Deventer. Ook
draagt het plaatsen van de windturbines bij
aan doelstellingen van het rijk en de provincie om meer duurzame energie op te wekken.

Figuur 5 Voorpagina Deventer Post week 47 2012

Maandag 22 oktober na het nieuws van 18 uur
onder andere:
•
Brandpreventieweken
•
Start sloopwerkzaamheden toneeltoren oude Schouwburg
•
Zuid aan Zet

Zaterdag in de herhaling:
•
De Slag om Noord
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26

2012

Oktober

31 oktober

December

Het duurzaam dienstenbedrijf krijgt concreet vorm met de oprichting van de
energiecoöperatie Deventer Energie in oktober 2012. De gemeente is de initiatiefnemer en
geeft hierbij aan dat dit een “echte coöperatie moet worden, met leden en zonder overmatige
overheidsbemoeienis” [Uitvoeringsagenda, p18]. Er is geen bestuurlijke relatie met de
coöperatie. Dit valt min of meer samen met het aanbestedingstraject voor het windproject aan
Pure Energie. De coöperatie krijgt daarmee de gelegenheid om de participatie te
organiseren. (RVO, 2019)
Op deze dag wordt een informatieavond georganiseerd voor de bewoners in Epse. De avond
stond in het teken van het ontwerp bestemmingsplan. De aankondiging hiervoor vond
eveneens plaats via onder andere de huis-aan-huis-verspreiding, als via publicatie in de
Berkelbode en De Gids voor wat betreft Epse/gemeente Lochem. Er is een exemplaar van het
ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd in het voormalige gemeentehuis te Gorssel,
steunpunt voor gemeente Lochem.
In December wordt de Reactienota Zienswijzen gepubliceerd. Deze reactienota betreft de
zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Windturbines Kloosterlanden alsmede op het
ontwerpexploitatieplan en de ontwerpvergunning. Per zienswijze is de nota een samenvatting
opgenomen met daarbij de beantwoording.
Opvallend is dat alle (14!) particulieren zienswijzen vanuit Epse komen. Daarnaast zijn er acht
commerciële zienswijze ingediend: vijf vanuit het vliegveld Teuge, twee van bedrijven in
Deventer, één van een bedrijf in Twello en één van een bedrijf uit Epse. Op onderstaande kaart
zijn de herkomst van de zienswijze weergegeven. (Gemeente Deventer, 2012)

Figuur 6 Visualisatie Reactienota Zienswijzen Windturbines Kloosterlanden

Vanaf 2013 gaan de zaken snel.

2013
30 januari

Op de woensdag avond vond een inspraakbijeenkomst plaats. Eenieder die zich geroepen
voelde om zich zowel positief als negatief uit te spreken over het bestemmingsplan en
exploitatieplan van windpark Kloosterlanden was welkom. Van deze mogelijkheid is goed
gebruik gemaakt door zowel door individuen als bedrijven. Ook maken vertegenwoordigers
van (bewoners)verenigingen gebruik van de mogelijkheid om zich uit te spreken over de
plannen. In totaal zijn er tien officiële inspraken tijdens de Raadsvergadering. Alle
onderwerpen komen voorbij maar het frequentst voorkomende onderwerp was duidelijk de
communicatie. Epsenaren benoemen dat er niet in een straal van 1 kilometer
gecommuniceerd is en dat er geen publicaties staan in hun gids. Dit terwijl er in de Deventer
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2013

13 februari

27 februari

Post wel van alles over de turbines gepubliceerd wordt. Tevens laat liegveld Teuge van zich
horen.
In het verslag van de politieke markt d.d. 13-02-2013 inzake het Bestemmingsplan en
exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden staat het volgende:
“Wethouder constateert dat er kritisch wordt gesproken over de communicatie met de
omwonenden. Hij erkent dat er vooraf aan het principebesluit een aantal missers is
gemaakt. Zo zijn de bewoners daar niet goed bij betrokken. Maar sinds juli 2011 is met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zeer uitvoerig gecommuniceerd met alle
betrokkenen.” (Gemeente Deventer, 2013)
Dit is de eerste keer dat er vanuit de gemeente wordt toegegeven dat er een aantal missers
zijn gemaakt in de communicatie. Maar dat er vanaf juli 2011 wel goed gecommuniceerd is.
Het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Figuur 7 Publicatie Deventer Post week 9

Maart

Augustus

Bestemmingsplan Windturbines Kloosterlanden, omgevingsvergunning Beroepsprocedure. Een
aantal beroepsschriften worden ingediend. Onder andere door Luchthaven Teugen en
Deventrade. Deze bevatten met name onderwerpen als planschade en het kostenverhaal. Ook
wordt er geprocedeerd over de slagschaduw.
Er ontstaat een unieke samenwerking tussen de commercieel energiebedrijf Pure Energie en
de jonge burgercoöperatie Deventer Energie. In augustus 2013 tekenen zij een
intentieovereenkomst en spreken een eigendom verdeling af: 25% coöperatie en 75% Pure
Energie. Quote Jan de Vries, directeur Deventer Energie: “Voor ons was dit een unieke kans als
nieuwe coöperatie. Die wilden we niet laten lopen. We hadden zelf op korte termijn nooit zoveel
eigen opwek kunnen realiseren”.
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2013

25 september

Belangrijk is dat Pure Energie de projectontwikkeling (en het ontwikkelrisico) voor haar
rekening neemt en dat Deventer Energie zich concentreert op de publieke discussie en het
organiseren van de participatie.
De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het geding tussen Luchthaven Teuge, het college
van B&W van de gemeente Lochem, Vereniging Woonmilieu Epse en Deventrade/Bergweide
OG en de gemeente Deventer. Alle beroepen zijn ongegrond verklaard. Dit betekent dat er
geen discussie meer is over de planologische mogelijkheid tot realisatie van de twee
windturbines.
Tot aan hier was de communicatie alleen in beheer van de gemeente. Nu er besloten is dat het
windpark er komt zal de communicatie naar de omgeving minder intensief hoeven zijn. Het
gaat in de komende fases vooral om het verstrekken van informatie en niet zo zeer om het
debatteren hierover.

2014

2015

Mei
Juli
Oktober

In januari start de wervingscampagne voor leden die financieel willen participeren. Circa 90
leden van Deventer Energie hebben geïnvesteerd in het windproject, enerzijds vanuit ideële
overwegingen, maar anderzijds vanwege het financiële rendement van de participatie.
Jos Pierey treedt vrijwillig af als wethouder.
Oprichting windpark Kloosterlanden
Start bouw.

29 Oktober

Iedereen wordt uitgenodigd voor de opening van het windpark.

