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 INLEIDING 

De gemeente Deventer heeft Pondera opdracht gegeven om de in 2018 afgeronde verkenning1 

naar mogelijkheden voor windenergie te actualiseren. Op basis van huidige wet- en 

regelgeving, nieuwe inzichten en technieken worden potentiële ontwikkellocaties nader 

bekeken. Het doel van de actualisatie is mede om de zoekgebieden (onderling) op geschiktheid 

te actualiseren en te vergelijken. Daarbij worden naast de juridisch-technische mogelijkheden 

ook andere aspecten die de kansrijkheid van een locaties bepalen, zoals bijvoorbeeld de 

mogelijkheden voor netaansluiting, cultuurhistorie en archeologie. 

 

Voor wat betreft de aanpak is deze rapportage vergelijkbaar met de verkennende studie van 

2018. De in 2018 geïdentificeerde zoekgebieden worden in dit document opnieuw beoordeeld, 

en de nieuwe zoekgebieden worden volgens dezelfde aanpak beoordeeld. 

 

Er zijn op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau doelstellingen geformuleerd voor 

windenergie. Om de doelen te halen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken heeft 

Nederland een nationaal Klimaatakkoord2 opgesteld. In het Klimaatakkoord, onder regie van het 

kabinet, hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken 

gemaakt over de maatregelen waarmee de CO2-uitstoot in Nederland gehalveerd kan worden. 

Het centrale doel is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met ten 

minste 49% ten opzichte van 1990. Het vergroten van de opwek van hernieuwbare energie 

levert hier een belangrijke bijdrage aan.  

 

In Deventer zijn geen (nationale) gebieden aangewezen voor windparken van meer dan 100 

MW en er zijn door de provincie Overijssel geen kansrijke grootschalige zoekgebieden voor 

windenergie aangewezen. De provinciale omgevingsverordening biedt kansen voor windenergie 

in Deventer buiten het Natuurnetwerk Nederland, mits er sprake is van “een goede 

landschappelijke inpassing” op basis van de aanwezige gebiedskenmerken. 

 

Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. De gemeente 

Deventer maakt onderdeel uit van de regio West-Overijssel. Elke regio moet een plan 

overleggen op het gebied lokale duurzame energieproductie, de zogenaamde ‘RES’ (Regionale 

Energie Strategie).  

 

Met het Energieplan Deventer zet de gemeente breed in op het bereiken van energieneutraliteit. 

Naast verduurzamen van de bebouwde omgeving, verduurzamen van mobiliteit en aardgasvrije 

warmtevoorzieningen is daarvoor ook grootschalige opwekking van elektriciteit nodig met 

zonneparken en windturbines3. De gemeente biedt ruimte voor windturbines met een tiphoogte 

tot 25 meter in het buitengebied; voor grootschalige windenergie heeft de gemeente in het 

Beleidsplan Windenergie Deventer in 2004 twee zoekgebieden aangewezen en een doelstelling 

opgenomen van 6 MW, waar anno 2018 4,7 MW van is gerealiseerd. Deventer heeft verder 

geen ruimtelijk beleid voor grootschalige windenergie.  

Met grootschalige windenergie bedoelen we windenergie opgewekt door moderne turbines met 

ashoogtes en rotordiameters groter dan 25 meter. Voor deze verkenning zijn referentieturbines 

 
1 Pondera Consult (2018). Verkenning technisch-juridische potentie windenergie gemeente Deventer 
2 Gepubliceerd door het kabinet op 28 juni 2019 
3 Gemeente Deventer (2020). Energieplan Deventer, 1 juli 2020 
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met ashoogtes en rotordiameters van respectievelijk 120 en 150 meter beschouwd. Deze 

maatvoeringen zijn indicatief bedoeld. Grootschalig houdt in dit geval dus geen verband met het 

aantal turbines. 
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 METHODIEK 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de beoordeling van mogelijkheden en kansrijkheid voor 

de ontwikkeling van windenergie in de gemeente Deventer tot stand komt. 

 

 Bepalen kansrijkheid windenergie 

De kansen voor windenergie in een gebied zijn afhankelijk van een aantal ruimtelijke en 

technische aspecten die de plaatsing, dimensies en verschijning van windturbines kunnen 

bepalen of beperken. Bij het verkennen van mogelijkheden voor locaties voor windturbines 

worden de aspecten die bepalend zijn voor de ontwikkeling beschouwd. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in harde belemmeringen, aspecten die de technisch-juridische 

mogelijkheden voor windenergie bepalen, en in zachtere belemmeringen die meer als 

aandachtspunten gelden bij de overweging of de ruimte voor windenergie ook wenselijk is. In 

Figuur 2.1 is de methodiek schematisch weergegeven. 

 

Figuur 2.1 Trechtermethodiek 

 

 

Om de kansrijkheid (wenselijkheid) van de ontwikkeling van windturbines per zoekgebied nader 

te beschouwen worden de op basis van de harde belemmeringen geïdentificeerde 

zoekgebieden nader onder de loep genomen. Hiervoor worden de zachtere belemmeringen 

kwalitatief beschreven. De kansrijkheid wordt in de volgende score gevat: kansrijk (+), minder 

kansrijk (-) en (waar zinvol) neutraal (+-). Minder kansrijk betekent niet dat windturbines in het 

betreffende gebied uitgesloten zijn, maar dat in de locatie-afweging zorgvuldiger om dient te 

worden gegaan met dit aspect.  
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 Potentiële ontwikkelgebieden 

In deze studie zijn potentiële ontwikkelgebieden bepaald die mogelijkheden bieden voor 

windontwikkeling. Deze ontwikkelgebieden zijn gebaseerd op harde belemmeringen en volgt 

hiermee dezelfde aanpak die gekozen is in de verkennende studie uit 2018. In bijlage 1 zijn de 

gehanteerde afstanden toegelicht. Aan de hand van deze uitgangspunten zijn met een GIS-

analyse potentieel geschikte locaties geïdentificeerd. De locaties die uit GIS-analyse naar voren 

komen zijn vervolgens nader beschouwd op basis van expert judgement. Locaties waar (te) 

weinig ruimte is worden uiteindelijk niet opgevoerd als zoekgebied. Deze exercitie levert een 

kaart op met potentieel geschikte ontwikkelgebieden voor windenergie.  

 

Net als in de verkenning van 2018 zijn wederom twee turbineafmetingen beschouwd, namelijk 

een turbine met een ashoogte en rotordiameter van 120 meter (tiphoogte 180 m) en één van 

150 meter (tiphoogte 225 m). Dit zijn moderne turbines die de komende jaren als meest 

realistisch worden gezien, zeker in relatie tot het windklimaat in Deventer. Lagere of hogere 

turbines zijn ook mogelijk, maar verkleinen respectievelijk vergroten de kansrijkheid voor de 

ontwikkeling van windenergie in de potentieel geschikte gebieden. De ervaring leert dat de 

economische haalbaarheid van turbines met een ashoogte en rotordiameter van 120 meter, 

vanwege de afname van de hoogte van SDE-subsidie, vaak een ongunstige business case 

oplevert. Daarnaast biedt de markt steeds minder vaak dit formaat turbines aan.    

 

Er is gekozen om in deze studie enkele aannames en uitgangspunten te actualiseren. Zie 

paragraaf 3.2 voor meer uitleg. Op basis hiervan is het aantal zoekgebieden uit de studie van 

2018 uitgebreid van zeven naar vijftien. 

 

De eerste stap in de aanscherping is het identificeren van potentiële zoekgebieden. Hiervoor 

worden technische-juridische belemmeringen (harde belemmeringen) in beeld gebracht. Deze 

harde belemmeringen zijn veelal vertaald in een bepaalde afstand of locatie op kaart 

waarbinnen geen windturbines mogelijk zijn. De belemmeringen zijn in Figuur 2.2 op kaart 

weergegeven.  
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Figuur 2.2 Overzicht harde belemmeringen Deventer 
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 AANDACHTSPUNTEN 

Dit hoofdstuk beschrijft de aandachtspunten (zachtere belemmeringen) en de wijze waarop 

deze kwalitatief worden beoordeeld of worden gescoord.  

 

 Beschrijving en beoordeling aandachtspunten 

Indicatief opgesteld vermogen  

Grotere en hogere windturbines hebben vaak – niet altijd – een groter opgesteld vermogen 

(productiecapaciteit). Om verschillende redenen is een windpark met een groter opgesteld 

vermogen aantrekkelijker dan een windpark met geringer opgesteld vermogen. Hoe meer 

opgesteld vermogen, hoe groter de bijdrage is aan de energietransitie. Vanuit regionaal 

landschappelijk oogpunt zijn minder gebieden met meer opgesteld vermogen interessanter 

omdat er dan sprake is van concentratiegebieden. Daarnaast is schaalvoordeel te behalen bij 

een groter windpark, waardoor deze projecten eerder door (markt)partijen worden opgepakt. 

Dat neemt niet weg dat parken met een geringer opgesteld vermogen met enkele turbines ook 

bijdrage aan de energiedoelen . 

 

Dit aandachtspunt wordt niet in plussen en minnen gescoord. Maar we geven per zoekgebied 

een indicatie van het mogelijk te realiseren opgesteld vermogen. Daarbij nemen we aan dat een 

referentieturbine 120/120 een opgesteld vermogen heeft van 3 MW. Voor de referentieturbine 

150/150 stellen we voor te rekenen met een opgesteld vermogen van 5 MW.  

