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1- Notagegevens   
Notanummer 492279
Opsteller Gerard Sizoo
Telefoon 3551
Datum  1-2-2011
Programma:   

 01a. Bestuur en Strategie
Portefeuillehouder  Weth. Pierey
  

  

2- Bestuursorgaan   

 B & W gfedcb  8-2-2011

 Raad gfedc  
 OR gfedc  

College van B & W   
- Burgemeester - Weth. Ahne 
- Weth. Swart - Weth. De Jager 
- Weth. Pierey

Besluitenlijst     d.d.   d.d.

 Agenda gfedcb  8-2-2011  Akkoordstukken gfedc  Vertrouwelijk gfedc  

  

Routing d.d. 
Dir. SO - F. van Houwelingen  2-2-2011
Wethouder Pierey  

 

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj
    

(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
1: Bestuursconvenant duurzaamheid Deventer - Overijssel 

8-2-2011

1 In te stemmen met het bestuursconvenant duurzaamheid Deventer - Overijssel;

2 de burgemeester te verzoeken ter zake van de ondertekening van dit convenant volmacht te 
verlenen aan wethouder J.P.H.M. Pierey;

3 de gemeenteraad en de partners van de gemeente die bij de uitvoering van het convenant 
betrokken zijn voorafgaand aan de ondertekening hierover te informeren;

4 de adviesraad Natuur en Milieu te informeren; 

5 dit besluit openbaar te maken nadat ook GS met het convenant heeft ingestemd en de 
ondertekening in aanwezigheid van pers is voorbereid.

1/ 4 



  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedcb
ook GS met het convenant heeft ingestemd en de ondertekening in aanwezigheid van pers is 
voorbereid

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedc  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

In overleg met de provincie wordt een gezamenlijk persbericht voorbereid. Streefdatum voor 
ondertekening en daarmee openbaarmaking is 18 februari.

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkji nmlkj

Adviesraad/ Adviesraden 
Adviesraad Natuur en Milieu
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Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Op voorstel van Deventer is in het overleg met GS in het kader van Investeren in Overijssel de afspraak 
gemaakt om een convenant te sluiten over duurzaamheid/CO2-reductie/energie. Op 18 januari jl. heeft uw 
college gesproken over en ingestemd met het concept daarvoor. Dit concept is, met de door u gevraagde 
wijzigingen, ambtelijk en daarna bestuurlijk besproken met de provincie. Gedeputeerde Rietkerk heeft 
aangegeven te kunnen instemmen met de nu voorliggende tekst. Indien ook GS akkoord is kan de 
ondertekening op 18 februari plaatsvinden, dus ruim voor de provinciale verkiezingen. 
  
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van 18 januari zijn: 
Punt 1. biogas: 
4e bullet: de passage over de inzet van de gemeente voor biogas is op verzoek van de provincie 
aangescherpt en concreter gemaakt. De tekst over Steenbrugge is naar aanleiding van de bespreking in 
uw college in dit punt geïntegreerd. 
5e bullet: de tekst over de mogelijke uitbreiding van het biogasnetwerk in Salland naar de Stedendriehoek 
is in overleg met de provincie uitgebreid met de mogelijkheden voor uitbreiding binnen Overijssel. 
  
Punt 2. windenergie: 
1e en 2e bullet: de formulering over het voorstel aan de raad en het draagvlak zijn aangepast aan de 
bespreking in het college van 18 februari 
  
Punt 3. bestaande woningvoorraad: 
1e bullet: het belang van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is op verzoek van uw 
college benadrukt. 
  
Punt 4. duurzame diensten: 
het participatiemodel is in een apart punt (4e bullet) opgenomen. 
De volgorde is aangepast: het punt duurzame diensten is naar achteren verplaatst (2→4), omdat deze 
werkwijze voor alle besproken vormen van duurzaam energiegebruik van toepassing kan zijn. 
  