Januari

29-10-15Uitnodiging uit Centraal Deventer

31 Oktober

2016

Oktober

Een jaar nadat de bouw van de windturbines begon worden op 31 oktober 2015 beide
windturbines feestelijk geopend.
In oktober is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de windturbines. De peiling is
uitgevoerd onder het Digipanel van Deventer. Het Digipanel bestaat uit 1600 leden uit heel
Deventer. Inwoners uit Epse zijn benaderd met een brief van de wethouder waarna er online
een vragenlijst ingevuld kon worden. Uit dit onderzoek kwamen de volgende conclusies:
- Deventernaren zijn positief over windenergie
- De houding voor de bouw van de twee windturbines aan de A1 was overwegend positief
- De inwoners geven aan dat hun houding t.a.v. de 2 windturbines positiever is sinds de
bouw. Dit geldt voor zowel Deventer als Epse
- Er wordt door een klein deel (5%) van de inwoners overlast ervaren
- In Colmschate Zuid ervaart 20 procent van de respondenten overlast
- In Epse is een duidelijk negatief sentiment rondom de twee windturbines en met name de
communicatie van het windproject.
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C O N S T A T E R I N G E N
Het communicatieproces is geanalyseerd en hieruit zijn een aantal belangrijke punten naar voren gekomen. In
de kantlijn van dit proces hierboven omschreven staan een aantal zwarte sterretjes. Een sterretje geeft de plaats
op de tijdlijn aan waar een conclusie aan is verbonden. De punten uit het communicatieproces staan
hieronder benoemd met daaronder de bijbehorende conclusies.
Pierey was in de veronderstelling dat de plannen bekend waren onder de bevolking.
In 2010 komt de zaak in een stroomversnelling. Toen Jos Pierey werd aangesteld als wethouder ging hij ervan uit
dat de plannen over de windturbines al bekend waren onder het volk en dat het idee van windenergie al leefde.
Maar dit leefde nog helemaal niet onder de bevolking. In de voorbereidingen is er weinig naar buiten gebracht
over de mogelijke plannen. Pierey was echter in de veronderstelling van wel en heeft toen in de vervolgstappen
geen extra aandacht geschonken aan publicaties en bekendheid. Dit leidde tot veel geschrokken reacties van
inwoners. Met name inwoners uit Epse die nog later op de hoogte werden gesteld van de plannen.
In 2010 was meer publicatie wellicht op z’n plaats geweest en de communicatie met andere dorpen en
gemeenten had beter gekund. Expliciet naar de gemeente Lochem en Epse. De gemeente heeft wel volgens de
wet gehandeld. De formele procedure begint bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan,
waardoor de gemeente Deventer van mening is dat niemand rechtsbescherming is onthouden en dat gelijke
gevallen gelijk behandeld worden
Wel een samenwerking met Het Bramelt maar niet met de gemeente Lochem.
Op dit moment blijkt dat er veel tegenstand komt uit Het Bramelt. Hier wordt terstond op gereageerd en een
paar weken later wordt er in gesprek gegaan met de bewoners van deze wijk. Er wordt veel overlegd, gepraat en
geluisterd en men komt zelfs tot een compromis. Dit is een vorm van goede samenwerking. De gemeente
benadrukt de samenwerking in de media. Echter is op dit moment nog geen sprake van samenwerking met de
gemeente Lochem en Epse. Die wordt pas eind 2011 opgezet. Een half jaar nadat er in Het Bramelt met de
bewoners is gepraat. Het eerste fysieke contact is er pas een jaar later.
Huis-aan-huisjes met algemene informatie i.p.v. persoonlijk gerichte informatie worden verspreid.
De gemeente besluit in een straal van 1 kilometer belangrijke informatie te verstrekken via huis-aan-huisjes.
De gemeente Deventer had veel onrust kunnen voorkomen door persoonlijk gerichte informatie te verstrekken
aan huishoudens/bedrijven. Zo hadden inwoners van Het Bramelt en Epse de informatie over de windturbines
niet hoeven te vernemen uit de media. Een voorbeeld hierover: De inwoners uit Epse werden pas benaderd voor
een informatiebijeenkomst middels huis-aan-huisjes nadat het ontwerpbestemmingsplan was vastgesteld.
Het gehele dorp Epse wordt een half jaar na afspraak betrokken met juridische vervolgstappen.
Vanaf 2012 wordt de communicatie vanuit de gemeente goed opgepakt. Alle officiële beslissingen worden op
een goede manier gedeeld en iedereen is op de hoogte. Er is er zelfs voor gekozen om het gehele dorp Epse te
berichten over de vooruitgang in plaats van de eerder afgesproken grens van 1 kilometer. Dit terwijl dit niet
wettelijk verplicht was. Echter is deze communicatie pas opgepakt op 12 april 2012 terwijl er een half jaar terug
al afspraken en beloftes over deze communicatie waren gemaakt. (Oktober 2011).
Gemeente geeft (te laat) toe dat er communicatiefouten zijn gemaakt.
De gemeente geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie. Dit is een belangrijk punt in het proces.
Vlak voor de vaststelling van het bestemmingsplan werd dit namelijk uitgesproken. Dit kon zowel voor en tegen
de gemeente gaan werken. Bewoners, met name Epsenaren, hadden de toegefelijkheid van de gemeente
kunnen waarderen waardoor ze met goede moed verder wilden gaan in de samenwerking. Daar en tegen had
men dit als Mostert na de Maaltijd kunnen ervaren waardoor men de gemeente nog meer zou wantrouwen. In
dit proces heeft het niet goed uitgepakt. Epsenaren bleven teleurgesteld in de communicatie en bleven
ontevreden over de plannen. Ze gebruikten de uitspraak in de Politieke Markt Deventer over de communicatie
zelfs in daaropvolgende bijeenkomsten om hun mening kracht bij te zetten.
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Uit deze punten volgen de volgende conclusies:

•
•
•
•
•

De allereerste ideeën over de windturbines zijn te laat en niet voldoende gedetailleerd naar buiten
gebracht door de gemeente.
De samenwerking en communicatie met de gemeente Lochem en provincie Gelderland was zeker in het
begin, matig tot slecht.
Er had persoonlijk, specifiek gerichte informatie verspreid moeten worden naar de verschillende
betrokkenen in plaats van een algemene informatiefolder.
Afspraken en beloftes hadden eerder nagekomen moeten worden. De gemeente was te laat met het
communiceren naar inwoners van Epse.
De gemeente had fouten eerder toe moeten geven zodat vertrouwen kon worden hersteld.

Antwoord Deelvraag 1
Hoe zat het communicatieproces naar de omgeving bij het project Kloosterlanden in elkaar?
Het communicatieproces zat met name in het begin van het proces niet goed in elkaar. Er is in het begin van het
proces te laat, niet gedetailleerd genoeg en onvoldoende persoonlijk gecommuniceerd door de gemeente
Deventer. Met name Epse en de gemeente Lochem hebben veel problemen gehad met de communicatie van en
naar de gemeente Deventer. Later in het proces is dit recht getrokken door verbeterde communicatie
waaronder huis-aan-huis berichten en bewonersbijeenkomsten.
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3. Effectenlijst

WINDTURBINES

D EVENTER

Deelvraag 2

Wat zijn volgens voorafgaande onderzoeken de feitelijke effecten van een turbine op het
wonen/werken/recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer?
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Effecten windturbines Kloosterlanden
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op deelvraag twee en is er gekeken naar de verschillende effecten
die een windturbine kan hebben op de omgeving.
Een windturbine heeft verschillende effecten op de leefomgeving. Hij verandert het landschap en de horizon,
het geluid van de turbine kan hoorbaar zijn en bij zonnig weer kan de zon door de draaiende wieken schijnen en
slagschaduw veroorzaken. Mensen beleven de effecten van een windturbine verschillend. Sommige mensen
ergeren zich eraan, slapen slecht, ervaren stress, andere hebben er geen last van of wennen er na een tijdje aan.
Er zijn duizend en één effecten te bedenken die door de windturbines veroorzaakt (kunnen) worden. Een
voorbeeld van een effect is dat de aanwezigheid van de windturbines zorgt voor een maximale toename van 8
procent* op de kans dat er een ernstig ongeval met een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen plaats zal vinden
(Rijn, Dooper, & Velthuijsen, 2012). Dat is een effect dat de windturbine heeft op de omgeving. Dit zou een
relevant effect kunnen zijn als de beleving van veiligheid door de omgeving nu minder groot is dan voorheen.
Echter is die kans wel erg klein aangezien de kans dat er een botsing plaats vindt minuscuul is. Een relevanter
effect kan bijvoorbeeld de slagschaduw zijn waar de bedrijven rondom de windturbine in een straal van 400
meter mee te maken krijgen. Om een onderscheid te maken in de verschillende effecten en de relevantie
hiervan goed in beeld te brengen, is ervoor gekozen om de effecten zoals deze benoemd staan in het
bestemmingsplan te gebruiken voor het opstellen van de effectenlijst. Daarnaast zijn de meest genoemde
effecten door het RVO en de WRO meegenomen in het filteren van de effecten. Op het gebied van Milieu zijn de
effecten uit de milieueffectrapportage opgenomen in de lijst. De effecten moeten uiteraard direct effect hebben
op de omgeving om later een goede vergelijking te kunnen maken. Omdat niet ieder effect relevant is voor de
vergelijking met de beleving van de omgeving zijn sommige effecten geclusterd of weggelaten vanwege deze en
eerdergenoemde reden.
Eerst zal er per effect een definitie worden gegeven. Vanuit daar kan de effectenlijst gebruikt worden om de
vergelijking te maken met de beleving. De volgende effecten gebaseerd op het bestemmingsplan en informatie
van de Rijksoverheid komen aan bod:

•
•
•
•
•
•
•
•

Geluid
Slagschaduw
Veiligheid
Financieel
Horizonvervuiling
Gezondheid
Ecologie
Milieuvoordelen

De genoemde effecten worden uitgebreid omschreven.

*(108% x 6.0 10-10)
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Geluid

Overdag is het geluid van windturbines vaak niet te horen. Al helemaal niet omdat de A1 het geluid
van de windturbine overstijgt. ’s Nachts kan de windturbine beter te horen zijn, vooral als het aan
de grond minder hard waait dan op de hoogte waar de wieken zich bevinden. Dicht in de buurt van
de turbine is altijd een zoevend geluid te horen, dat is het geluid van de naar beneden bewegende
wiek. Ook op grotere afstand kan het geluid, voornamelijk ’s avonds en ’s nachts, een ritmisch
karakter krijgen. Dit wordt dan waargenomen als een zoevend, zwiepend of stampend geluid.
Verder van de windturbine af wordt het geluid van de windturbine steeds zachter, en klinkt het
wat lager en doffer. De hoge tonen komen namelijk minder ver.
Er gelden wettelijke grenswaarden voor de hoeveelheid geluid die een windturbine bij bijvoorbeeld
een woning mag produceren. Deze grenswaarden worden uitgedrukt in ‘Lden’ en ‘Lnight’. Dat zijn
jaargemiddelde geluidsniveaus waarbij rekening wordt gehouden met een verschil in
geluidsgevoeligheid tussen de dag-, avond- en nachtperiode. (RVO, April 2016)
De grenswaarde voor het geluid van windturbines bedraagt de norm van 47 decibel Lden
(gemiddelde van de dag, avond en nacht over lange duur) en 41 decibel Lnight (gemiddelde
geluidniveau over alle nachten in een jaar). Deze waarde is tot stand gekomen op basis van een
afweging tussen het te verwachten percentage hinder en de noodzaak om meer duurzame energie
op te wekken.
Op grond van de beschikbare kennis wordt verwacht dat 8 à 9 procent van de omwonenden
ernstige hinder zal ondervinden áls het geluidniveau gelijk is aan de huidige geldende norm.
Hierbij spelen ook andere factoren zoals het geluid van de A1, de mening over windenergie en, het
al dan niet hebben van uitzicht op de windturbine een rol. (RIVM, 2015)

Figuur 8 Geluidsnorm in vergelijking. NWEA
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Slag
Schaduw