 

Opstellingsvorm 

De opstelling van windparken kunnen meerdere vormen hebben. De meest gebruikelijke 

vormen voor kleinschalige windparken zijn lijn- en clusteropstellingen. De vorm van de 

potentiële ontwikkelgebieden heeft een grote invloed op de mogelijke opstellingsvorm. De 

landschappelijke beoordeling bekijkt de opstellingsvorm in zijn ruimere context, dus de 

opstellingsvorm kan niet als een direct beoordelingscriterium worden gezien. De uitzondering 

hierop zijn solitaire windturbines: de RES West-Overijssel biedt enkel ruimte voor niet-solitaire 

windturbines. Dit is weliswaar geen Rijksbeleid of provinciaal beleid, maar heeft wel invloed op 

de kansrijkheid van het zoekgebied. Gebieden die enkel ruimte bieden voor solitaire 

windturbines, worden daarom als minder kansrijk (-) beoordeeld. 

Aantal gehinderden als aan geluidnorm wordt voldaan 

Windturbines dienen te voldoen aan de normen voor geluidbelasting op geluidgevoelige 

bestemmingen (zoals woningen), te weten Lden 47 dB en Lnight 41 dB. Die normering gaat ervan 

uit dat ook al wordt aan de geluidsnorm voldaan er altijd nog een bepaald percentage personen 

is dat hinder ondervindt. TNO heeft hier onderzoek4 gedaan. De resultaten van dit onderzoek 

zijn in Tabel 3.1 samengevat. Om een indicatie te geven van het aantal gehinderden van de 

ontwikkeling van windenergie in een bepaald potentieel ontwikkelgebied hebben wij gebruik 

gemaakt van de onderzoeksresultaten van TNO. 

 

 

 

 
4 TNO (2008) Hinder door geluid van windturbines, 2008-D-R1051/B (nog steeds actueel) 
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Tabel 3.1 Verwacht percentage gehinderden (%A) en percentage ernstig gehinderden (%HA) 

binnens- en buitenshuis voor LDEN in de range van 29 tot 49 dB(A)  

 

 

Om het aantal mogelijk gehinderden vast te stellen is gerekend met contouren van 400 tot 600 

meter afstand rondom een denkbeeldige opstelling van windturbines binnen de gebieden die in 

principe geschikt zouden kunnen zijn voor het plaatsen van windturbines. Voor het bepalen van 

het aantal gehinderden wordt hier het aantal woningen maal het gemiddelde aantal personen 

per woning (2,2 personen) genomen. Per individuele woning kan het daadwerkelijke aantal 

bewoners anders zijn.  

 

Het aantal gehinderden hangt uiteraard ook samen met de grootte van het ontwikkelgebied. Om 

te voorkomen dat grote potentiële ontwikkelgebieden hierdoor als minder kansrijk worden 

beoordeeld, wordt dit aspect niet gescoord op kansrijkheid. In plaats daarvan wordt het aantal 

gehinderden per zoekgebied en per windturbine aangegeven. Belangrijk hierbij om aan te 

geven is dat het aantal gehinderden niet als absolute waarde kan worden beoordeeld, maar dat 

het aantal gehinderden moet worden vergeleken tussen de alternatieven. 

Aantal grondeigenaren  

Het aantal grondeigenaren beïnvloedt de kans dat een windpark gerealiseerd wordt. Over het 

algemeen geldt dat minder grondeigenaren in een gebied de ontwikkeling van windparken 

eenvoudiger maakt.  

Netaansluitingen 

Voor de aansluiting van de windturbines op het elektriciteitsnet kan in Deventer op twee 

onderstations worden aangesloten. Netaansluiting op onderstation Platvoet of op onderstation 
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Bergweide. Bij de aansluiting van windparken moet rekening gehouden worden met de 

beschikbare netcapaciteit op nabijgelegen onderstations. Voor beide onderstations kan op 

termijn een capaciteitsknelpunt optreden en zal de netbeheerder de capaciteit op de 

middellange termijn moeten uitbreiden met het oog op de totale energietransitie. In het kader 

van de RES 1.0 voert Enexis een netcapaciteitstudie uit.  

Bij schaarse netcapaciteit worden komende jaren innovatieve oplossingen verwacht waarbij 

grootschalige opwek direct wordt gekoppeld aan grote energiegebruikers, bedrijventerreinen en 

smart grids inclusief energieopslag. 

 

In dit aspect wordt de afstand (hemelsbreed) tot de beide aansluitingen bepaald. In principe 

geldt dat hoe korter de afstand tot de aansluiting is, hoe goedkoper de aansluiting is. Bij meer 

turbines weegt dit aspect minder zwaar omdat de kosten worden verdeeld over meerdere 

turbines. 

Gemeentegrond 

Wanneer een zoeklocatie in eigendom is van de gemeente heeft de gemeente rechtsreeks 

invloed op de ontwikkeling. De gemeente kan hierin verschillende rollen innemen. Als 

ontwikkelaar, als concessieverlener of de samenwerking zoeken met een initiatiefnemer zoals 

bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Wanneer de gemeente nog geen eigenaar is kan ze zelf 

grond verwerven als ze wenst te ontwikkelen. In de gevallen dat de gemeente geen eigenaar is 

kan de gemeente de ontwikkeling faciliteren. Sturing op de doelen die gemeente wil bereiken 

kan in dit geval door beleid en kaders vast te stellen. De kansrijkheid van een locatie wordt niet 

direct bepaald door het feit of de percelen binnen de zoeklocatie in eigendom van de gemeente 

zijn. Om die reden wordt dit aspect niet kwalitatief gescoord. 

Sfeerwoningen   

Door gebruik te maken van de mogelijkheid om woningen behorende bij de sfeer van de 

inrichting (sfeerwoningen, ook molenaarswoningen genoemd) aan een windpark toe te kennen 

kan in sommige gevallen meer ruimte voor ontwikkeling ontstaan. In dat geval is namelijk met 

name de geluidnorm minder relevant voor die woning en kan dichter bij de woning een turbine 

worden geplaatst. Dit kan echter alleen in specifieke gevallen, onder voorwaarden en uiteraard 

alleen met instemming van de eigenaar en bewoner van de woning. In recente jurisprudentie 

van de Afdeling bestuursrechtsspraak Raad van State is dit verder uitgekristalliseerd. Het 

belangrijkste is: 

• dat de woningeigenaar/bewoner is mede-initiatiefnemer van het windenergieproject 

• dat de woningeigenaar/bewoner een actieve beheersfunctie heeft bij het windpark 

• het aantal woningen in de sfeer van de inrichting  verdedigbaar is in relatie tot de omvang 

van het windpark    

 

Uiteraard moet in de uiteindelijke situatie nog steeds sprake zijn van een goede ruimtelijke 

ordening. Een windturbine kan daarom niet pal naast een sfeerwoning worden gerealiseerd. Als 

vuistregel wordt een minimale afstand van de tiphoogte van de windturbine geadviseerd. Voor 

het onderzoek is gekeken of het toepassen van sfeerwoningen een mogelijkheid kan zijn, die 

leidt tot meer kansen voor een bepaalde locatie. Hieronder is weergegeven hoe dit is 

beoordeeld: 

 

Indeling kansrijkheid aspect aantal sfeerwoningen: 
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Kansrijk (+):            0 (geen sfeerwoningen nodig)   

Neutraal (+-):          1 of 2 sfeerwoningen per windpark  

Minder kansrijk (-): meer dan 2 sfeerwoningen per windpark 

Naderingszone luchthaven Teuge 

Vanwege de aanwezigheid van de luchthaven Teuge stelt de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (IL&T) bouwhoogtebeperkingen in het gebied ten oosten van de IJssel die variëren 

tussen 80,5m en 155,5 meter boven N.A.P. Het maaiveld in de omgeving van het vliegveld 

Teuge ligt ongeveer 5 meter boven N.A.P. De maximale bouwhoogte in de naderingszone, 

uitgedrukt in meter boven maaiveld, varieert daarom tussen 75,5 en 150,5 meter boven 

maaiveld. Voor startend verkeer gelden mogelijk strengere hoogtebeperkingen, zonder dat dit 

momenteel expliciet wordt aangegeven, zo blijkt uit navraag bij IL&T. IL&T geeft aan dat zij een 

toetsing uitvoeren op een concreet voornemen, wanneer een specifieke locatie in beeld is.  

Daarnaast wordt op termijn een heroverweging van het luchtvaartbeleid verwacht waardoor de 

huidige beperkingen wellicht (deels) worden opgeheven. 

  

Op voorhand is er daarom voor gekozen om de naderingszone niet als harde belemmering toe 

beschouwen maar het aspect in de beoordeling van de kansrijkheid te betrekken. De 

bouwhoogte (tiphoogte) van de 120/120 referentieturbine bedraagt circa 180 meter (boven 

maaiveld) en die van de 150/150 referentieturbine bedraagt circa 225 meter (boven maaiveld). 

In beide gevallen komt de bouwhoogte ruim boven de huidige maximaal toegestane 

bouwhoogte die is gekoppeld aan de naderingzone.   

 

Indeling kansrijkheid aspect naderingszone Teuge   

Kansrijk (+):   zoeklocatie ligt niet in naderingszone Teuge   

Neutraal (+-): n.v.t.      

Minder kansrijk (-): zoeklocatie ligt in naderingszone Teuge 

Niet-gesprongen explosieven 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel bommen afgeworpen boven Nederland en ook boven 

Deventer. Een deel daarvan is niet afgegaan en ligt nog in de bodem. Deze bommen noemt 

men ook wel niet-gesprongen explosieven (NGE). De gemeente Deventer beschikt over een 

verwachtingenkaart waarop de kans op voorkomen van NGE is weergegeven. Wanneer een 

zoekgebieden ligt in NGE-verdacht gebied is nader onderzoek vereist en bestaat de kans dat 

voorafgaand aan de ontwikkeling deze bom(men) geruimd moet(en) worden.  