Punt 6. slotbepaling 
Op voorstel van de provincie is een standaardbepaling over de juridische status van het convenant 
opgenomen. BV-JZ is daarmee akkoord. 
  
Beoogd resultaat 
Versterking van de samenwerking tussen gemeente en provincie, samen met vele partners, gericht op 
concrete resultaten op een beperkt aantal kansrijke onderwerpen. 
  
Kader 
Het Coalitieakkoord 2010-2014, "Naar een nieuw evenwicht in Deventer: evenwichtig versoberen en 
duurzaam versterken"; de visie Duurzaam Deventer; de toekomstvisie Deventer 2030; de concept (middel)
lange termijn beleidsagenda; de afspraken gemaakt in het bestuurlijk Overleg Investeren in Overijssel op 
17 november 2009; de bestuursopdracht en startnotitie regie uitvoeringsagenda duurzaamheid. 
Dit is een belangrijke stap op weg naar realisering van de belangrijkste duurzaamheidsambities van de 
gemeente. 
  
Argumenten voor en tegen 
Dit convenant legt vast dat provincie en gemeente gericht samen (blijven) werken aan de realisering van 
hun duurzaamheidsambities.  
Het convenant geeft ook de gewenste richting en prioriteitstelling aan onze eigen 
duurzaamheidactiviteiten. Het is daarmee een goede basis voor de binnenkort op te stellen gemeentelijke 
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. 
  
Het convenant bevat nog niet de concrete resultaatafspraken die bij een uitvoeringsconvenant zouden 
passen. Dat kan in dit stadium ook nog niet. Het vastleggen van de inspanningsverplichtingen heeft echter 
voldoende bestuurlijke betekenis om toch tot ondertekening over te gaan.  
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Draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid is de laatste jaren sterk toegenomen, zowel bij 
bewoners als bedrijven. Voor de toepassing van biogas, het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad en het concept van duurzame diensten zijn de betrokken partners positief. Over 
windenergie wordt in Deventer en in den lande verschillend gedacht. Daarover zal de raad nog dit jaar, 
rekening houdend met de nog te voeren maatschappelijke discussie over de plaatsing van windturbines 
bij de A1, een besluit nemen. De tekst van het convenant staat dat niet in de weg. 
  
Financiële consequenties 
Het convenant bevat geen nieuw beleid, maar schept verplichtingen voor een aantal (lopende) 
onderwerpen die ambtelijke capaciteit vragen. Het brengt echter ook prioriteit aan binnen de vele 
activiteiten rond duurzaamheid die nu worden verricht of op de rol staan. Per saldo is de bestaande 
capaciteit toereikend. 
Rond de zomer wordt de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid opgeleverd. Daarin worden verdere 
prioriteiten gesteld, ook voor onderwerpen die geen direct provinciaal belang hebben (en dus niet in het 
convenant zijn opgenomen) maar wel voor de gemeente zelf belangrijk kunnen zijn. Bij de 
Uitvoeringsagenda wordt uitgegaan van de bestaande capaciteit, passend binnen de normale 
taakuitoefening en begroting van de eenheden. 
Indien de uitvoering van het convenant of de Uitvoeringsagenda duurzaamheid zou leiden tot nieuwe 
initiatieven zullen de financiële consequenties daarvan op de gebruikelijke wijze aan u worden voorgelegd. 

De cofinanciering van de in het convenant genoemde provinciale bijdrage aan het onderzoek naar het 
concept duurzame diensten (€ 125.000) is gedekt in programma 1a.  
Het convenant vergroot de mogelijkheden voor verdere provinciale bijdragen aan de gemeentelijke 
duurzaamheidsambities. 
  
Aanpak/uitvoering 
Indien de colleges van B&W en GS akkoord zijn kan ondertekening door wethouder Pierey en 
gedeputeerde Rietkerk plaatsvinden op 18 februari, in combinatie met de eerste legging van 
zonnepanelen Zonnehoven. 
  