De ronddraaiende wieken van een windturbine werpen schaduw op de omgeving. Dat wordt
‘slagschaduw’ genoemd. Die schaduw reikt het verst als de zon laag staat (’s winters, ’s ochtends
en ’s avonds).
Als slagschaduw op het raam van bijvoorbeeld een woning valt kan de afwisseling van donker en
licht als hinderlijk ervaren worden. De frequentie, de intensiteit en de duur van dergelijke
slagschaduw bij een locatie bepalen de mate van hinder. Om die reden zijn er normen voor
slagschaduw. Slagschaduw mag maximaal 17 dagen per jaar, meer dan 20 minuten optreden. Dit
wordt vaak vertaald in: Maximaal 6 uur per jaar.
Om te bepalen of een windturbine te veel slagschaduw produceert kijkt de wetgeving naar
slagschaduw op ramen van gevoelige gebouwen. Deze gebouwen zijn dezelfde als de gebouwen
die gevoelig zijn voor geluid. Als een gebouw geen gevoelig gebouw is, is het niet beschermd tegen
hinder door slagschaduw. (Factsheet Slagschaduw, 2016)
Bij beide turbines kan aan de normen ten aanzien van slagschaduw voldaan worden. Hiervoor
dient wel gebruik gemaakt te worden van een stilstand voorziening. Bedrijfspanden binnen de 10uur contour ondervonden in werktijden (09:00 – 18:00) veel last van slagschaduw. Op basis van
deze ‘klachten’ zijn er 9 geveladressen ingemeten. Door het meten van de slagschaduw op deze
gevels kan er een maximumaantal uren aan slagschaduw worden gesteld en gemeten. De grens is
gesteld op 10 uur slagschaduw per jaar. Is dit maximum bereikt? Dan wordt de turbine stilgezet
mocht er zich weer slagschaduw voordoen.

Figuur 9 Slagschaduw. NWEA
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Veiligheid

Financieel

Windturbines moeten voldoen aan technische veiligheidsnormen, en geen risico's opleveren voor
de omgeving. De NEN-EN 61400-norm is een norm die eisen stelt aan de wieken, de mast en de
constructie van de gondel, het gedeelte bovenop de mast, waarin de windenergie wordt omgezet
naar elektriciteit.
Gemeente of provincie beoordelen onder andere de veiligheid van de fundering. Dit doen zij op
basis van de aanvraag van de (omgevings-)vergunning. Mogelijke risico's rond een windturbines
zijn mastbreuk, het afbreken van de gondel of van een blad. Voordat de overheid toestemming
geeft voor de bouw van een windturbine, kan ze om een kwantitatieve risicoanalyse vragen. Een
risicoanalyse maakt standaard onderdeel uit van de vergunningaanvraag. Daarbij moet er ook
rekening worden gehouden met radarposten en Luchtverkeersveiligheid. (Windenergie , 2019)
Waar ook rekening mee is gehouden op het gebied van externe veiligheid zijn: Hogedruk
gasleidingen, bebouwing, wegen en transport gevaarlijke stoffen. (Gemeente Deventer, 27-022013)
De plaatsing van de huidige windturbines levert geen onacceptabele risico’s op voor de omgeving.
Ten aanzien van alle relevante onderwerpen wordt voldaan aan de geldende richtlijnen en
normen.

Bij veel windenergieprojecten is het mogelijk om te investeren in het initiatief. Dit kan zowel voor
een groter park zijn als voor een plan met 2 windturbines (zoals in Deventer). Vaak wordt er een
(lokale) energie coöperatie opgericht. Een energiecoöperatie is een initiatief van bewoners,
bedrijven en/of professionals uit de omgeving, die de handen ineenslaan en aan de slag gaan met
duurzame energie. Met het oprichten van een coöperatie wordt er een rechtspersoon opgericht
die eigenaar wordt van de zonnepanelen. De leden van de coöperatie storten geld waarmee de
coöperatie de zonnepanelen kan aanschaffen en de administratie kan verzorgen. De leden krijgen
hiervoor een certificaat en gaan vervolgens door het leven als certificaathouders. Het voordeel is
dat de leden niet aansprakelijk zijn en dat hun risico’s beperkt zijn tot de inleg van hun geld.
(Coöperatie oprichten, 2013)
Het windpark is in eigendom van twee besloten vennootschappen die samenwerken in de VOF
Windpark Kloosterlanden:
- DE-Wind BV is 100% eigendom van de coöperatie en 25% aandeelhouder in de VOF.
- Pure Energie WP Kloosterlanden BV is 75% aandeelhouder in de VOF
De financiering is opgebracht door de coöperatie (met ledenkapitaal), Raedthuys en de Rabobank.
Leden van de coöperatie participeren door aanschaf van rentecertificaten.
Dit werkt als volgt:
- Dit bestaat feitelijk uit een lening van 250 euro per certificaat, verstrekt aan DE-Wind BV.
- DE-Wind BV is de uitgevende instelling.
- De participatie geeft gedurende de levensduur van het windpark (20 jaar) recht op 2,5%
rente per jaar en een variabele rendement uitkering.
- De participanten ontvangen hun inleg terug aan het einde van de levensduur (of eerder
als ze willen uittreden). De leden besluiten over de hoogte van de variabele
rendementsuitkering en de besteding van het resterende deel.
- De coöperatie ontvangt haar aandeel in het nettorendement van DE-Wind BV en een
management fee.
(RVO, 2019)
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Horizon
vervuiling

Horizonvervuiling (ook wel bekend als landschapsvervuiling) is het plaatsen van objecten of nemen
van maatregelen die het beeld van de horizon of de harmonie van het landschap verstoren. Anders
gezegd: men is van mening dat het er niet thuis hoort, men verwacht het niet of men vindt het zelfs
smakeloos.
Vroeger dacht men bij milieuvervuiling enkel aan vervuiling van lucht, grond en water, die een
slechte invloed heeft op de gezondheid. Tegenwoordig wordt ook horizonvervuiling als een vorm
van - visuele - milieuvervuiling gezien. Naarst autowegen, spoorlijnen of hoogspanningslijnen
kunnen ook windturbines een vorm van horizonvervuiling zijn.
Maar let wel dat horizonvervuiling een subjectief begrip is! De oude windmolens worden nu gezien
als verrijking van het landschap. Toch zijn deze ook door de mens ontworpen en gebouwd. Uit dit
oogpunt horen ze dan ook niet thuis in het landschap. Niemand zal echter stellen dat de oude
windmolens horizonvervuilend zijn. Anderzijds hebben ook hoogbouw en windmolenparken hun
bewonderaars. Contrasten die de één verafschuwt, waardeert de ander soms zeer. In het beleid en
planning van de ruimtelijke ordening kan met horizonvervuiling rekening worden gehouden,
bijvoorbeeld door het maken van maquettes, tekeningen of 3D-animaties van de toekomstige
situatie. Zie onderstaande afbeeldingen ten voorbeeld. (Rik Andreae, 2018)

Figuur 10 Leraar Patrick van
Lierop met leerlingen bij een
maquette van zonnepanelen
en windmolens. © Van
Assendelft

Figuur 11 Animatie windpark

atie windpark Reusel Zuid

¯
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Horizon
vervuiling

Maar in sommige gevallen worden de maquettes, tekeningen of 3D-animaties van de beoogde
turbines niet correct gevisualiseerd. Door de verkeerde situatie te schetsen (de windturbines groter
te laten lijken dan dat ze in werkelijkheid zijn) kan de angst op horizonvervuiling aanzienlijk vergroot
worden. In onderstaande afbeeldingen een voorbeeld van een verkeerde visualisatie voor het project
Kloosterlanden in Deventer.

Figuur 12 visualisatie windturbines Deventer Kloosterlanden

Figuur 13 Daadwerkelijke beeld windturbines Deventer Kloosterlanden

Figuur 14 Afbeeldingen van de website windplanner.com waar de windturbine op de juiste manier gevisualiseerd kan worden.
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Gezondheid

De windturbine is niet direct schadelijk voor de gezondheid. Maar met name het geluid kan wèl
invloed hebben op de beleving van de omgeving. En die beleving staat weer in directe verbinding
met de gezondheid.
De geluidsbeleving van windparken wordt niet alleen bepaald door de objectieve geluidsbelasting,
maar vooral door de subjectieve ervaring van geluid. Subjectieve beoordelingen van geluid worden
echter vaak niet (systematisch) gemeten, wat leidt tot een beperkt beeld van geluidsbeleving. Hoe
men geluid van windturbines ervaart is niet alleen afhankelijk van technische ontwikkelingen,
geluidsnormen en meetbare geluidsniveaus, maar ook van individuele kenmerken en
besluitvormingsprocessen. Verschillende factoren die niet direct met het geluid te maken hebben,
kunnen invloed hebben op de bezorgdheid over en het ervaren van het geluid van
windenergieprojecten. Naar de effecten van geluid is veel epidemiologisch onderzoek gedaan. Bij
groepen mensen wordt dan met behulp van vragenlijsten onderzocht of de blootstelling aan geluid
tot gezondheidseffecten leidt. Dit is gedaan voor onder andere wegverkeer, vliegverkeer,
industrielawaai en vooral de laatste jaren ook voor windturbinegeluid. Hinder en slaapverstoring zijn
bekende effecten van geluid.
Of en wanneer het geluid van windturbines tot slaapverstoring leidt, wordt uit de studies niet
duidelijk, maar kan op grond van de maximaal mogelijke geluidniveaus niet worden uitgesloten. De
relatie tussen windturbinegeluid en hinder is eenduidiger; geluid van windturbines wordt eerder als
hinderlijk ervaren dan geluid van verkeer of industrie. Op grond van de beschikbare studies is een
verband afgeleid tussen de hoeveelheid windturbinegeluid en ernstige hinder. Andere
gezondheidseffecten, waarvan windturbinegeluid de oorzaak zou zijn (zoals vermoeidheid, hoge
bloeddruk, windturbinesyndroom), zijn uit epidemiologische studies niet naar voren gekomen. Wel
zijn er zowel in Nederland als daarbuiten mensen die hun gezondheidsklachten toeschrijven aan
windturbines in hun omgeving.
Het is niet goed mogelijk de beoordeling van geluid los te zien van andere factoren. Bijvoorbeeld het
zien van windturbines en de schaduwwerping kunnen invloed hebben op de mate van geluidhinder.
Ook heeft de manier waarop een project tot stand is gekomen, invloed op de houding en
waarneming van omwonenden. Dit is bij andere geluidsbronnen niet anders. De verdeling van kosten
en baten en de publieke betrokkenheid hebben invloed op het oordeel over een windenergieproject
en kunnen ook de oordelen over geluidhinder beïnvloeden. (RIVM, 2015)