 

Indeling kansrijkheid aspect NGE: 

Kansrijk (+):   zoeklocatie ligt niet in een NGE-verdacht gebied   

Neutraal (+-): zoeklocatie ligt deels in NGE verdacht gebied      

Minder kansrijk (-): zoeklocatie ligt in een NGE-verdacht gebied   

 

Cultuurhistorie en archeologie 

Archeologie 

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg geeft aan dat de gemeente inzicht dient te 

hebben in de (te verwachten) archeologische waarden binnen haar grondgebied. Ook is het 

gewenst om bij geplande bodemingrepen en wijzigingen in bestemmingsplannen de 

archeologie al in een vroeg stadium bij de planvorming te kunnen betrekken.  
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De gemeente Deventer heeft een kaart met archeologische beleidswaarden vastgesteld. Per 

(planologisch vastgelegde) beleidswaarde is beschreven wat de minimale oppervlakte en diepte 

is waarvoor een meldings- of onderzoekverplichting geldt wanneer concrete projecten worden 

uitgevoerd (Tabel 3.2). Deze waarden zijn verbonden met de verwachting voor het vinden van 

archeologisch waardevolle objecten. In gebieden die zijn ingedeeld met beleidswaarde 1 wordt 

minder snel een waardevolle vondst verwacht dan in een gebied met beleidswaarde 3 of 7.  

 

Bij gebieden in beleidswaarde 1 geldt geen melding- of onderzoekverplichting. Beleidswaarde 7 

is het strengst, waarbij voor elke ingreep (dieper dan 30 centimeter onder maaiveld) een 

melding en/of archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. 

 

Tabel 3.2 Archeologische beleidswaarden gemeente Deventer en de bijbehorende classificatie ten 

behoeve van melding- en/of onderzoekplicht 

 

 

Een gemiddelde windturbine beslaat een oppervlakte van ongeveer 2.500 m2 (windturbinevoet 

en kraanopstelplaats). Dat betekent dat alleen gebieden met een beleidswaarde 1 voorafgaand 

aan de bouw vrijgesteld zijn van het doen van een melding en/of archeologisch onderzoek. 

Voor de bouw van turbines in gebieden met beleidswaarden 2 en hoger geldt een meldings- 

en/of onderzoeksverplichting.  

 

Het is niet gezegd dat windturbines binnen archeologische beleidswaarden waarvoor een 

melding en/of onderzoekverplichting geldt niet gerealiseerd kunnen worden. De bouw van 

windturbines kan een effect hebben op de archeologie, omdat er kabels in de grond worden 

aangelegd en het fundament van de turbines ook eventuele archeologische waarden kunnen 

aantasten. Door onderzoek kan alsnog worden uitgesloten dat er archeologische waarden 

worden aangetast of kan bezien worden dat de werkzaamheden onder archeologische 

begeleiding plaatsvinden of wordt ingezet op opgraven (behoud ex situ), zodat waarden veilig 

kunnen worden gesteld. Bij beleidswaarde 6 en 7 gaat het in alle gevallen om 

monumentwaardige locaties waar er zwaarwegende argumenten moeten zijn om af te zien van 

behoud in situ (in de bodem). 

 

Indeling kansrijkheid aspect archeologie: 

Kansrijk (+):   archeologische beleidswaarden 1  

Neutraal (+-): archeologische beleidswaarden 2 t/m 5  

Minder kansrijk (-): archeologische beleidswaarden 6 en 7 
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Beschermde stads- en dorpsgezichten 

In de gemeente Deventer bevinden zich het beschermde stadsgezicht Deventer en meerdere 

beschermde dorpsgezichten. Deze beschermde gezichten hebben een bijzonder 

cultuurhistorisch karakter. Door de beschermde status blijft het historische karakter en structuur 

behouden. Bij ontwikkelingen binnen of in de nabijheid van een stads- of dorpsgezicht moet 

rekening worden gehouden met de cultuurhistorische waarde.  

 

Rijksmonumenten en historische landgoederen en historische molens 

Uit een gemeentelijke inventarisatie heeft Deventer historische landgoederen en historische 

molens aangewezen. Ruimtelijke ontwikkelingen in en om deze gebieden dienen rekening te 

houden met de cultuurhistorische waarden waarvoor deze gebieden zijn aangewezen. Hierbij 

zijn ook de aanwezige essen relevant, die als kenmerk ‘openheid’ hebben.  

Landschap 

In de omgevingsvisie van de gemeente Deventer5 worden in het buitengebied mogelijkheden 

gezien om in energielandschappen (ofwel zonne- en windmolenparken) energie op te wekken. 

Deze landschappen zijn door hun verschijningsvorm en omvang gebiedsvreemde elementen, 

die niet of moeilijk in de omgeving zijn in te passen. In het oude hoevenlandschap en het 

rivierenlandschap (Natura 2000-gebied) worden weinig tot geen plaatsingsmogelijkheden 

gezien, maar wel langs grootschalige infra-elementen zoals de A1 (Schipbeekzone) en in delen 

van het jonge ontginningslandschap.  

 

Om een uitspraak te kunnen doen over de wenselijkheid van de toevoeging van één of meerder 

windturbines aan een gebied kunnen de gebiedstypen en -kenmerken zoals opgenomen in de 

catalogus Gebiedskenmerken Overijssel 2017 worden meegewogen. In de Catalogus 

Gebiedskenmerken Overijssel 2017 worden gebiedstypen en –kenmerken beschreven en 

worden ambities toegevoegd om te sturen op ruimtelijke kwaliteit. In de Catalogus worden de 

gebiedskenmerken onderscheiden in vier lagen: 

 

• Natuurlijke laag (in en op de bodem); 

• Laag van het agrarisch cultuurlandschap (grootschalig gebruik en inrichting van de bodem); 

• Stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur); 

• Laag van de beleving (beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen). 

 

In de Catalogus Gebiedskenmerken worden voor elke gebiedslaag de bijbehorende 

ontwikkelingen, ambitie en sturing beschreven. In hoofdstuk 4 worden de gebiedskenmerken 

per zoekgebied geïdentificeerd. 

 
5 Omgevingsvisie Deventer, definitieve versie, december 2019 
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Figuur 3.1 Lagen volgens Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel 2017 

 

 

 

Ecologie 

De plaatsing van windturbines in N-2000 en NNN-gebieden is uitgesloten. Naast deze harde 

belemmeringen vragen weidevogels, vleermuizen en roofvogels ook speciale aandacht bij het 

plaatsen van windmolens. In gebieden waar deze dieren voorkomen is nader onderzoek vereist. 

Mocht plaatsing van windturbines mogelijk zijn, zijn tijdens de exploitatie vaak mitigeren 

maatregelen (zoals tijdelijke stilstand) voorgeschreven. Dat hoeft een economische haalbare 

exploitatie niet in de weg te staan.  

 

Weidevogels 

Een gebied in het zuidwestelijke deel van de gemeente Deventer is aangewezen als open 

grasland voor weidevogelbeheer voor kritische soorten6. Gezien de internationale sleutelrol van 

Nederland voor weidevogels en de nationaal gemaakte afspraken is speciale aandacht nodig 

voor de instandhouding en bescherming van weidevogelgebieden.  

Voordat windturbines in een weidevogelgebied gebouwd mogen worden is nader onderzoek 

door de initiatiefnemer vereist waaruit moet blijken of deze ontwikkeling zich (eventueel onder 

voorwaarden) verenigt met de gemaakte (instandhoudings)afspraken.  

 

  

Vleermuizen en roofvogels 

 
6 Omgevingsvisie Overijssel 2017 “Beken Kleur”, id: NL.IMRO.9923.OmgevingsvisieOv01-va01 
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De gemeente Deventer heeft indicatieve gebieden voor roofvogels en trekroutes voor 

vleermuizen opgenomen7. In deze gebieden worden broedparen aangetroffen van de blauwe 

reiger, buizerd en de wespendief. De trekroutes (lijnen) zijn van belang als migratie- en 

foerageerroute voor vleermuizen. Deze gebieden vormen aandachtspunten voor nader 

onderzoek. 

 

 Relevante ontwikkelingen sinds 2018 

De verkennende studie uit 2018 baseert zich op uitgangspunten die op dat moment geldig 

waren. Windenergie is een sector die in rap tempo verandert. Om die reden zijn technische, 

juridische en ruimtelijke ontwikkelingen die zich in de periode tussen 2018 en 2020 hebben 

voorgedaan tegen het licht gehouden worden. De uitkomsten van de studie uit 2018 hebben wij 

in deze verkenning geactualiseerd voor de situatie in 2020. De aspecten geluidbelasting en 

sfeerwoningen worden nader toegelicht. 

Geluidsbelasting 

In de analyse uit 2018 is de destijds veel gebruikte vuistregel toegepast die stelde dat een 

moderne windturbine op een afstand van een geluidgevoelig object vanaf viermaal de ashoogte 

van de windturbine geen kritieke hoeveelheid geluidbelasting veroorzaakt. Bij een windturbine 

met een ashoogte van 120 meter bedraagt de geluidcontour 480 meter en bij een windturbine 

met een ashoogte van 150 meter is dat 600 meter. 

Tussen 2018 en 2020 zijn windturbines sterk doorontwikkeld, met grotere afmetingen en 

opgestelde vermogens tot gevolg. De relatie tussen rotordiameter en geluidbelasting wordt 

steeds minder sterk, mede omdat geluidsreducerende maatregelen veelal standaard worden 

toegepast. Denk hierbij aan serrated edges (uilenveren). Deze ontwikkelingen leiden ertoe om 

aangepaste geluidcontouren te hanteren van 400 meter voor beide turbinetypes (120/120 en 

150/150). Dit is een richtwaarde voor de aan te houden afstanden tot geluidgevoelige objecten 

en terreinen gebaseerd op zowel geluidstechnische criteria als expert judgement en het 

Activiteitenbesluit. 