Het is gewenst de meest betrokken partners bij de duurzaamheidactiviteiten die in het convenant 
genoemd worden vooraf te informeren door een brief van de wethouder. Immers, zij zijn veelal de partijen 
die voor de daadwerkelijke realisering moeten zorgen. Dat betreft in elk geval ESSENT,, Enexis, Ieder1 
en Saxion. 
Ook de raad zal voorafgaand aan de ondertekening geïnformeerd worden.  
Na de ondertekening kan ook de Adviesraad Natuur en Milieu worden geïnformeerd.  
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Eenheid Strategische Ontwikkeling 1 Programmering en Strategie 
 


 
 
Bestuursconvenant duurzaamheid Deventer - Overijssel   (versie 8 februari 2011) 
 
 
 
Partijen 
 
Gedeputeerde staten van Overijssel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde  
Th. Rietkerk 
 
en 
 
De gemeente Deventer, ter zake van dit convenant krachtens volmacht van de burgemeester 
vertegenwoordigd door wethouder J.P.H.M Pierey, handelen ter uitvoering van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Deventer d.d. 8 februari 2011 
 
 
Overwegingen:  
 


• De provincie Overijssel heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Speerpunten 
daarin zijn: energie en klimaat, veilige en gezonde leefomgeving, duurzaam ondernemen, 
biodiversiteit, innovatie en voorlichting en educatie. De provincie werkt voor de realisering 
daarvan samen met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden.  
De ambities van de provincie vinden onder meer doorwerking in het Programma Energiepact 
Overijssel, de Omgevingsvisie en het programma Investeren in Overijssel.  
 
 


• De gemeente Deventer heeft haar ambities vastgelegd in de visie Duurzaam Deventer, die 
onder meer is gericht op minder en verantwoord energiegebruik en duurzaam bouwen. De 
gemeente richt zich daarbij vooral op biogas, grootschalige toepassing van subsidieloze 
zonnepanelen, energiebesparing bestaande woningvoorraad en windenergie.  
In het Coalitieakkoord 2010-2014 is afgesproken dat bij de realisering daarvan nog sterker 
wordt ingezet op samenwerking met en soms overlaten aan partners zoals: bewoners, 
instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, corporaties, 
kennisinstellingen, het bedrijfsleven (samen “de kracht van Deventer”), en op samenwerking 
met andere overheden zoals de provincie Overijssel, de regio’s Stedendriehoek en Salland, 
het rijk en Europa.  
 
 


• De doelstellingen van de provincie Overijssel en de gemeente Deventer ten aanzien van 
duurzaamheid lopen in belangrijke mate synchroon, evenals de opvattingen over de 
belangrijke en veelal bepalende rol van externe partners bij de realisering daarvan. 
 
 


• Samenwerking tussen provincie en gemeente bij projecten heeft meerwaarde voor beiden: 
.  bundeling van krachten bevordert het bereiken van concrete resultaten en van doorbraken 
die daar voor nodig kunnen zijn 
.  uitwisseling en bundeling van kennis en ervaring draagt bij aan de kwaliteit van de 
duurzaamheidactiviteiten   
.  de expertise die in Deventer wordt opgedaan met duurzaamheidprojecten en met name met 
de intensieve samenwerking daarbij met bedrijfsleven, kennisinstellingen, corporaties en 
bewoners, kan beter toegankelijk worden gemaakt voor andere gemeenten in Overijssel. 
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Afspraken: 
 
 


1. Biogas 
 


• Provincie en gemeente bundelen de krachten om - samen met de partners Enexis, Essent, 
ROVA, LTO en andere Sallandse gemeenten – een doorbraak te bereiken in de toepassing 
van biogas in Salland door goede afstemming in de keten productie (locatie Heeten en 
individuele agrarische bedrijven), distributie (netwerkinfrastructuur groengas) en afzet van 
biogas in Salland. De ambitie is dat voor dit project in juli 2011 een SDE-subsidieaanvraag 
kan worden ingediend door de stuurgroep Groengas Salland.  
 