Gezondheid

Laagfrequent geluid
Er is een literatuurstudie uitgevoerd over de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid van
windturbines bij omwonenden. In de onderzochte literatuur zijn geen aanwijzingen te vinden dat
windturbinegeluid tot andere gezondheidseffecten dan hinder of mogelijk slaapverstoringen leidt.
Ook zijn er geen aanwijzingen, dat het aandeel laagfrequent geluid van windturbines bij
geluidshinder of slaapverstoringen een bijzondere dan wel belangrijke rol speelt.
(RVO)

Figuur 15 Vergelijking van het
percentage ernstig gehinderde
bewoners ten gevolge van geluid
van windturbines en geluid van
vervoersmiddelen en industrie
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Ecologie

Windinitiatieven in Nederland hebben vrijwel altijd een effect op lokale natuurwaarden. Bij wet is
daarom geregeld dat een initiatiefnemer van een windproject van enige omvang rekenschap geeft van
te verwachten aantasting van natuurwaarden, onderbouwd met betrouwbare informatie, en dat hij
maatregelen treft om schade te mitigeren of compenseren. Op basis van deze verantwoording kan
worden vastgesteld of het initiatief past binnen natuurwetgeving, en kunnen natuurorganisaties en
anderen bepalen of de eventuele impact op de natuur aanvaardbaar is. (Natuur en Milieufederaties in
samenwerking met Natuur & Milieu , 2018)
Naast een MER is er voor het Windpark Kloosterlanden door Altenburg & Wymenga ecologisch
onderzoek bv, als onafhankelijk ecologisch onderzoek- en adviesbureau, onderzoek gedaan naar het
effect van de windturbines op de ecologie van de omgeving. Hieruit kwam het volgende:
De plaatsing van windturbines conflicteert niet met de Natuurbeschermingswet en overige vormen van
gebiedsbescherming. Indien de Dortherbeek niet verstoord wordt conflicteert het plan niet met de
Flora- en Faunawet. Daarnaast geeft Altenburg & Wymenga als reactie op een bezwaarschrift
betreffende vogels: ‘(…) in de ecologische beoordeling van het beoogde windturbinepark, is het niet te
verwachten dat de beoogde windturbines een verstoring veroorzaken van (vliegroutes van) ganzen en
eenden.’ (Biezenaar & Klop, 2012)
De windturbines in Deventer hebben dus geen significante gevolgen voor de ecologie.
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Milieu
Voordelen

Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder
grondstoffen uit te putten. Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. Wel komt er
wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na 3 tot 6 maanden
draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard. Daarbij komt dat een windturbine
bestaat uit gangbare materialen als staal, glasvezel of zelfs hout en textiel. Dit maakt ook dat aan het
eind van zijn werkzame leven een windturbine goed recyclebaar is.
Nadat de windturbine de hoeveelheid CO2-uitstoot voor het bouwen, onderhouden en afbreken heeft
terugverdiend is alle stroom emissievrij. (Milieucentraal, 2019) In Figuur 9 wordt de uitstoot van CO2
figuurlijk afgebeeld in het aantal auto’s dat hetzelfde zou produceren. Er is overduidelijk te zien dat
windenergie bijna geen CO2 produceert. Dit in tegenstelling tot een kolencentrale.
Om aan te tonen dat windenergie serieuze milieuvoordelen kan bieden is tabel 1.0 weergeven hoeveel
miljoen KWh geproduceerd is door middel van windenergie per jaar vanaf 2002. De productie is
aanzienlijk gestegen. (CBS, 2018) Daarnaast wordt in figuur 10 weergegeven dat in 2017 ruim 8 procent
afkomstig van hernieuwbare bronnen, waaronder windenergie op land.
Goed om nog even te benoemen is dat in het rapport van Bosch & van Rijn komt naar voren dat de
eerder bedachte inrichtingsvarianten met meerde windturbines meer milieuvoordelen zouden bieden.
Deze varianten niet gerealiseerd. De uiteindelijk gerealiseerde variant heeft echter ook een duidelijk
positief milieueffect. (Rijn, Dooper, & Velthuijsen, 2012)

Figuur 16 © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 1-5-2019
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Milieu
Voordelen

Onderwerpen

Productie
Windenergie op land
Elektriciteitsproductie

Perioden

mln. kWh

2002

947

2003

1 320

2004

1 871

2005

2 067

2006

2 666

2007

3 108

2008

3 664

2009

3 846

2010

3 315

2011

4 298

2012

4 193

2013

4 856

2014

5 049

2015

6 420

2016

5 901

2017

6 869

2018*

6 919

Figuur 17 Energieverbruik naar energiedrager,
2017. CBS

Tabel 1 Elektriciteitsproductie Windenergie op
Land in KWh. CBS

*Voorlopige status

De windturbines in Deventer leveren specifiek natuurlijk hun eigen milieuvoordelen op. Het Windpark Kloosterlanden
bevat 2 turbines met ieder een vermogen van 2,35 MW. Samen hebben ze een vermogen van 4,7 MW. Dit kan ieder
jaar een opbrengst leveren van zo’n 9,4 miljoen kWh. Dit aantal kWh is maar liefst goed voor 2700 huishoudens.
Deventer heeft zelf 44.041 huishoudens. (Gemeente Deventer, Team Kennis en Verkenning., 2019) Dat zou dus
betekenen dat de twee windturbines voor bijna 6,2% voorzien in de energievraag van Deventer.
De CO2-uitstoot is de afgelopen 5 jaar gedaald in Deventer met 9%. Bij de particulieren daalde de uitstoot met 11%,
maar zij zijn slechts verantwoordelijk voor een ruim een kwart van de totale uitstoot.
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De effectenlijst

Nu alle feitelijke effecten van het windpark Kloosterlanden op de omgeving gedefinieerd zijn kunnen deze naast
de beleving van de omgeving worden gezet. Deze effectenlijst is bij ieder interview gebruikt om de belevingen
van de geïnterviewde tegenover de feiten te zetten:

FEITELIJK

BELEVING

Geluid

Slag
Schaduw

Veiligheid

Financieel

Horizon
vervuiling

Gezondheid

Ecologie

Milieu
Voordelen

In de bijlage is per diepte-interview een effecten lijst ingevuld. De feitelijke effecten verschillen per locatie van
de geïnterviewden.
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Plattegrond met legenda van de effecten en de plaats van de interviews.
De effecten zijn visueel gemaakt in een kaart om een duidelijk overzicht te krijgen van de feitelijke effecten per locatie. Op de volgende pagina is de
visualisatie afgebeeld met bijbehorende legenda:
Afgenomen Interview
Gele stip

Rode lijn

Groene lijn

Paarse Cirkel

Zwarte lijn

Zwarte Cirkel

Oranje gekleurde
gebouwen/straten

Legenda plattegrond interviews

5.4 uur slagschaduw contour

0 uur slagschaduw contour

Geluidsnorm Grens

Provincie Grens

600 meter cirkel vanaf de turbine

Hebben destijds beroep/bezwaar aangetekend.

Figuur 18 Plattegrond Interviews 1
Plattegrond Interviews

Antwoord Deelvraag 2
Wat zijn volgens voorafgaande onderzoeken de feitelijke effecten van een turbine op het
wonen/werken/recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer?

De windturbines in Deventer hebben volgens voorafgaand onderzoek de volgende feitelijke effecten op de
omgeving:
• De windturbines produceren geluid binnen de wettelijke norm.
• De windturbines geven slagschaduw af op de omgeving binnen de wettelijke contouren.
• De windturbines vormen geen onacceptabele veiligheidsrisico’s voor de omgeving.
• Financieel is het mogelijk te participeren in de windturbines.
• Het effect horizonvervuiling is een persoonsgebonden effect en gebaseerd op meningen.
• De windturbines zijn niet direct schadelijk voor de gezondheid.
• De windturbines hebben geen significante gevolgen voor de ecologie.
• De windturbines kunnen 6,2 procent van de energievraag voor huishoudens in Deventer voorzien.
Alle effecten die de windturbine heeft op de omgeving leiden niet tot ernstige hinder. Als een effect hinderlijk is
voor de omgeving valt deze binnen de grenzen van aanvaardbare hinder.