Sfeerwoningen 

Een veranderde houding ten opzichte van sfeerwoningen is juridisch van aard. De afgelopen 

jaren is de kijk op het aanwijzen van sfeerwoningen (‘woningen in de sfeer van de inrichting’, 

ook bekend als ‘molenaarswoningen’) flink veranderd.  

Het komt zeer regelmatig voor dat initiatiefnemers windturbines willen realiseren in de buurt van 

de eigen woning, maar niet kunnen voldoen aan de wettelijke geluidsnorm. Dit werd opgelost 

door de status van deze woning tot ‘woning in de sfeer van de inrichting’ te veranderen. Om dit 

juridisch te kunnen doen, moet echter wel sprake zijn van een zogenaamde binding met het 

windpark. Deze binding kan organisatorisch zijn (er is een mede-eigenaarschap of bijvoorbeeld 

grondeigendom relatie), functioneel (de bewoner van de woning oefent taken uit om het 

windpark te kunnen laten functioneren) of technisch (de woning is integraal nodig om het 

windpark te laten functioneren, bijvoorbeeld doordat er een gedeelde oprit of energiemeter is). 

 

Waar enkele jaren geleden relatief eenvoudig woningen werden aangewezen die een binding 

had met de nabijgelegen windturbines, gaat dit tegenwoordig minder gemakkelijk. De Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft middels uitspraken bij meerdere 

 
7 Ontleend aan informatie die door de gemeentelijk ecoloog is aangereikt. 
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windparken nadere beperkingen gesteld aan het toewijzen van sfeerwoningen. In de praktijk 

betekent dit grofweg dat een windpark dat een groot aantal sfeerwoningen toegewezen moet 

krijgen om gerealiseerd te worden, minder snel gerealiseerd zal worden. Dit aspect is als 

aandachtspunt meegenomen bij de beoordeling van zoekgebieden.  

 

 Onzekere ontwikkelingen vanaf 2020 

Daarnaast bestaan er ontwikkelingen die op termijn kunnen invloed hebben op het aantal 

zoekgebieden en de beoordeling hiervan. Omdat enkele ontwikkelingen voldoende relevant zijn 

om in deze studie te beschouwen, worden ze hier kort toegelicht. 

Laagvliegroute ‘Linkroute-10A’ 

Dwars over de gemeente Deventer bevindt zich het oefengebied ‘Linkroute-10A’ van de 

luchtmacht (zie Figuur 3.). Dit oefengebied is een laagvliegroute bestemd voor jachtvliegtuigen, 

waarbij de minimale vlieghoogte 75 meter (250 feet) boven hindernissen bedraagt. Plaatsing 

van windturbines in dit gebied is daarom uitgesloten. 

In een recente brief aan de Tweede Kamer (d.d. 29 mei 2020)8 schrijft de staatssecretaris van 

Defensie dat is besloten om Linkroute-10A te laten vervallen, omdat deze sinds 2002 niet meer 

in gebruik was maar wel planologische beperkingen tot gevolg had. Deze beperkingen worden 

op termijn opgeheven. De datum van opheffing wordt nog nader bepaald. Dit betekent dat 

nieuwe potentiële ontwikkelgebieden voor windenergie mogelijk zijn ten opzichte van de 

verkenningstudie uit 2018. 

Oefengebieden kleine burgerluchtvaart 

IL&T heeft aangegeven dat er een ‘simulated forced landing area’ aan de zuidwestzijde van de 

gemeente Deventer ligt. Dit is een oefengebied voor de kleine luchtvaart (niet alleen voor 

Teuge, maar voor de totale kleine luchtvaart) om landingen te oefenen. IL&T streeft ernaar om 

obstakels in dit gebied te voorkomen. In Figuur 3. is het gebied aangegeven met ‘Oefengebied 

kleine burgerluchtvaart’. 

 

Bij de herziening van het totale luchtvaarbesluit kan dit gebied worden heroverwogen. Het is 

allerminst zeker dat op de middellange termijn de status of omvang van het gebied wijzigt.  

 

 
8 Ministerie van Defensie (2020). Besluit Linkroute-10A, 29 mei 2020. 
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Figuur 3.2 Belemmeringen luchtvaart 
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 ANALYSE POTENTIËLE ONTWIKKELGEBIEDEN 

In dit hoofdstuk worden de zeven ontwikkelgebieden uit 2018 nogmaals beoordeeld en worden 

acht extra ontwikkelgebieden gepresenteerd. Hierbij wordt getracht zo min mogelijk in herhaling 

te vallen van de studie uit 2018. Op basis van de in het vorige hoofdstuk besproken 

belemmeringen kunnen kansrijke gebieden voor windenergie worden geïdentificeerd. Alle 

besproken belemmeringen die ruimtelijk zijn weer te geven, zijn in Figuur 4.1 gepresenteerd, 

zodat de resterende ruimte te kenmerken is als mogelijk voor windenergie geschikt gebied. Het 

is een min of meer technische analyse, die niks zegt over de wenselijkheid van locaties; dit is 

immers een politieke afweging.  

 

Er zijn vijftien potentiële ontwikkelgebieden geïdentificeerd op de kaart, deze zijn allen te 

herkennen in Figuur 4.1. In de volgende paragrafen worden deze gebieden één voor één nader 

toegelicht. Voor de gekozen gebieden uit 2018 worden de kaart met zachte belemmeringen en 

de beoordelingstabel gepresenteerd, de bijzonderheden ten opzichte van het rapport uit 2018 

worden wel uitgelicht. Voor meer informatie over deze zoekgebieden en de ruimtelijke 

belemmeringen kan de studie uit 2018 worden geraadpleegd. 

 

Voor de acht nieuwe zoekgebieden worden per gebied twee kaarten getoond: één kaart laat 

zien welke harde belemmeringen gelden die de ruimte voor windenergie beperken, zoals 

bijvoorbeeld de aan te houden afstand tot woningen. De andere kaart laat aspecten zien die 

aandachtspunten vormen die moeten worden onderzocht bij de verdere ontwikkeling van 

windenergie op die locatie (de zogenaamde zachtere belemmeringen). De aandachtspunten 

worden per gebied kort in tabelvorm omschreven. Indien bij een aspect geen nadere toelichting 

is gegeven, vormt dit aspect geen bijzonderheid voor die locatie. 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk worden vier kaarten (4.27, 4.28, 4.29 en 4.30) voor het aspect 

landschap getoond. Kaart 4.27 toont de natuurlijke laag, kaart 4.28 de laag van het agrarisch 

cultuurlandschap, kaart 4.29 de stedelijke laag en tot slot toont kaart 4.30 de laag van beleving. 

Deze kaarten geven extra inzicht in het landschappelijk karakter van de zoekgebieden. Voor 

ieder zoekgebied zijn in de bijbehorende tabellen (4.1 tot en met 4.15) de gebiedskenmerken 

opgenomen.    
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Figuur 4.1 Belemmeringenkaart Deventer 
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Figuur 4.2 Overzichtskaart van de potentiële ontwikkelgebieden 

 

 Potentiële ontwikkelgebieden studie 2018 

Deze paragraaf geeft de score van de gekozen ontwikkelgebieden uit 2018 weer in een tabel. In 

elk gebied worden de aandachtspunten, zoals beschreven in hoofdstuk 3, beoordeeld. De 

kaarten met harde belemmeringen zijn te vinden in het rapport van 2018.  
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 Gebied 1 

Zoekgebied 1 ligt in het noorden van de gemeente, vlak langs de gemeentegrens met Olst-

Wijhe. Het gebied ligt ten noordwesten van De Kranenkamp. Figuur 4.3 laat de 

aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Gebied 1 vereist geen sfeerwoningen voor het 

plaatsen van windturbines, het aanwijzen van sfeerwoningen zou echter significant meer ruimte 

kunnen bieden voor windturbines.  

Tabel 4.1 toont een overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit zoekgebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving.  

 

Figuur 4.3 Aandachtspunten gebied 1 

 

 

 

Tabel 4.1 Beoordeling kansrijkheid gebied 1 

Aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 6 MW 10 MW 

Opstellingsvorm Lijn Lijn 

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

3 

2 

3 

2 

Eigendom gemeenten  nee nee 

Aantal perceeleigenaren  6 6 

Netaansluiting 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

5,1 km 

7,3 km 

 

5,1 km 

7,3 km 
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Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen + + 

Niet gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(in en op de bodem) 

Dekzandvlaktes en ruggen 

& beekdalen en natte 

laagtes 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Oude hoevenlandschap & 

maten en flierenlandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 

Landschap: Laag van de beleving 

(beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

Donkerte, stadsrand & 

historisch cultuurlandschap 

 

 

 Gebied 2 

Gebied 2 ligt in het noordwesten van de gemeente en is het grootste potentiële ontwikkelgebied 

binnen de gemeente. Het gebied ligt ten noordwesten van Schalkhaar en wordt doorkruist door 

de Borgeler Leide. Gebied 2 vereist sfeerwoningen om windturbines te kunnen plaatsen. 

Figuur 4.4 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.2 toont een overzicht 

van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 

Figuur 4.4 Aandachtspunten gebied 2 
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Tabel 4.2 Beoordeling kansrijkheid zoekgebied 2 

Aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 30 MW 50 MW 

Opstellingsvorm Cluster Cluster 

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

226 

23 

226      

23 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 316 316 

Netaansluiting 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

2,7 km 

4,2 km 

 

2,7 km 

4,2 km 

Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen - - 

Niet gesprongen explosieven +- +- 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 

Dekzandvlaktes en ruggen & 

beekdalen en natte laagtes 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap, oude 

hoevenlandschap, maten en 

flierenlandschap & 

essenlandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(bebouwing en infrastructuur) 
Erftoegangsweg 

Landschap: Laag van de beleving 

(beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

Donkerte, stadsrand, historisch 

cultuurlandschap, 

verdedigingslinies, historische 

infrastructuur, gebied voor 

verblijfsrecreatie, wandelroute & 

landgoederen en buitenplaatsen 

 

 

 Gebied 3 

Potentieel geschikt gebied 3 ligt in het zuiden van de gemeente en bevat een gebied dat zich 

concentreert rondom grote infrastructurele netwerken zoals de A1. Gebied 3 vereist geen 

sfeerwoningen voor het plaatsen van windturbines, het aanwijzen van sfeerwoningen zou 

echter significant meer ruimte kunnen bieden voor windturbines. 