•  De provincie zet zich in het bijzonder in voor de aanleg van de daarvoor benodigde 
infrastructuur voor groengas, te realiseren door Enexis.  
Een provinciale bijdrage in de vorm van een lening, garantstelling of deelneming is daarbij  
mogelijkheid. 
 


• De provincie zet zich in om, aanvullend op de biomassavergisting in Heeten, mestvergisting 
en mestraffinage bij agrarische bedrijven aantrekkelijk te maken (‘ontzorgen’) en zal daarbij de 
wenselijkheid en haalbaarheid van lening en/of garantstelling verkennen.  
 


• De gemeente ziet biogas als een zeer kansrijke optie voor duurzame energieopwekking en 
zal, samen met de provincie, concrete voorstellen doen voor toepassing daarvan, waarmee en 
regionaal netwerk voor van productie en afname kan worden gerealiseerd.  
De gemeente zet zich in om de afzet van biogas binnen de gemeente te bevorderen. Zij 
verkent de mogelijkheden toepassing van biogas op korte of langere termijn voor de 
nieuwbouwwijk Steenbrugge, de stadsverwarming Keizerslanden en Rivierenwijk (in overleg 
met Essent en corporatie Ieder1) en de Scheg (in overleg met NV Sportbedrijf Deventer), en 
op termijn ook op andere locaties zoals de RWZI, het Bedrijvenpark A1 en andere 
grootverbruikers. 
Voor toepassing in Steenbrugge zal de gemeente in 2011 op basis van een afweging van 
alternatieven een besluit nemen indien een besluit op die termijn niet door de stagnatie op de 
woningmarkt wordt verhinderd 
De provincie is bereid om in de verkenning van afzetmogelijkheden zo nodig bij te dragen in 
kennis en financiën. 
 


• In Salland zijn de voorwaarden voor de toepassing van biogas bijzonder gunstig. De 
ontwikkelingen in Salland hebben daarom een voorbeeldfunctie voor andere gebieden. Indien 
de biogastoepassing in Salland kan worden gerealiseerd wordt gestreefd naar verbreding van 
het biogasnetwerk naar andere delen van Overijssel.  
De gemeente en provincie onderzoeken na de zomer van 2011 de mogelijkheden om de 
toepassing van biogas op termijn uit te breiden naar gebieden in de regio Stedendriehoek en 
daarbij de VAR-holding BV / Attero BV en Circulus BV te betrekken. 
 
 
 
 


2. Windenergie 
 


• De gemeente streeft er naar om het aandeel van duurzame energiebronnen in Deventer ook 
door windenergie te vergroten. B&W zullen in het eerste kwartaal van 2011 de raad een 
voorstel voorleggen waarbij de locatie voor de plaatsing van 3 windmolens langs de A1, met 
een geschat vermogen van 6 MW, wordt bepaald en later in 2011 een voorstel voor het 
plaatsingsbesluit. Daarmee draagt de gemeente bij aan de provinciale taakstelling van 80 
MW. Definitieve besluitvorming daarover is voorbehouden aan de gemeenteraad, rekening 
houden met de maatschappelijke discussie hierover. 
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• Met het doel het draagvlak voor windenergie te vergroten verkent de gemeente de 
mogelijkheden voor een participatiemodel, waarin bewoners en bedrijven partner zijn in de 
productie van windenergie. 
 


• Indien besloten wordt tot plaatsing van de windturbines langs de A1 zal de gemeente bij de 
landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing rekening houden met de doelstellingen 
van het programma A1-zone, met name de “Handreiking Omgevingskwaliteit in en om de A1” 
 


• De provincie is bereid in dat geval planologisch medewerking te verlenen indien is 
onderbouwd dat deze windmolens passen in het provinciale beleid (Omgevingsvisie en A1-
zone). 
 