4. Meningen en Belevingen

WINDTURBINES DEVENTER

Deelvraag 3

Wat zijn volgens de meningen en belevingen de voor- en nadelen van het wonen/werken/recreëren rondom de windturbines in
Deventer?
Deelvraag 4
Is er een verschil tussen de effecten die er volgens de theoretische onderzoeken zouden moeten zijn en de ervaringen van
dezelfde effecten in de praktijk?
Hoofdvraag
Hoe ervaren mensen die wonen werken of recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer nu de aanwezigheid
en effecten van deze windturbines, en hoe verhoudt dat zich tot hun verwachtingen van vijf jaar geleden?
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Leesinstructies conclusies
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag drie, deelvraag vier en tot slot op de hoofdvraag. Nadat
alle interviews zijn uitgeschreven en gecodeerd, is de opgehaalde informatie uit de interviews vertaald naar
twee samenvattingen. Een samenvatting van de belevingen tot 600 meter en een van de belevingen vanaf 600
meter van de windturbines. Daaruit volgt het antwoord op deelvraag drie.
Vervolgens wordt er per samenvatting gekeken of er verschil zit in de beleving van de effecten ten opzichte van
de feitelijke effecten. Hieruit volgt het antwoord op deelvraag vier. Tot slot wordt antwoord gegeven op de
hoofdvraag. Er wordt aangeraden om de effectenlijsten in de bijlage te gebruiken als ondersteuning voor het
gedetailleerder expliciteren van de conclusies.
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C O N C L U S I E S

I N T E R V I E W S

Beleving tot 600 meter afstand

De belevingen van de recreant, bewoner en werknemer kunnen als positief worden omschreven. Niet alle
effecten behoren tot deze positieve beleving. Dit komt doordat de beleving van de slagschaduw bij 60 procent
van de geïnterviewden wordt ervaren als een last. Op een aantal dagen in het voor- en najaar worden lasten
ervaren van de vallende schaduw van de wieken op de omgeving. Deze lasten lopen uiteen in verschillende
gradaties; zij die de slagschaduw ervaren als een absolute last en dit zeer hinderlijk vinden tot aan zij die de
slagschaduw als niet meer dan een ergernis zien en zich aanpassen door een andere plek op te zoeken of thuis
te werken. 40 procent geeft aan geen last te hebben van de slagschaduw, omdat bijvoorbeeld bomen de
slagschaduw beperken of omdat men een andere plek zoek waar de slagschaduw niet hinderlijk is.
De geluidseffecten, op de momenten dat deze te horen zijn door bijvoorbeeld de stand van de wind, worden wel
degelijk ervaren door circa 80 procent van de respondenten maar worden niet beleeft als iets negatiefs. Een
enkeling ervaart het geluid zelfs als prettig. Daarentegen wordt er wel beweert dat honden last hebben van het
geluid bij een harde wind. Echter treedt er na een tijdje gewenning op bij de honden waardoor deze hinder
verdwijnt. Naast deze enkele reactie worden er binnen 600 meter geen lasten ervaren van het geluid effect van
de windturbines. Door alle respondenten wordt dit onder andere onderbouwd met het argument dat het geluid
van de A1 de windturbines overstemt.
Er worden geen enkele veiligheidsrisico’s ervaren en ook heeft niemand het idee dat de windturbines schadelijk
kunnen zijn voor de gezondheid. De windturbines worden niet ervaren als iets lelijks noch iets moois door de
omgeving. De meesten staan neutraal tegenover het effect van de windturbine op de horizon. Opvallend is dat
in 60 procent van de gevallen wordt benoemd dat men het mooier vindt als de turbines draaien. Dan leeft het
gevoel namelijk dat de windturbine daadwerkelijk mee helpt aan een schoner milieu.
Daarentegen wordt er wel sceptisch gedacht over de milieuvoordelen die een windturbine met zich meebrengt.
Dat ze bijdragen aan het milieu wordt door menigeen erkent maar de mate waarin de windturbines bijdragen
aan een schoner milieu is volgens de omgeving matig. Twee respondenten geven aan dat dit komt omdat ze
vinden dat ze vaak stil staan. Een ander oppert dat de windturbines niet de ultieme oplossing zijn en gaf aan
geen voorstander te zijn van windenergie.
De omgeving heeft weinig tot geen kennis over het effect ecologie. Na enige uitleg is men verbaast over het
effect dat de turbines hebben op de ecologie en met name op vogels. De meesten hebben hier nog nooit over
nagedacht. Zo’n 20 procent die wel enige kennis heeft over het effect op de ecologie, vindt dit een aanvaardbaar
effect voor de natuur en beleeft het effect als iets overkombaars. Deze 20 procent vindt het echter jammer dat
er een aantal bomen zijn gekapt voor de turbines.
Op Financieel gebied is er één geïnterviewde die participeert in de windturbines door een lidmaatschap bij
Energie Coöperatie Deventer. De reden voor dit lidmaatschap is de proactieve houding tegenover het
verbeteren van het milieu. Er wordt niet geloofd in de ultieme oplossing middels windenergie maar een
positieve bijdragen aan het milieu is een vanzelfsprekendheid volgens deze respondent. De helft van de
respondenten geeft aan niet te participeren vanwege de grootte van de investering of de simpelweg te weinig
kennis door desinteresse. Een werknemer geeft aan niet te kunnen investeren omdat het bedrijf het pand huurt
en geen eigenaar is. Hierdoor is het niet direct mogelijk om lid te worden van Deventer Energie. Een andere
respondent vindt het een zwaar gesubsidieerde aangelegenheid waarin alleen bedrijven profiteren. Deze reden
in combinatie met te weinig geld maakt dat er niet wordt geïnvesteerd in de windturbines.

Beleving vanaf 600 meter afstand

Buiten een straal van 600 meter wordt de aanwezigheid van de winturbines overwegend positief ervaren. Geen
enkele respondent geeft aan dat de slagschaduw hinderlijk is. De reden dat men hiervoor geeft is dat niemand
de slagschaduw ooit heeft ervaren tijdens het werken, wonen of recreëren. De geïnterviewden vragen zich af tot
waar de slagschaduw reikt. Twee respondenten kijken uit op een slagschaduw die iets verderop op hun perceel
neerstrijkt. Beide geven aan zich daar nooit druk over te hebben gemaakt of überhaupt maar over nagedacht
hebben. Een respondent die een jaar geleden verhuisd is naar Epse en in de nabijheid van de windturbines
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woont, laat weten dat de turbines niet voor extra twijfel of enig oponthoud hebben gezorgd in de afwegingen
om het huis te kopen.
Voor het geluid geldt hetzelfde. Er wordt door geen enkele respondent hinder ervaren van de geluidseffecten.
De geïnterviewden opperden in 80 procent van de gevallen dat dit komt door de A1 die het geluid overstemd. 20
procent geeft aan dat het komt vanwege de afstand tot de windturbine.
Veiligheidsrisico’s worden niet opgemerkt door de omgeving. Genoemde redenen zijn; omdat het al
vanzelfsprekend is dat de turbines er staan en simpelweg omdat er niet over eventuele risico’s wordt nagedacht.
Zo wordt er ook niet nagedacht over de eventuele impact op de gezondheid. Er is geen enkele negatieve
beleving naar voren gekomen op dit vlak. Honden die eventueel reageren op effecten van de turbines passen
zich ook gemakkelijk aan. Ik het dagelijks leven zijn de honden er niet bewust mee bezig waardoor gewenning
optreedt.

Over de horizonvervuiling is deze groep unaniem; op den duur treedt er gewenning op, waardoor de molens niet
worden ervaren als vervuiling van de horizon. Hoewel de turbines niet gezien worden als vervuiling geven twee
respondenten aan dat de afstand hierin een grote rol speelt. Zij vinden dat de afstand bepalend is in het feit of
een winturbine mooi gevonden wordt, of niet. Een respondent gaf aan dat het geen waardevermindering heeft
opgeleverd voor hun huis omdat wederom de afstand hiervoor de reden was. Het is opvallend dat ook in deze
groep wordt benoemd dat men het liefst de windturbines ziet draaien dan stil staan.
Milieuvoordelen die de windturbines met zich meebrengen worden wel erkent maar deze beleving is niet heel
erg sterk. Meningen gaan groot en deels over de uitstraling van de windturbines en niet over de
milieuvoordelen. Een enkeling die de milieuvoordelen bewuster tot zich neemt, beweert dat dit komt omdat zij
in het dagelijks leven ook in grote mate duurzaam bezig zijn waardoor het gevoel van de positieve uitwerking
van de windturbines op het milieu nadrukkelijker aanwezig is. Er is ook maar één respondent die inzicht heeft in
de effecten op de ecologie, zij vindt naar eigen zeggen erg dat dieren zich moeten aanpassen en het gedrag van
dieren hierdoor kan veranderen. De overige geïnterviewden beleven geen negatieve effecten op de ecologie.