 Figuur 4.5 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.3 toont een 

overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit zoekgebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 
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Figuur 4.5 Aandachtspunten gebied 3 

 

 

 

Tabel 4.3 Beoordeling kansrijkheid gebied 3 

Aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 
 

12 MW 

 

20 MW  

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

333 

83 

333 

83 

Eigendom gemeente Deels Deels 

Aantal perceeleigenaren 37 37 

Netaansluiting 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

6,8 km 

1,5 km 

 

6,8 km 

1,5 km 

Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge - - 

Aantal sfeerwoningen + + 

Niet gesprongen explosieven +- +- 

Landschap: Natuurlijke laag 

(in en op de bodem) 

Dekzandvlaktes en ruggen & 

Beekdalen en natte laagtes 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Oude hoevenlandschap, 

maten en flierenlandschap, 

essenlandschap & 

bebouwing 
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Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 

Bedrijventerreinen, 

autosnelweg, autoweg & 

spoorweg 

Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

Historisch cultuurlandschap 

& historische infrastructuur  

 

 

 Gebied 4 

Gebied 4 ligt in de buurt van de oostelijke gemeentegrens met de gemeente Lochem. Het 

gebied ligt in de Bathmensche Veen wordt doorkruist door de A1. Zoekgebied 4 vereist 

sfeerwoningen voor het plaatsen van windturbines. 

Figuur 4.6 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.4 toont een overzicht 

van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 

 

Figuur 4.6 Aandachtspunten gebied 4 

 

 

 

Tabel 4.4 Beoordeling kansrijkheid zoekgebied 4 

Aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 
 

6 MW 

 

10 MW  

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 28 28 
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Aantal gehinderden per windturbine 14 14 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 25 25 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

15,4 km 

11,3 km 

 

15,4 km 

11,3 km 

Archeologie + + 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen - - 

Niet gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 
Dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
Autosnelweg 

Landschap: Laag van de beleving 

(beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 
Donkerte & fietsroute 

 

 

 Gebied 5 

Gebied 5 bevindt zich in het zuiden van de gemeente. De buurtschap Zuidloo is (deels) in het 

gebied, het gebied kent verder een vrij open karakter. Gebied 5 vereist sfeerwoningen voor het 

plaatsen van windturbines. Figuur 4.7 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. 

Tabel 4.5 toont een overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 
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Figuur 4.7 Aandachtspunten zoekgebied 5 

 

 

 

Tabel 4.5 Beschrijving kansrijkheid gebied 5 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 
 

6 MW 

 

10 MW  

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

7 

4 

7 

4 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 18 18 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

13,0 km 

8,3 km 

 

13,0 km 

8,3 km 

Archeologie + + 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen - - 

Niet gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 

Beekdalen en natte laagtes 

& dekzandvlaktes en 

ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap, 
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maten en flierenlandschap 

& oude hoevenlandschap  

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 

Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 
Donkerte 

 

 

 Gebied 6 

Gebied 6 bevindt zich in het centrum van de gemeente en ligt ten westen van Lettele. Gebied 6 

vereist sfeerwoningen voor het plaatsen van windturbines. Figuur 4.8 laat de aandachtspunten 

in en rondom het gebied zien. Tabel 4.6 toont een overzicht van de beoordeling van alle 

aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 

Figuur 4.8 Aandachtspunten gebied 6 

 

 

 

Tabel 4.6 Beschrijving kansrijkheid gebied 6 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 3 MW 5 MW 

Opstellingsvorm Solitair Solitair 

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

26 

26 

26 

26 

Eigendom gemeente nee nee 
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Aantal perceeleigenaren 14 14 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

8,6 km 

6,4 km 

 

8,6 km 

6,4 km 

Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen - - 

Niet gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 

Beekdalen en natte laagtes 

& Dekzandvlaktes en 

ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap, 

maten en flierenlandschap, 

oude hoevenlandschap & 

essenlandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 

Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 
Donkerte 

 

 

 Gebied 7 

Gebied 7 is gelegen langs de noordelijke gemeentegrens met de gemeente Raalte, ligt ten 

westen van het Overijsselsch Kanaal en is relatief klein in omvang. Gebied 7 vereist 

sfeerwoningen voor het plaatsen van windturbines. 

Figuur 4.9 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.7 toont een overzicht 

van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 



Pondera Consult 

 
 

28 

 

 

720010 |       Actualisatie verkenning windenergie in gemeente Deventer 

09 november 2020 | Definitief v3.0 

 

Figuur 4.9 Aandachtspunten gebied 7 

 

 

Tabel 4.7 Beschrijving kansrijkheid gebied 7 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 3 MW 5 MW 

Opstellingsvorm Solitair Solitair 

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

4 

4 

4 

4 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 3 3 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

8,3 km 

8,2 km 

 

8,3 km 

8,2 km 

Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen - - 

Niet-gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(in en op de bodem) 
Dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 
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Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

Donkerte & historisch 

cultuurlandschap 

 

 

 Gebieden aanscherping verkenning 2020 

Deze paragraaf geeft de score van de 5 geselecteerde gebieden uit 2020 weer.  

Net zoals in het rapport uit 2018 wordt het potentieel geschikte ontwikkelgebied beschreven aan 

de hand van de te vinden belemmeringen voordat twee figuren hier een visualisatie voor 

bieden. Vervolgens biedt een tabel een overzicht voor het potentieel geschikte gebied. 

 Gebied 8 

Dit gebied is al in 2018 door Pondera herkend als interessant gebied, er is destijds gekozen om 

het gebied niet mee te nemen in de rapportage door de aanwezigheid van ‘Oefengebied kleine 

burgerluchtvaart’. Mogelijk wordt de vliegzone aangepast bij de totale herziening van het 

luchtvaartbesluit. Gebied 8 kan in de toekomst, wanneer de luchtvaartfunctie wijzigt, mogelijk 

wél ontwikkeld worden. Ter verduidelijking is er figuur gemaakt met enkel de luchtvaartfuncties 

in dit gebied, zie Figuur 4.11. 

 

Gebied 8 beslaat een groot oppervlak en biedt ruimte voor meerdere turbines, ongeacht een 

rotordiameter van 120 of 150 meter. Dit zoekgebied vereist geen sfeerwoningen voor het 

plaatsen van windturbines, het aanwijzen van sfeerwoningen zou echter significant meer ruimte 

kunnen bieden voor windturbines. Gebied 8 ligt in het zuidwesten van de gemeente langs de 

westelijke zijde van de IJssel (zie Figuur 4.10). Het gebied ligt tegen de gemeentegrens aan. Er 

ligt slechts een klein aantal woningen in de omgeving van dit gebied, wat deels de reden is dat 

dit gebied naar voren is gekomen. Aan de oostelijke zijde wordt het gebied begrensd door de 

beschermde IJssel en zijn uiterwaarden. Er loopt een hoofdweg door het gebied heen, ook ligt 

de vaarweg van de IJssel in dit gebied. Ondanks de woning die gelegen is in het zuiden van het 

gebied, is er nog veel ruimte voor windenergie in dit gebied. In dit gebied kunnen mogelijk vijf 

windturbines worden geplaatst, zowel van de referentieturbine van 150 meter als die van 120 

meter. Uitwerking van deze locatie en inpassing van windturbines vragen om een zorgvuldige 

afweging van verschillende landschappelijke belangen en waarden. 

 

Figuur 4.12 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.8 toont een 

overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit zoekgebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 
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Figuur 4.10 Belemmeringen gebied 8 

 

  

Figuur 4.11 Belemmeringen door Luchtvaart in gebied 8 
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Figuur 4.12 Aandachtspunten zoekgebied 8 

 

 

 

 

Tabel 4.8 Beschrijving kansrijkheid gebied 8 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 
 

15 MW 

 

25 MW 

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

13 

3 

13 

3 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 7 7 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

4,3 km 

2,1 km 

 

4,3 km 

2,1 km 

Archeologie + + 

Naderingszone vliegveld Teuge +- +- 

Aantal sfeerwoningen + + 

Niet-gesprongen explosieven - - 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 

Dekzandvlaktes en ruggen & 

rivierengebied - rivier en 

uiterwaarden 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Maten en flierenlandschap & 

rivierenlandschap - rivier en 

uiterwaarden 
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Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
Autosnelweg & vaarweg 

Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

Historisch cultuurlandschap, 

wandelroute & de IJssel,  

 

 

 Gebied 9 

Gebied 9 ligt dicht tegen de noordelijke gemeentegrens aan. Het gebied heeft raakvlakken met 

zoekgebied 1, hierdoor kennen deze gebieden ook deels dezelfde kenmerken. De harde 

belemmeringen zijn weergegeven in Figuur 4.13. Gebied 9 biedt ruimte voor maximaal 3 à 4 

turbines met een rotordiameter van 150 meter, eveneens voor turbines met een rotordiameter 

van 120 meter. Met behulp van enkele sfeerwoningen zou dit aantal kunnen worden uitgebreid 

naar maximaal 5 à 6 turbines. Het gebied heeft een groot oppervlak, hierin vallen dan ook 

enkele NNN-gebieden. Uitwerking van deze locatie en inpassing van windturbines vragen om 

een zorgvuldige afweging van verschillende landschappelijke belangen en waarden.  