• De provincie is bereid om, indien dat nodig is vanuit de gewenste beeldkwaliteit langs de A1-
zone, financieel bij te dragen aan de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van 
de windmolens. 
 
 
 
 


3. Bestaande woningvoorraad 
 
 


• De gemeente ziet het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad als een van de meest 
substantiële bijdragen aan duurzaamheid. Gemeente en provincie hebben daarover in de 
prestatieafspraken wonen van december 2010 verschillende afspraken gemaakt over 
financiële steun van de provincie aan de gemeente c.q. corporaties of bewoners. De provincie 
is bereid deze steun na 2011 voort te zetten op nader te bepalen wijze, rekening houdend met 
de ervaringen bij de uitvoering van de Prestatieafspraken Wonen. 
 
 
 
 


4. Duurzame diensten, als voertuig voor grootschalige, subsidieloze duurzame 
energieopwekking en energiebesparing. 


 
• De gemeente zet zich in om de toepassing van duurzaamheidmaatregelen voor bewoners en 


bedrijven in de gemeente aantrekkelijker en eenvoudiger te maken door middel van het 
concept “duurzame diensten“. Dit concept is gericht het ‘ontzorgen’ van bewoners en 
bedrijven en het mede daardoor creëren van voldoende schaalgrootte om een bedrijfsmatig 
verantwoorde businesscase mogelijk te maken.  
Daarbij wordt samengewerkt met partners zoals de corporaties, Deventer ingenieursbureaus, 
Deventer installatiebedrijven e.d.. 
De gemeente zorgt er voor dat de opgedane kennis bij de ontwikkeling van het concept 
duurzame diensten ook voor andere gemeenten in Overijssel beschikbaar is. 
De verkenning van deze mogelijkheden zal in 2011 tot concrete resultaten over de gewenste 
vorm van dit concept leiden.  
 


• De gemeente onderzoekt daarbij in elk geval de mogelijkheden om met inzet van het concept 
duurzame diensten grootschalige subsidieloze plaatsing van zonnepanelen op particuliere 
woningen en bedrijven, of op daarvoor meer geschikte plaatsen, te realiseren. Daarbij wordt 
gezocht wordt naar een daarvoor geschikte organisatievorm, fiscale, financiële en juridische 
arrangementen en slimme combinaties van productie, consumptie en eventueel distributie van 
met zonnecellen opgewekte energie.  
 


• De gemeente onderzoekt ook andere toepassingsmogelijkheden van het concept duurzame 
diensten, waaronder biogas, energiebesparing en verantwoord energiegebruik voor de 
bestaande woningvoorraad, en misschien windenergie. 
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• De gemeente zoekt daarbij naar mogelijkheden om bewoners en bedrijven te betrekken bij 
investeringen in en exploitatie van duurzame vormen van energie (participatiemodel)  
 


• De provincie zal 50 % bijdragen in de ontwikkelkosten van het concept duurzame diensten tot 
een maximum van € 125.000,00 zoals afgesproken in het IMG-overleg van 16 november 
2010. 
 


• De provincie is in principe bereid partner te zijn in het concept duurzame diensten en de 
toepassing daarvan. Dat kan de vorm krijgen van deelneming, lening of garantie.  
 
 
 
 


5. Monitoring van de afspraken in dit convenant 
 


• De voortgang van de in dit convenant gemaakte afspraken wordt tenminste één maal per jaar 
besproken in een bestuurlijk overleg van de gedeputeerde en wethouder duurzaamheid en 
wordt geagendeerd in het halfjaarlijkse IMG-overleg over “Investeren in Overijssel”. 
 
 
 


6. Slotbepaling 
 
De gemeente Deventer en de provincie Overijssel verplichten zich tot de in dit convenant 
genoemde inspanningen en resultaten. Het convenant fungeert als subsidieaanvraag voor 
provinciale subsidie in het kader van energie en milieu. Dit convenant is niet in rechte 
afdwingbaar. 
 
 
 