Geen enkele respondent van deze groep participeert financieel. 75 procent geef aan geen idee te hebben van
het bestaan van de coöperatie en haar investeringen in het windpark Kloosterlanden. Eén respondent vindt
zichzelf te oud om nog te investeren. Haar onderbouwing hierbij is dat het meer iets voor de jongere generatie is
omdat het zoveel ‘gedoe’ oplevert. Daarnaast is een respondent die het moeilijk vindt om keuzes te maken in
een duurzaamheidsinvestering. Ze beleeft dit project als iets heel groots waar je niet gemakkelijk ‘van af’ kunt
komen. Een andere respondent vertelde dat ook al weet ze nu dat het mogelijk is te participeren in de
windturbines alsnog liever voor een duurzaamheidsinvestering zou gaan in eigen beheer. Dit geeft haar meer
vertrouwen.
Beleving Epsenaren
Let op: Deze belevingen gelden niet voor de gehele groep maar slechts voor de respondenten uit Epse uit deze
groep.
Eén respondent uit Epse geeft aan dat het niet uit had gemaakt als er drie turbines hadden gestaan. Na enig
doorvragen blijkt dat met name Epsenaren de windturbines ervaren als wéér iets anders waar ze aan moeten
wennen. In Epse leeft het gevoel dat er iedere keer iets in de omgeving aangepast waar ze toch niets aan kunnen
veranderen. Zo benoemt met de A1, de rondweg en dus ook de windturbines: een opstapeling van
overheidsingrepen waar men, naar eigen zeggen, geen invloed op heeft. Door deze ervaringen ontstaat er een
impressie dat Epse wordt achtergesteld ten opzichte van Deventer en geen stem heeft gehad in het plaatsen van
de windturbines. Door deze impressie wordt het effect horizonvervuiling gezien als een effect waar de Epsenaren
aan moet wennen op langere termijn. Dat blijkt ook door een respondent die vindt dat alleen Deventer beter
wordt van de turbines en dat de turbines geen meerwaarde hebben voor Epse.
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Verschil in beleving op basis van afstand.

Elk persoon dat is geïnterviewd heeft uiteraard een eigen mening en beleeft de windturbines op zijn of haar
persoonlijke manier. Maar naast verschillen op basis van individuele voorkeur zijn er is twee substantiële
verschillen in de belevingen geconstateerd die gerelateerd zijn aan de afstand. Deze twee verschillen komen
voort uit de effecten slagschaduw en geluid. Voor beide effecten geldt dat de omgeving binnen een straal van
600 meter meer ongemak heeft van deze twee effecten dan de omgeving buiten de straal van 600 meter.
Een kleiner verschil, maar wel relevant genoeg om nog even te benoemen is het verschil in kennis op financieel
gebied. De groep buiten de 600 meter is nauwelijks tot niet op de hoogte van de mogelijkheden om te
participeren. Dit terwijl de groep binnen de 600 meter op een enkeling na bewust is van de mogelijkheid om te
investeren in de turbines. Dit is echter niet altijd mogelijk vanwege het feit dat veel bedrijfspanden niet in bezit
is van het bedrijf zelf maar van een vastgoedeigenaar.
Geluid
Het ervaren van de geluidseffecten is duidelijk aanwezig bij alle participanten binnen de 600 meter. Buiten de
600 meter geeft slechts een respondent aan af en toe het geluid te horen bij een bepaalde windsnelheid en
windrichting. De rest heeft nog nooit een geluidseffect ervaren. Echter zijn de meningen over dit geluid gelijk. 90
procent van alle respondenten ervaart geen lasten van het geluid. Het verschil in de beleving is te verklaren door
de afstand. Hoe dichterbij de windturbines, hoe groter de kans dat men geluid het geluid als hinder ervaart.
Slagschaduw
De groep binnen de 600 meter ervaart de slagschaduw wanneer deze aanwezig als hinderlijk terwijl de groep
buiten de 600 meter geen last ervaart van de slagschaduw. Dit verschil in beleving is tevens te verklaring door de
afstand. Hoe dichter bij de windturbines, hoe groter de kans dat men slagschaduw als hinder ervaart.

Er zijn geen significante verschillen opgemerkt tussen de belevingen van de effecten veiligheid, gezondheid,
horizonvervuiling, milieuvoordelen en ecologie. De afstand tot de windturbines heeft geen invloed op beleving
van deze effecten.

Antwoord Deelvraag 3
Wat zijn volgens de meningen en belevingen de voor- en nadelen van het wonen/werken/recreëren rondom de
windturbines in Deventer?

Zowel voor- als nadelen zijn lastig expliciet te benoemen. Wat de ene respondent ervaart als een nadeel hoeft
voor de ander geen enkel probleem te zijn. Daarom komen alleen de voor- en nadelen die de respondenten voor
het meer en deel hebben ervaren aan bod en zijn deze meegenomen om deelvraag drie te beantwoorden. Voor
de eenmalig benoemde voor- en nadelen wordt verwezen naar overige bevindingen en de interviews in de
bijlage.
Onder een voordeel worden onder andere positieve belevingen van de windturbines verstaan. En andersom
geldt dat de negatieve belevingen worden gezien als een nadeel. De effectenlijst is als rode draad gebruikt om
de voor- en nadelen benoemen.
Voordelen
• De windturbines dragen bij aan een beter milieu als ze draaien
• Het geluid van de turbines is niet hinderlijk
• De ecologie wordt niet onaanvaardbaar verstoord
• De turbines zorgen niet voor gezondheidsproblemen
• Er worden geen veiligheidsrisico’s ervaren
• De aanwezigheid van de windturbines went erg snel
• De windturbines hebben geen invloed op de waarde van de omgeving
Nadelen
• Participeren in windpark Kloosterlanden is een grote stap en voor velen onbekende mogelijkheid
• Slagschaduw is op een aantal momenten per jaar hinderlijk
• De windturbines zijn minder mooi als ze niet draaien
• Windenergie wordt niet gezien als een ultieme oplossing voor milieuvervuiling
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Verschil beleving en feit tot 600 meter afstand

Tot aan 600 meter afstand vanaf de turbines zijn enkele verschillen vastgesteld tussen de beleving van de
effecten en de feitelijke effecten.
Volgens het feitelijke effect slagschaduw zou er hinder worden geproduceerd die aanvaardbaar is voor de
omgeving; de zogenaamde aanvaardbare hinder. Maar dit wordt niet door iedereen ervaren als aanvaardbaar.
Ongeveer 60 procent van de respondenten ervaart de slagschaduw als hinderlijk en zeker niet als aanvaardbaar.
De reden voor het verschil in beleving en feit heeft wellicht te maken met de manier waarop men zich kan
aanpassen aan de slagschaduw. Als er slagschaduw optreedt wordt er door 40 procent van de respondenten
maatregelen getroffen zodat de slagschaduw geen hinder meer oplevert. Voorbeelden zijn het vermijden van de
hinderlijke werkplek door thuis te werken of door op een plaats te gaan werken waar de slagschaduw niet
aanwezig is. Een ander voorbeeld van een respondent is dat hij zijn planning erop aan past. In de tijd dat de
slagschaduw optreedt zorgt hij ervoor dat hij in de werkplaats aan de achterzijde van het pand aan het werk is
en niet aan de voorkant op het kantoor werkt waar de slagschaduw aanwezig is. 40 procent aanvaardt de
slagschaduw als hinder en past zich op dit effect aan.
Respondenten die geen rekening houden met de slagschaduw ervaren meer lasten. Zodoende is het verschil
tussen het feitelijk effect slagschaduw en beleving van slagschaduw voornamelijk te verklaren met de wijze
waarop men met de aanvaarbare hinder van de slagschaduw omgaat. Daarnaast moet ook de vraag gesteld
worden of de definitie van de aanvaardbare hinder zoals de overheid deze heeft vastgelegd passend genoeg is.
De aanvaardbaarheid is in de praktijk lager dan volgens de theorie.
Naast de slagschaduw is er een opmerkelijk verschil tussen de beleving en de feiten van het effect geluid.
Volgens de feiten ervaart 8 à 9 procent van de omwonenden ernstige hinder. Maar er wordt door geen enkele
respondent enige hinder ondervonden. De belangrijkste verklaring voor dit verschil is de A1 die overdag het
geluid van de windturbines overtreft. Omdat er in de groep binnen de 600 meter weinig woningen aanwezig zijn
maar met name bedrijven zijn gevestigd, is er ’s avonds minder kans op geluidsoverlast. Dit kan ook een van de
redenen zijn dat er geen overlast wordt ervaren.
Tussen de belevingen en de feiten van de effecten veiligheid en gezondheid, worden geen verschillen ervaren.
Feitelijk gezien hangt het effect gezondheid deels samen met het effect geluid. Omdat er geen lasten van het
geluid worden ervaren, worden er door het geluid ook geen gezondheidseffecten ervaren. Er zit geen verschil ik
de beleving en de feiten van het effect veiligheid omdat er vertrouwen is in de techniek van tegenwoordig.
Daarnaast hangt ook hier het geluid weer mee samen. Men wat het geluid ervaart als iets angstigs voelt zich ook
minder veilig. Bij het windpark Kloosterlanden is dit niet van toepassing.
Over de effecten milieuvoordelen en ecologie is er te weinig kennis bij de respondenten om hun beleving
gedetailleerd te verwoorden. Doordat er zo weinig kennis is van bijvoorbeeld de effecten op de vogels en de
opbrengst van de windturbines is een goede vergelijking maken lastig. Er kan geconcludeerd worden dat op
basis van de huidige kennis van de omgeving, er geen belangrijke verschillen zijn opgemerkt tussen de beleving
en de feiten van milieuvoordelen en ecologie. De reden van de geringe kennis kan worden verklaard doordat
hier in de voorbereidingen weinig over gesproken is met de omgeving namens professionals en de gemeente.
Een andere verklaring kan de mate van duurzaamheidsbewustheid zijn. Hoe meer interesse en kennis een
persoon heeft in windenergie hoe meer milieuvoordelen wellicht bekend zijn bij deze persoon.
Het is teleurstellend dat de milieuvoordelen niet gedetailleerder naar voren zijn gekomen in het voortraject.
Mogelijk zou de slagschaduw dan bijvoorbeeld als minder vervelend worden ervaren omdat men de
milieuvoordelen hier tegenoverzet. Of zouden meer mensen hebben geparticipeerd in de windturbines omdat er
meer kennis is over de positieve werking van de turbines.
Het financiële effect heeft één belangrijk verschil. Feitelijk gezien kan iedereen participeren in de turbines. Maar
in de beleving van de omgeving is dit soms niet eens bekend of mogelijk. Het verschil is uit te leggen door de
magere kennisgeving van deze mogelijkheid, maar met name de beperkte mogelijkheid als werknemer. Doordat
mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid of hier niet voldoende informatie over hebben, participeren
ze niet. Daarnaast is het voor bedrijven die een pand huren niet altijd mogelijk om zelf van energieleverancier te
wisselen.
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Dat de windturbines effect hebben op de omgeving is een feit. Voor de rest hangen de belevingen van het effect
horizonvervuiling samen met heel veel factoren, meningen en ervaringen. Als de beleving van bijvoorbeeld de
slagschaduw negatief is, vindt met de windturbines in z’n geheel ook minder aantrekkelijk voor de omgeving.
Horizonvervuiling is dus persoonsgebonden door onder andere de beleving van de andere effecten.