 

Figuur 4.14 laat de aandachtspunten in en rondom het zoekgebied zien.  

Tabel 4.9 toont een overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 

 

Figuur 4.13 Belemmeringen gebied 9 
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Figuur 4.14 Aandachtspunten gebied 9 

 

 

 

Tabel 4.9 Beschrijving kansrijkheid gebied 9 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 
 

12 MW 

 

20 MW 

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

2 

1 

2 

1 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 9 9 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

4,0 km 

6,1 km 

 

4,0 km 

6,1 km 

Archeologie + + 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen + + 

Niet-gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 

Beekdalen en natte laagtes & 

dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap & 

oude hoevenlandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t.  
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Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

Donkerte, historisch 

cultuurlandschap, stadsrand & 

wandelroute,  

 

 

 Gebied 10 

Gebied 10 ligt in het oosten van de gemeente Deventer. Een kaart met harde belemmeringen is 

weergegeven in Figuur 4.15. Dit gebied kent voornamelijk kleine landschapsstructuren in de 

vorm van boerenerven, lokale wegen en kleine NNN-gebieden. Door de nabijheid van woningen 

in de omgeving is er slechts een beperkt gebied geschikt voor windenergie. In dit gebied is 

ruimte voor één turbine met een rotordiameter van 150 meter, wel is er ruimte voor 2 turbines 

met een rotordiameter van 120 meter. Voor dit zoekgebied zijn geen sfeerwoningen vereist voor 

het plaatsen van windturbines, het aanwijzen van sfeerwoningen zou echter significant meer 

ruimte kunnen bieden voor windturbines. Uitwerking van deze locatie en inpassing van 

windturbines vragen om een zorgvuldige afweging van verschillende landschappelijke belangen 

en waarden.  

 

Figuur 4.16 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien.  

 

Tabel 4.10 toont een overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 

 

Figuur 4.15 Belemmeringen gebied 10 
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Figuur 4.16 Aandachtspunten gebied 10 

 

 

Tabel 4.10 Beschrijving kansrijkheid gebied 10 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 
 

6 MW 

 

5 MW 

Opstellingsvorm Lijn Solitair  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

5 

3 

5 

5 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 16 16 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

4,0 km 

6,1 km 

 

4,0 km 

6,1 km 

Archeologie + + 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen + + 

Niet-gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 

Beekdalen en natte laagtes & 

dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 

Landschap: Laag van de beleving Donkerte & wandelroute 
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(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

 

 

 Gebied 11 

Gebied 11 ligt in het zuidoostelijke deel van de gemeente Deventer. De belemmeringen zijn 

weergegeven in Figuur 4.17. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezige infrastructurele 

netwerken in de omgeving, zo ligt er ten noorden van het gebied een spoorlijn en ligt er ten 

zuiden van het gebied een rivier en de A1(snelweg). Er kan echter geconstateerd worden dat 

de omliggende woningen de grootste invloed hebben op het zoekgebied. Er zullen hier 

sfeerwoningen nodig zijn om windenergie te realiseren. Met behulp van deze sfeerwoningen 

kunnen er twee turbines met een rotordiameter van 150 of 120 meter worden geplaatst. Dit 

gebied is gekenmerkt door grootschalige landschapsstructuren Schipbeek (rivier) en de 

snelweg. Deze structuren bieden potentie voor het plaatsen van windturbines aangezien het 

combineren het landschap kan versterken. Vlak buiten het gebied loopt een straalpad. 

Uitwerking van deze locatie en inpassing van windturbines vragen om een zorgvuldige afweging 

van verschillende landschappelijke belangen en waarden. 

 

Figuur 4.18 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.11 toont een 

overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 

 

Figuur 4.17  Belemmeringen gebied 11 
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Figuur 4.18 Aandachtspunten gebied 11 

 

 

 

Tabel 4.11 Beschrijving kansrijkheid zoekgebied 11 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 9 MW 10 MW 

Opstellingsvorm Cluster Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

9 

3 

9 

5 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 8 8 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

12,2 km 

8,2 km 

 

12,2 km 

8,2 km 

Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen - - 

Niet-gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 
Dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Oude hoevenlandschap, 

essenlandschap & maten en 

flierenlandschap 

Landschap: Stedelijke laag  n.v.t. 
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(Bebouwing en infrastructuur) 

Landschap: Laag van de beleving 

(beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 
Donkerte 

 

 

 Gebied 12 

Gebied 12 ligt in het zuidoosten van de gemeente, op relatief korte afstand van potentieel 

gebied 11 en 4. De belemmeringen zijn op kaart weergegeven in Figuur 4.19. Dit gebied wordt 

merendeels begrensd door infrastructurele netwerken in de vorm van buisleidingen en de A1 

(snelweg). Ook ligt er een aantal woningen in de nabije omgeving. Hierdoor zullen 

sfeerwoningen nodig zijn om windenergie te kunnen realiseren in dit gebied. In dit geval zouden 

dan twee turbines geplaatst kunnen worden met een rotordiameter van 120 en 150 meter. Ten 

zuiden van het zoekgebied loopt een straalpad. Uitwerking van deze locatie en inpassing van 

windturbines vragen om een zorgvuldige afweging van verschillende landschappelijke belangen 

en waarden. 

 

Figuur 4.20 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.12 toont een 

overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit zoekgebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 

 

Figuur 4.19 Belemmeringen zoekgebied 12 
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Figuur 4.20 Aandachtspunten gebied 12 

 

 

 

Tabel 4.12 Beschrijving kansrijkheid gebied 12 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 6 MW 10 MW 

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

11 

6 

11 

6 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 4 4 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

14,1 km 

10,0 km 

 

14,1 km 

10,0 km 

Archeologie + + 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen - - 

Niet-gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 

Beekdalen en natte laagtes & 

dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 
Oude hoevenlandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 

Landschap: Laag van de beleving Donkerte 
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(beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

 

 

 Potentiële ontwikkelgebieden onder de laagvliegroute 

De laagvliegroute ‘Linkroute-10A’, zoals beschreven in paragraaf 3.3 en weergegeven in Figuur 

3., leidt momenteel nog tot beperkingen voor de ontwikkeling van windenergie. Echter, omdat 

deze route wordt opgeheven, is het relevant om te onderzoeken of onder deze laagvliegroute 

geschikte ruimte voor windenergie is. 

 

Deze paragraaf beschrijft drie mogelijke extra zoekgebieden onder de laagvliegroute via 

dezelfde methode als in voorgaande twee paragrafen.  

 Gebied 13 

Zoekgebied 13 ligt in het zuiden van de gemeente, op korte afstand van de gemeentegrens. De 

Schipbeek loopt door het gebied. De belemmeringen zijn op kaart weergegeven in figuur 4.21. 

Dit gebied loopt parallel aan de A1, dat tevens als de zuidelijke grens van dit gebied fungeert. 

Zowel ten oosten als ten westen van gebied 13 zijn woonkernen te vinden. In de nabije 

omgeving van het zoekgebied liggen weinig woningen. Zonder woningen aan te wijzen als 

sfeerwoningen passen hier maximaal 6 turbines met een ashoogte van 120 meter en een 

rotordiameter van 120 meter. Ook passen er maximaal 5 turbines met een ashoogte van 150 

meter en een rotordiameter van 150 meter. Het aanwijzen van sfeerwoningen zou echter 

significant meer ruimte kunnen bieden voor windturbines.  

 

Figuur 4.22 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.12 toont een 

overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied.  

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 
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Figuur 4.21 Belemmeringen gebied 13 

 

 

 

 Figuur 4.22 Aandachtspunten gebied 13
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Tabel 4.13 Beschrijving kansrijkheid gebied 13 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 18 MW 25 MW 

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

119 

20 

119 

24 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 10 10 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

8,0 km 

3,3 km 

 

8,0 km 

3,3 km 

Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge - - 

Aantal sfeerwoningen + + 

Niet-gesprongen explosieven +- +- 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 

Beekdalen en natte laagtes & 

dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Maten en flierenlandschap, 

essenlandschap, oude 

hoevenlandschap & jonge heide- 

en broekontginningslandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 

Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 
Donkerte & fietsroute 

 

 

 Gebied 14 

Gebieden 14 en 15 liggen op een korte afstand van elkaar. In plaats van hier één groot gebied 

van te maken is gekozen om dit op te splitsen in twee gebieden waarin nauwkeuriger kan 

worden omgesprongen met de harde belemmeringen. Het samenvoegen/combineren van deze 

twee zoekgebieden is een reële mogelijkheid om een windpark van grotere omvang te 

realiseren.  

 

Gebied 14 ligt centraal binnen de gemeente en ligt ter hoogte van buurtschap Linde.  

De belemmeringen zijn op kaart weergegeven in figuur 4.23. Dit gebied wordt begrensd door de 

aanwezigheid van woningen en buisleidingen. Op een grotere afstand zijn ook een hoofdweg 

en hoogspanningsleiding te vinden. Er is bij dit gebied geen sprake van grote 

infrastructuurnetwerken waar de turbines aan kunnen worden gelinkt. Dit gebied biedt ruimte 

voor twee turbines met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 120 meter. Ook 

zouden er twee turbines passen met een ashoogte van 150 meter en een rotordiameter van 

150 meter. Voor het plaatsen van de twee turbines met een ashoogte van 150 meter en een 

rotordiameter van 150 meter is wel één sfeerwoning vereist. Voor de turbines van 120 bij 120 is 

geen sfeerwoning vereist. De archeologische beleidswaarde is laag voor een klein deel in het 

noorden van het zoekgebied, voor de rest van het gebied is geen waarde toegewezen. 
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Figuur 4.24 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.14 toont een 

overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 

Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 
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Figuur 4.23 Belemmeringen gebied 14

 

 

 

Figuur 4.24 Aandachtspunten gebied 14 
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Tabel 4.14 Beschrijving kansrijkheid gebied 14 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 6 MW 10 MW 

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

5 

3 

5 

3 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 9 9 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

6,5 km 

5,0 km 

 

6,5 km 

5,0 km 

Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen + +- 

Niet-gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 
Dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap & 

maten en flierenlandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 

Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

Donkerte, stadsrand, grotere 

wateren & wandelroute 

 

 Gebied 15 

Gebieden 14 en 15 liggen op een korte afstand van elkaar. In plaats van hier één groot gebied 

van te maken is gekozen om dit op te splitsen in twee gebieden waarin nauwkeuriger kan 

worden omgesprongen met de harde belemmeringen. Het samenvoegen/combineren van deze 

twee gebieden is een reële mogelijkheid om een windpark van grotere omvang te realiseren.  

 

Gebied 15 ligt in het noorden van de gemeente, op een kleine afstand van zoekgebied 14. De 

omgeving van gebied 15 heeft overeenkomsten met gebied 14. Ook hier wordt het gebied 

begrensd door woningen en buisleidingen. De belemmeringen zijn op kaart weergegeven in 

figuur 4.25. Aan de noordelijke rand van het zoekgebied overlapt de contour van een risicobron 

het gebied. Ten westen van het gebied ligt een hoofdweg op korte afstand. Aan alle zijden van 

het zoekgebied liggen woningen, wat de opties voor het plaatsen van windturbines bemoeilijkt. 

Wanneer er echter strategisch wordt gekeken naar de ligging van deze woningen lijkt het 

aanwijzen van één woning als sfeerwoningen significant meer mogelijk te maken. Dit betreft de 

solitaire woning ten westen van het gebied. Met het toewijzen van één sfeerwoningen biedt het 

gebied de ruimte voor 3 turbines met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 

120 meter, ook zouden er 3 turbines passen met een ashoogte van 150 meter en een 

rotordiameter van 150 meter. De archeologische verwachtingswaarde in het gebied is laag.  

Figuur 4.26 laat de aandachtspunten in en rondom het gebied zien. Tabel 4.15 toont een 

overzicht van de beoordeling van alle aandachtspunten in dit gebied. 
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Figuur 4.27, 4.28, 4.29 en 4.30 tonen voor de landschappelijke aspecten de natuurlijke laag, de 

laag van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de laag van beleving. 

 

Figuur 4.25 Belemmeringen gebied 15

 
 

Figuur 4.26 Aandachtspunten 15 
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Tabel 4.15 Beschrijving kansrijkheid 15 

Beschrijving aandachtspunt 
Score 

120/120 

Score 

150/150 

Indicatief opgesteld vermogen 9 MW 15 MW 

Opstellingsvorm Lijn Lijn  

Aantal gehinderden 

Aantal gehinderden per windturbine 

4 

1 

4 

1 

Eigendom gemeente nee nee 

Aantal perceeleigenaren 11 11 

Netaansluiting: 

Afstand tot Platvoet 

Afstand tot Bergweide 

 

6,2 km 

6,0 km 

 

6,2 km 

6,0 km 

Archeologie +- +- 

Naderingszone vliegveld Teuge + + 

Aantal sfeerwoningen +- +- 

Niet-gesprongen explosieven + + 

Landschap: Natuurlijke laag 

(In en op de bodem) 
Dekzandvlaktes en ruggen 

Landschap: Laag van het agrarisch cultuurlandschap  

(Grootschalig gebruik en inrichting van de bodem) 

Jonge heide- en 

broekontginningslandschap, 

maten en flierenlandschap & oude 

hoevenlandschap 

Landschap: Stedelijke laag  

(Bebouwing en infrastructuur) 
n.v.t. 

Landschap: Laag van de beleving 

(Beleving, toerisme, cultuurhistorie en landgoederen) 

Donkerte, stadsrand & historisch 

cultuurlandschap 
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Figuur 4.27 De natuurlijke laag 
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Figuur 4.28 De laag van het agrarisch cultuurlandschap 
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Figuur 4.29 De stedelijke laag 
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Figuur 4.30 De laag van beleving 
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 CONCLUSIE EN SAMENVATTING AANDACHTSPUNTEN 

In het kader van de actualisatie van de verkenning windenergie in de gemeente Deventer uit 

2018 zijn op basis van huidige wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technieken potentiële 

ontwikkelgebieden voor windenergie bekeken. Het doel van de actualisatie is mede om de 

potentiële ontwikkelgebieden te actualiseren en (onderling) op geschiktheid te vergelijken. 

Daarbij zijn naast de juridisch-technische mogelijkheden ook andere aspecten die kansrijkheid 

van een locaties bepalen, zoals bijvoorbeeld het aantal gehinderden, aanwezige archeologische 

waarden en landschapskenmerken beschreven.  

 

De zeven potentieel kansrijk benoemde gebieden uit 2018 zijn nogmaals beoordeeld. Gebied 8 

is ook in het onderzoek uit 2018 beschreven maar destijds niet als potentieel geschikt 

aangemerkt vanwege harde belemmeringen als gevolg van luchtvaart (oefengebied kleine 

burgerluchtvaart). Vanwege het feit dat deze luchtvaartbeperking mogelijk bij een totale 

herziening van het luchtvaartbesluit wordt gewijzigd is locatie 8 in deze aanscherping alsnog als 

een mogelijk potentieel ontwikkelgebied voor windenergie aangemerkt. 

 

Uit de aanscherping zijn vier nieuwe potentieel geschikte gebieden voor windenergie naar voren 

gekomen. Het betreffen de locatie 9 t/m 15. De actualisatie levert dus vijftien potentiële 

ontwikkelgebieden voor windenergie in Deventer op. 

 

Om de kansrijkheid (wenselijkheid) van de ontwikkeling van windturbines per gebied nader te 

beschouwen zijn diverse aandachtpunten voor de vijftien zoekgebieden uitgewerkt. Hiervoor 

zijn de zachte belemmeringen kwalitatief beschreven. De kansrijkheid is vervolgens, daar waar 

zinvol, in de een score gevat: kansrijk (+), minder kansrijk (-) en (waar zinvol) neutraal (+-). 

Minder kansrijk betekent geen uitsluiting van windturbines in het betreffende gebied, maar dat 

zorgvuldiger om dient te worden gegaan met dit aspect. Er is geen uitspraak gedaan over de 

meest of minst geschikte locatie. Dat is namelijk afhankelijk van welk gewicht aan de 

verschillende aandachtspunten wordt toegekend. Hierbij speelt bijvoorbeeld de vraag of 

landschap, hinder of elektriciteitsproductie zwaarder wegen. Dit is uiteindelijk een politieke 

keuze.       

 

In Tabel 5.1 is een samenvatting van de beschouwing van de aandachtspunten voor de 15 

gebieden overzichtelijk weergeven. In deze tabel worden de 15 gebieden aan de hand van drie 

‘thema’s’ weergegeven. Dit betreft de thema’s ‘eigenschappen van de turbine’, ‘karakteristieken 

van de locatie’ en ‘archeologie’. Deze drie thema’s hebben alle drie een eigen kleur toegewezen 

om de samenhang tussen de aandachtspunten binnen een thema te verduidelijken. Bij de 

thema’s ‘karakteristieken van de locatie’ en ‘archeologie’, met de kleuren blauw en geel, wordt 

tevens met verschillende tinten blauw en geel aangegeven hoe kansrijk het gebied is per 

aandachtspunt. Zo heeft een zoekgebied dat kansrijk is op een bepaald aandachtspunt, 

bijvoorbeeld wanneer er geen niet gesprongen explosieven in een gebied voorkomen, zowel 

een plusje als een felle kleur blauw. Een felle kleur blauw en geel gaat gepaard met een 

kansrijk aandachtspunt (een +), een minder felle kleur blauw en geel gaat gepaard met een 

neutraal aandachtspunt (een +-) en een doffe/lichte kleur blauw en geel gaat gepaard met een 

minder kansrijk aandachtspunt (een -).  
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Tabel 5.1 Samenvatting zachte belemmeringen per gebied  

 

Referentieturbine 120/120    

 

Referentieturbine 150/150
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BIJLAGE 1 UITGANGSPUNTEN WINDENERGIE 

Uitgangspunten Windenergie 

Om de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Deventer inzichtelijk te maken worden 

de belangrijkste kansen en belemmeringen voor windenergie in beeld gebracht. Deze kansen 

en belemmeringen worden in onderstaande tabel 1 weergegeven en betreffen vuistregels die 

gebaseerd zijn op technisch-ruimtelijke criteria en die deels juridisch zijn vastgelegd. Te denken 

valt hier bijvoorbeeld aan provinciale verordeningen, het activiteitenbesluit, het handboek 

risicozonering of de handreiking milieuzonering. 

 

Tabel 1 – Uitgangspunten verkenning windenergie` 

Aspect (zachte 

of harde 

belemmering) 

Bron Criterium Effectafstand 

120/120 meter 

Effectafstand 

150/150 meter 

Geluid en slagschaduw 

Geluid  

(Harde 

belemmering) 

(data:BAG) 

Activiteiten-

besluit 

Voor geluidgevoelige objecten9: 

Lden = 47 dB 

Lnight = 41 dB. 

 

In deze analyse vertalen we dat in een 

vuistregel van 400 meter 

 

Op basis van meest stille turbine 

400 meter tot 

geluidsgevoelig

e objecten 

 

260 meter  

400 meter tot 

geluidsgevoelig

e objecten 

 

280 meter 

Slagschaduw 

(Harde 

belemmering, 

maar lastig op 

kaart aan te 

geven in dit 

stadium) 

(Data: BAG) 

 

Activiteiten-

regeling 

Voor gevoelige objecten10 op minder dan 

12X rotordiameter die meer dan 17 

dagen per jaar meer dan 20 minuten 

slagschaduw ondervinden. 