Verschil beleving in feit vanaf 600 meter afstand

Bij een afstand van 600 meter vanaf de windturbines zijn minder verschillen gevonden tussen de beleving een
feiten van de effecten dan in de groep tot 600 meter.
Binnen deze groep wordt een klein verschil gevonden van het effect slagschaduw. Twee van de respondenten
binnen deze groep vallen binnen de 0-contourlijn van de slagschaduw. Dit betekent dat feitelijk gezien deze
respondenten slagschaduw zouden kunnen ervaren. Echter ervaren zij geen slagschaduw vanwege bomen of
andere objecten die de slagschaduw opvangt. Voor de rest van de respondenten komt de beleving overeen met
de feiten van dit effect.
Voor het effect geluid gelden ook geen verschillen tussen de beleving en de feiten. Men is van mening dan de A1
het geluid van de windturbines overstemd en daarom niet te horen is. Ook niet in de avond.
Dit maakt deels ook dat er geen gezondheidsrisico’s worden ervaren en dus op ook het gebied van gezondheid
geen verschillen zijn gevonden. Dit geldt ook voor het effect veiligheid. Geen enkele respondent ervaart het
geluid als iets angstigs. Niemand voelt zich mede door deze reden onveilig. Dit zijn oorzaken waardoor er geen
verschillen zijn waargenomen.
Op het gebied van de effecten milieuvoordelen en ecologie is de kennis hierover net als bij de groep tot 600
meter gering. Dit maakt ook dat er geen concrete verschillen gevonden zijn tussen de beleving en de feiten. Een
respondent weet door haar milieubewuste levensstijl wel meer over de milieuvoordelen van de windturbines. Bij
haar is een meer gedetailleerde vergelijking mogelijk. Maar ook in deze vergelijking zat geen verschil in beleving
en feit.
Financieel gezien zit er een redelijk groot verschil in de beleving en de feiten. Feitelijk gezien zou ook buiten de
afstand van 600 meter vanaf de turbine geïnvesteerd kunnen worden. Maar niet iedere respondent is hiervan op
de hoogte. Sterker nog, er is maar 20 procent op de hoogte van de mogelijkheid. Dit verschil is te verklaren door
matige kennisgeving van de mogelijkheid door de Energie Coöperatie en de communicatie vanuit de gemeente
over de optie om te participeren.

Op het gebied van horizonvervuiling is het opvallend dat met name Epsenaren de windturbines ervaren als iets
waar ze wederom aan moeten wennen. Gekeken naar de feiten uit het communicatieproces is het een logisch
gevolg. De Epsenaren zijn in het begin van het communicatieproces niet voldoende meegenomen waardoor de
komst van de windturbines vrij plots uit de lucht kwam vallen. Echter is er nu gewenning opgetreden waardoor
de beleving van de horizon op dit moment niet negatief beïnvloed wordt door de windturbines. Een andere
reden is de opstapeling van aanpassingen in de ruimtelijke omgeving van Epse die de beleving van het effect
horizonvervuiling heeft beïnvloed.
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Antwoord Deelvraag 4
Is er een verschil tussen de effecten die er volgens de theoretische onderzoeken zouden moeten zijn en de
ervaringen van dezelfde effecten in de praktijk?

Alle effecten en de belevingen van deze effecten hangen met elkaar samen. Indien er een negatieve beleving
van het effect slagschaduw is, heeft dit ook gevolgen voor de beleving van het effect horizonvervuiling. Hierdoor
is het niet altijd makkelijk om de reden voor het verschillen de beleving en het feit vast te leggen. Voor
uitgebreide uitleg van de verschillen wordt verwezen naar de alinea’s hierboven.
De volgende effecten leverden geen significante verschillen tussen beleving en feit:
• Veiligheid
• Horizonvervuiling
• Gezondheid
• Ecologie
Dat er geen verschil in beleving en feit zat, had bij de effecten veiligheid, gezondheid en ecologie met name te
maken met de kennis die de respondent hierover over had. Daarnaast staan de effecten veiligheid en
gezondheid in directe verbinding met het effect geluid. De positieve uitwerking van het effect geluid zorgde ook
voor een positieve uitwerking van de effecten veiligheid en gezondheid.
Het effect horizonvervuiling is gebaseerd op meningen en niet op feiten. Echter worden de meningen wel door
feiten onderbouwt. Feiten die een rol speelden in de beleving van het effect horizonvervuiling waren onder
andere: Het aantal draaiuren van de windturbines, de afstand tot de turbine, de opstapeling van ruimtelijke
veranderingen in Epse en de gewenning van de aanwezigheid van de turbines
Er zijn enkele verschillen tussen de beleving en de feiten van een aantal effecten naar voren gekomen. De
verschillen die in beide groepen de majoriteit hebben worden benoemd:
• Geluid
• Slagschaduw
• Financieel
• Milieuvoordelen
Het effect geluid geeft een positief verschil. De belevingen en meningen zijn overwegend positiever dan de
feitelijke effecten doen vermoeden.
De hinder van het effect Slagschaduw wordt door de directe omgeving niet beleeft als aanvaardbare hinder
maar meer dan dat.
Financieel gezien zit er met name een verschil in de bekendheid van de mogelijkheid te participeren. Volgens
feiten kan iedereen in de omgeving participeren. Maar volgens de omgeving is dit niet mogelijk aangezien ze niet
op de hoogte zijn van de mogelijkheid.
De milieuvoordelen van windturbines zijn volgens de feiten hoger dan volgens de beleving van de respondenten.
Ook bij dit effect mist de kennis. De meeste respondenten hebben geen idee wat de windturbines nu exact
opbrengen en betekenen voor het milieu.
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A N T W O O R D

H O O F D V R A A G

Hoe ervaren mensen die wonen werken of recreëren in de omgeving van de windturbines in Deventer nu de
aanwezigheid en effecten van deze windturbines, en hoe verhoudt dat zich tot hun verwachtingen van vijf jaar
geleden?
Het antwoord is gedeeltelijk gebaseerd op beperkte data à zie discussie.

De mensen die rondom de windturbines in Deventer wonen, werken of recreëren staan overwegend positief
tegenover veel van de effecten die turbines met zich meebrengen. Er is eigenlijk maar één effect dat op dit
moment enige lasten oplevert. Dat is het effect slagschaduw. Op sommige dagen in het voor- en najaar wordt de
slagschaduw als onaangenaam ervaren. Ten op zichtte van vijf jaar geleden zijn de ervaringen van de
slagschaduw positiever geworden. Dit komt mede door het optreden van gewenning van het effect en enkele
maatregelen die genomen zijn om de hinder van de slagschaduw te reduceren. De onaangename ervaring van
slagschaduw op sommige dagen in het voor- en najaar geldt overigens maar voor een gedeelte van de omgeving.
Enkel bedrijven in de nabije buurt van de windturbines ervaren dit als onprettig.
De overige effecten worden, wanneer deze opgemerkt worden, niet als negatief ervaren. Veel mensen staan
niet meer stil bij de effecten van de windturbines of überhaupt bij de aanwezigheid van de turbines zelf. Het is
heel normaal dat ze er staan en het is al volledig gewend. De voorkeur gaat echter uit naar een actieve werking
van de turbines. Als ze stil staan wordt toch een soort van teleurstelling beleeft. Sommige mensen die wel eens
enige irritatie ervaren nemen zelf maatregelen om effecten van de turbines in mindere mate te beleven. Dit
doen ze bijvoorbeeld middels zonneschermen of beplanting. Door deze maatregelen ervaren ze de effecten niet
(meer) als negatief.
Vijf jaar geleden waren de meningen wel iets anders. De verwachtingen waren toen negatief en men had een
kritische houding tegenover windenergie. Dit is, op het effect slagschaduw na, compleet omgeslagen. De
omgeving ervaart geen ongemakken en is aan de aanwezigheid van de turbines gewend.
Zelfs in Epse, waar vijf jaar geleden toch aardig wat tegenstand was, is men positief. De presentie van de
windturbines is geaccepteerd en men ervaart geen enkel effect negatief. Dat wil niet zeggen dat alle effecten
automatisch positief wordt er varen. Er is over de effecten gezondheid en veiligheid bijvoorbeeld te weinig
kennis om een ervaring als positief te bestempelen. De belevingen van deze effecten worden als neutraal gezien.
Het financiële effect is tevens een effect waar weinig tot geen kennis over is bij de omgeving. Denk aan de
mogelijkheid om te participeren dat niet bij iedereen in de omgeving bekend is. Dit heeft alles te maken met de
zwakke communicatie van vijf jaar geleden. De perceptie van de omgeving had positiever kunnen zijn als er in
het begin een goede communicatie was geweest met duidelijk informatievoorziening over alle effecten.
De ervaringen van de effecten zijn vooral positief ten op zichtte van vijf jaar geleden. Dit komt met name door
de aanpassingen en het adapteren van de inwoners zelf. De gemeente had hier een grotere rol in kunnen spelen
op het gebied van informatievoorziening door een beter communicatie.

D I S C U S S I E
Zoals in bijna ieder onderzoek zijn er verscheidene tegenslagen geweest of elementen die met de kennis van nu
misschien beter anders aangepakt hadden kunnen worden. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste aspecten die
invloed hebben gehad op de kwaliteit van het onderzoek aan bod.
Aantal interviews
De lezer moet er rekening mee houden dat er negen volledig diepte-interviews zijn gehouden in plaats van de
beoogde tien tot twaalf. De representativiteit kan hierdoor in het geding komen. Echter zijn er wel veel overige
interviews gehouden en bevindingen opgedaan die de niet uitgevoerde diepte-interviews enigszins vervangen.
Beperkte data voor tweede deel hoofdvraag
Vanwege het verleggen van de focus van de hoofdvraag is het tweede gedeelte van de hoofdvraag gering
onderbouwd. Dit komt groot en deels doordat de opgehaalde informatie niet volledig is verwerkt. Er is dus wel
informatie opgehaald over de ervaringen van vijf jaar geleden maar deze informatie is niet compleet verwerkt.
Tegenstanders van destijds onbereikbaar
Helaas zijn er geen respondenten bereid gevonden voor een diepte-interview die destijds bezwaar of beroep
hebben aangetekend. Met name voor de beeldvorming van de meningen van vijf jaar geleden was dit een
welkome aanvulling geweest. Dit houdt niet in dat het onderzoek niet representatief is.
Er is wel contact proberen te zoeken met deze tegenstanders maar zij waren helaas niet bereid voor een diepteinterview. Wel is er met een respondent die destijds bezwaar aan heeft getekend kort gesproken op straat.
Meningen en belevingen zijn locatie specifiek voor Kloosterlanden.
De uitkomsten van dit onderzoek komen voort uit onderzoek naar de specifieke locatie van het windpark
Kloosterlanden. De meningen en belevingen van deze omgeving zijn niet vergeleken met meningen en
belevingen van een omgeving rondom andere windturbines. Meningen en belevingen van de omgeving rondom
andere wind locaties kunnen afwijken van die van dit onderzoek.
Variabele van respondenten
Ondanks dat er volgens de theorie van Baarda per doelgroep voldoende aantal interviews zijn afgenomen zijn er
nog veel overige variabele. Zo is er geen onderscheid gemaakt in geslacht, leeftijd, duurzaamheidshouding of
opleidingsniveau. Het zou zo kunnen zijn dat bij het herhalen van dit onderzoek andere persoonlijke variabelen
gelden voor de respondenten, dit maakt dat de uitkomst anders had kunnen zijn. Bij de aanbevelingen voor dit
onderzoek wordt benoemd wat vervolgonderzoeken kunnen betekenen voor deze variabelen.
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5. Advies

WINDTURBINES DEVENTER
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A A N B E V E L I N G E N
Aanbevelingen praktijk
Communicatie
Open en duidelijk communiceren naar de omgeving is heel belangrijk. In het voortraject van wind project
Kloosterlanden is dit niet geheel gedaan. Juist het voortraject is cruciaal. De initiatiefnemer moet de mensen
informeren en betrekken via een geschikt kanaal. Als de krant het initiatief neemt om iets te publiceren of de
omgeving verneemt informatie van een actieve buurtbewoner, wordt er automatisch een mening gevormd op
basis van wellicht foutieve informatie. Probeer dit voor te zijn. Doordat dit niet gebeurd is in dit project is er veel
tegenstand ontstaan en hadden veel mensen een negatieve houding tegenover de turbines. Gemeenten,
coöperaties en andere stakeholders worden aangeraden om vanaf het begin zo gedetailleerd mogelijk te
communiceren naar de omgeving. Dit kan via een persbericht, huis-aan-huisjes of een lokaal blad. Probeer altijd
te zorgen voor een centraal punt waar iedereen terecht kan met vragen. Dit kan een website zijn of bijvoorbeeld
een centraal gelegen fysieke ruimte.
Benadruk de positieve werking
De focus moet liggen op de positieve werking van de windturbines en de eventuele financiële mogelijkheden
voor de omgeving. Zorg dat er voldoende informatie beschikbaar is over de reden waarom de turbines eventueel
worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de omgeving de urgentie van het probleem in gaat zien en de
duurzaamheidsinstelling wellicht veranderd. Bij dit project is er bijvoorbeeld weinig aandacht besteed aan de
mogelijkheid tot participatie. De omgeving is dan niet op de hoogte van een positief effect van de turbines
waardoor juist de negatieve effecten de bovenhand krijgen.
Niet alleen eigenaren maar ook huurders betrekken.
Binnen dit project is er wel gecommuniceerd naar de vastgoedeigenaren in de omgeving maar niet naar de
bedrijven die een pand huren van de vastgoedeigenaar. Doordat de huurders van de panden geen directe
informatie ontvangen of de eigenaar van het pand de informatie niet voldoende doorspeelt ontstaat er veel
onwetendheid. Het gevolg is dat de huurders zelf informatie proberen te verschaffen via andere kanalen die
wellicht foutieve informatie bevatten. Hieruit volgt een verkeerde beeldvorming over de turbines.
Er wordt aanbevolen om niet alleen de pandeigenaren maar ook de huurder mee te nemen in de
informatievoorziening van zowel het voortraject tot recente ontwikkelingen.
Focus op slagschaduw
In dit onderzoek is het geluid totaal niet aan de orde gekomen als een “last”. Wellicht dat in andere drukke
gebieden dit niet aan bod komt. De slagschaduw daar en tegen resulteert wel in negatieve ervaringen. Het is
verstandig om de gebouwen waar expliciet slagschaduw op schijnt individueel te informeren. Hier wordt
wederom geadviseerd om zowel met de bedrijven zelf te spreken als met de vastgoedeigenaar. Als men vooraf
weet waar ze aan toe zijn kunnen ze eventueel al maatregelen nemen waardoor de last meteen vanaf het begin
al minder is of zelfs niet wordt ervaren. Daarnaast is het handig te benoemen waarom de eventuele stilstand
voorziening wel of niet mogelijk is en wat de regelgeving is omtrent slagschaduw. Dit zorgt voor mee begrip.
Duidelijke informatieverstrekking
Er is duidelijk te weinig kennis aanwezig bij de omgeving over bepaalde effecten van de windturbines. Dit kan
komen door de slechte communicatie van destijds maar ook door de desinteresse van de omgeving zelf. Het is
spijtig dat de omgeving weinig kennis heeft van alle positieve effecten. Informatiefolders, een website of
informatieavonden kunnen hier veel in betekenen. Het hoeft niet te gedetailleerd maar het moet wel benoemd
worden. Door alle effecten te benoemen is de omgeving volledig op de hoogte wat vertrouwen creëert en
minder tegenstand. Zie ook het kopje communicatie.
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Aanbevelingen vervolgonderzoek
•

•

•
•

Als vervolgonderzoek wordt aangeraden een onderzoek uit te voeren van grotere omvang en meerder
variabelen. In dit onderzoek is er onderscheid gemaakt op basis van de afstand van de turbine.
Interessant zou zijn om te kijken of bepaalde persoonlijkheidskenmerken invloed hebben op de
beleving van de windturbines.
Daarnaast is het interessant om te kijken of er een verband zit tussen acceptatie/beleving van de
windturbines en de bewustwording van de milieuveranderingen. Zou het bijvoorbeeld zo zijn dat
iemand die milieubewust leeft minder lasten ervaart van de turbines dan de buurman die geen
duurzaamheidsmaatregelen treft in zijn leven?
Verder onderzoek zou de perceptie van vijf jaar geleden uitvoeriger moeten bestuderen. Hierdoor kan
een representatiever antwoord worden gegeven op de hoofdvraag.
Het is raadzaam vergelijkbare onderzoeken uit te voeren bij gelijkwaardige situaties. Hierdoor kan een
vergelijking worden gemaakt tussen de situaties en kan er gekeken worden of er verschillen zitten in de
uitkomst. En wat de reden voor eventuele verschillen is.
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