 

 

 

 

 

- - 

Externe Veiligheid en Infrastructuur 

Beperkt 

kwetsbare 

objecten (overige 

verblijfs-

objecten) 

(Harde 

belemmering) 

(Data: BAG) 

Handboek 

Risico-

zonering 

2014 

Halve rotordiameter 60 meter 75 meter 

Hoogspannings-

leidingen 

Handboek 

Risico-

Ashoogte + halve rotordiameter OF 

werpafstand bij nominaal toerental 

180 meter 225 meter 

 
9 Geluidgevoelige objecten zijn woningen, maar ook onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, 
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven 
10 Ook voor slagschaduw hanteren we dezelfde gevoelige objecten als die voor geluid, dus woningen, 
onderwijsgebouwen, etc.  
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Aspect (zachte 

of harde 

belemmering) 

Bron Criterium Effectafstand 

120/120 meter 

Effectafstand 

150/150 meter 

(Harde 

belemmering) 

(Data: 

TOP10NL) 

zonering 

2014 

wanneer dat groter is dan ashoogte + 

halve rotordiameter 

Buisleidingen 

(Harde 

belemmering) 

(Data: 

Risicokaart) 

Handboek 

Risico-

zonering 

2014 

Ashoogte + halve rotordiameter OF 

werpafstand bij nominaal toerental 

wanneer dat groter is dan ashoogte + 

halve rotordiameter 

180 meter 225 meter 

Risicovolle 

inrichtingen 

(Harde 

belemmering) 

(Data: 

Risicokaart)3 

Handboek 

Risico-

zonering 

2014 

Ashoogte + halve rotordiameter OF 

werpafstand bij nominaal toerental 

wanneer dat groter is dan ashoogte + 

halve rotordiameter 

180 meter 225 meter 

Risicobronnen 

(BRZO) 

(Data: 

Risicokaart) 

 

Handboek 

Risico-

zonering 

2014 

Opmerking11   400 meter 400 meter 

Hoofdwegen 

(harde 

belemmering) 

(Data: 

TOP10NL) 

Handboek 

Risico-

zonering 

2014 

Halve rotordiameter 60 meter 75 meter 

Spoorwegen 

(Harde 

belemmering) 

(data: TOP10NL) 

Handboek 

Risico-

zonering 

2014 

Halve rotordiameter + 7,85 meter  68 meter 

(afgerond naar 

boven) 

83 meter 

(afgerond naar 

boven) 

Vaarwegen 

(Harde 

belemmering) 

(Data: eigen 

bestand 2016) 

Handboek 

Risico-

zonering 

2014 

Halve rotordiameter vanaf de rand van 

de vaargeul 

60 meter 75 meter 

Primaire 

waterkeringen 

(Harde 

belemmering) 

Handboek 

Risico-

zonering 

2014 

Zonder Wbr-vergunning uitgesloten 

binnen beschermingszone, geen 

uitsluitingscriterium 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
11  

**) De afstanden voor risicobronnen (BRZO) en risicovolle inrichtingen zijn richtwaarden binnen de quickscan. Het 

inpassen van de daadwerkelijke turbines is maatwerk en vergt altijd een individuele berekening per locatie. Hierbij 

kunnen zich uiteindelijk afwijkingen van de gekozen afstanden voordoen (zowel kleinere of grotere minimale 

afstanden zijn mogelijk). Voor de quickscan zijn afstanden gekozen die een realistische eerste indruk geven zonder 

potentiële gebieden op voorhand uit te sluiten. 
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Aspect (zachte 

of harde 

belemmering) 

Bron Criterium Effectafstand 

120/120 meter 

Effectafstand 

150/150 meter 

(Data: eigen 

bestand 2017) 

Halve rotordiameter vanaf 

beschermingszone  

(wettelijke bron: Handboek 

Risicozonering 2014) 

60 meter 75 meter 

Ecologie 

Natura 2000 

(Harde 

belemmering) 

(Data: POVI) 

Vogel- en 

Habitat-

richtlijn 

Voldoen aan Wnb soortenbescherming 

en gebiedsbescherming, geen 

uitsluitingscriterium 

 

- - 

Natuur-netwerk 

Nederland 

(NNN) 

(Harde 

belemmering) 

Omgevings

verordening 

Overijssel 

2017 

Uitgesloten binnen gebied Uitsluiting 

binnen gebied 

Uitsluiting 

binnen gebied 

Nationaal 

Landschap  

Omgevings

verordening 

Overijssel 

2017 

Uitgesloten binnen gebied Uitsluiting 

binnen gebied 

Uitsluiting 

binnen gebied 

Belangrijke 

gebieden voor 

roofvogels en 

vleermuizen 

(Zachtere 

belemmering) 

Gemeente 

ecoloog 

Aandachtspunt voor eventueel concreet 

project, geen uitsluitingscriterium 

- - 

Cultuurhistorie 

Cultuurhistorie 

(zachtere 

belemmering) 

Rijksdienst 

voor 

cultureel 

erfgoed 

1.800 meter van beschermde dorps- of 

stadsgezichten (adviesafstand) 

1.800 meter 1.800 meter 

Cultuurhistorie 

en landschap 

(Zachtere 

belemmering) 

Gemeente Historische landgoederen, historische 

molens en essen (openheid)  

Aansluiting van nieuwe ontwikkelingen 

op bestaande landschapsstructuren en –

patronen (aandachtspunt, geen 

uitsluitingscriterium) 

- - 

Archeologie 

(Zachtere 

belemmering) 

Beleidswaar

den 

archeologie 

Aandachtspunt, geen 

uitsluitingscriterium 

- - 

Radar, Luchtvaart en Telecom 

Radar defensie 

(Harde 

belemmering, 

maar nu nog 

geen rekening 

mee gehouden) 

Regeling 

algemene 

regels 

ruimtelijke 

ordening 

Toetsingsverplichting voor locaties 

binnen afstand van 75 kilometer van 

radarinstallaties 

75 kilometer 

(toetsingsver-

plichting) 

75 kilometer 

(toetsingsver-

plichting) 
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Aspect (zachte 

of harde 

belemmering) 

Bron Criterium Effectafstand 

120/120 meter 

Effectafstand 

150/150 meter 

Laagvlieggebied 

Salland (Harde 

belemmering) 

Regeling 

VFR-

nachtvlucht

en en 

minimum 

vlieghoogte

n voor 

militaire 

luchtvaartui

gen 

Minimale vlieghoogte helikopters=  

30 meter 

Uitsluiting 

onder 

laagvlieggebie

d 

Uitsluiting 

onder 

laagvlieggebie

d 

Laagvliegroute 

jachtvliegtuigen 

(Harde 

belemmering) 

Regeling 

VFR-

nachtvlucht

en en 

minimum 

vlieghoogte

n voor 

militaire 

luchtvaartui

gen 

Minimale vlieghoogte jachtvliegtuigen=  

75 meter 

Uitsluiting 

onder 

laagvliegroute 

Uitsluiting 

onder 

laagvliegroute 

Vliegveld Teuge 

(Harde 

belemmering) 

ICAO 

Annex 14 

Outer Horizontal Surface (gebied op 

kaart) 

Uitsluiting in 

Outer 

Horizontal 

Surface 

Uitsluiting in 

Outer 

Horizontal 

Surface 

Naderingsroute 

vliegveld Teuge 

(Zachte 

belemmering) 

Conform 

beleid IL&T 

Hoogebeperkingen ten oosten van 

vliegveld Teuge. Toetsing zal een 

nauwkeurigere inschatting geven over 

de exacte hoogtebeperkingen.  Geen 

uitsluitingscriterium, maar 

aandachtspunt. 

- - 

Oefengebied 

kleine luchtvaart 

(Harde 

belemmering) 

Conform 

beleid IL&T 

Gebied waarbinnen IL&T adviseert geen 

obstakels toe te staan omdat het gebied 

wordt gebruikt voor de kleine luchtvaart 

als oefengebied. Het oefengebied wordt 

in deze verkenning uitgesloten voor 

windenergie. 

Uitsluiting 

onder 

oefengebied 

Uitsluiting 

onder 

oefengebied 

Straalpaden 

(Zachtere 

belemmering) 

Agentschap 

Telecom 

Halve rotordiameter (bij straalpaden 

waar één van de twee masten op 

minimaal 60 meter hoogte staat, anders 

geen interferentie met windturbines op 

120 meter ashoogte en 120 meter 

rotordiameter) 

60 meter 75 meter 

Aandachtspunten 

Aansluitstations 

(Data: webkaart 

hoogspanningan

et.com) 

 Nabijheid aansluitstation als 

aandachtspunt 

(ter indicatie straal van 5.000m / 

10.000m / 15.000m) 
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Aspect (zachte 

of harde 

belemmering) 

Bron Criterium Effectafstand 

120/120 meter 

Effectafstand 

150/150 meter 

Winduitsluitings-

gebieden en 

(toekomstige) 

zoekgebieden  

(Data: 

gemeenten) 

Omgevings

verordening 

gemeente 

Deventer 

   

   

Deze (toekomstige) gebieden worden in 

beeld gebracht 

Toekomstige gebieden worden door de 

gemeente aangedragen 

  

Bestaande 

windturbines 

(Data: eigen 

data) 

 4x rotordiameter (expert judgement) 480 meter 600 meter 

Niet gesprongen 

explosieven 

(Data: 

gemeente) 

Shapefile 

gemeente 

NGO verwachtingen worden in beeld 

gebracht 
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