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Voorstel:
1. Het ‘Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen’, zoals vastgesteld op 26 juni
2017, van toepassing te laten zijn voor de hierna genoemde concrete plannen tot aan 1 april
2020, zijnde de uiterste datum waarop een ontvankelijke aanvraag moet zijn ingediend:
a. Hoevenweg, Dalfsen
b. Waterinkweg, Lemelerveld
c. Ankummerdijk, Dalfsen
d. De Marshoek, Dalfsen
e. Mataramweg, Dalfsen
2. Het ‘Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen’, zoals vastgesteld op 26 juni
2017, in te trekken voor nieuwe gevallen totdat er nieuw beleid is vastgesteld.
3. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen tot het moment van
inwerkingtreding.

Inleiding:
De gemeente Dalfsen heeft beleidsregels voor zonneparken vastgesteld (zie bijlage: raadsbesluit
625). Een aantal plannen voor zonneparken worden momenteel uitgewerkt op basis van deze regels.
De Gemeenteraad volgt deze plannen en wil zich bezinnen op de locaties waar grootschalige opwek
moet worden toegestaan. Daarbij speelt dat de komende maanden diverse besluiten worden
genomen over de energietransitie. Vanuit de gemeenteraad is het college gevraagd te onderzoeken of
er mogelijkheden zijn om een pas op de plaats te maken zodat eventuele ongewenste ontwikkelingen
worden voorkomen.
Op dit moment zijn er zes concrete plannen voor zonneparken bij de gemeente bekend.
1.
Veldhoeveweg: omgevingsvergunning verleend.
2.
Hoevenweg: omgevingsvergunning aangevraagd.
3.
Waterinkweg: omgevingsvergunning aangevraagd.
4.
Ankummerdijk: voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning.
5.
De Marshoek: voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning.
6.
Mataramweg: voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning.
Argumenten:
1.1 Voortschrijdend inzicht
De komende maanden krijgt de raad meer inzicht in de gevolgen en impact van de energietransitie.
Besluiten worden genomen over het duurzaamheidsbeleid, de energiemix en een lokaal
energiebedrijf.
Mogelijk moeten de huidige beleidsregels voor zonneparken worden aangepast.
1.2 Ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen.
De huidige plannen zijn fors (meer dan 10 hectare) en concentreren zich voornamelijk aan de
westzijde van de gemeente. Commerciële ontwikkelaars huren landbouwgrond van onze boeren en
leggen die vol met zonnepanelen. Dergelijke plannen hebben veel impact voor de omgeving vooral op
het gebied van landschap, grondgebruik en uitzicht. Vanuit diverse kanten ontvangen wij veel
bezwaren op de plannen.
1.3 Beperkte juridische en financiële gevolgen
De bekende initiatieven voor zonneparken hebben inmiddels veel tijd en geld gestoken in de
voorbereiding. Doordat zij buiten de intrekking vallen, wordt de kans op juridische procedures en
schadeclaims verkleind.
Opgemerkt wordt dat nog niet bekend is of alle plannen daadwerkelijk leiden tot een
omgevingsvergunning. Diverse inhoudelijke toetsingen moeten nog plaatsvinden evenals eventuele
bezwaarprocedures.
3.1 Vertrouwelijkheid is gewenst om te voorkomen dat er tussentijds aanvragen worden ingediend
Gelet op aard en mogelijke impact van dit voorstel is vertrouwelijkheid nodig. Wij vragen daarom het
voorstel en de bijbehorende bijlagen geheim te houden totdat het besluit van uw gemeenteraad in
werking is getreden.
Kanttekeningen
2.1 De dynamiek in lopende processen kan tot stagnatie en vertraging leiden
Het bestaande beleid gaat uit van dialoog met de omgeving en een faciliterende rol van de gemeente.
Bij de bestaande plannen voor zonneparken wordt hiermee geëxperimenteerd. Dit proces wordt met
deze opschorting vertraagd.
2.2 Vertraging energietransitie
De realisatie van grootschalige duurzame energiebronnen wordt mogelijk vertraagd. Mogelijk is de
vertraging langer doordat bijvoorbeeld een SDE-subsidieronde wordt gemist en gewacht moet worden
tot een volgende ronde.

Alternatieven:
Niet intrekken
Bestaande en nieuwe initiatieven doorlopen de huidige stappen inclusief landschappelijke inpassing
en burgerparticipatie. Op vele plekken in het buitengebied kunnen dergelijke initiatieven worden
ontwikkeld.
Er zijn landelijke geluiden dat de SDE-regeling moet worden versoberd ten aanzien van zonneparken
op landbouwgrond. Daarnaast geeft de netbeheerder aan dat het huidige stroomnetwerk nagenoeg
vol is en de komende jaren bijna geen ruimte meer heeft voor grote zonneparken en grote
windmolens. Op basis van deze geluiden is het mogelijk dat er de komende jaren sowieso geen
nieuwe aanvragen voor grote zonneparken zullen worden ingediend.
Ook bestaande initiatieven intrekken
De kans op juridische procedures en schadeclaims is dan groot. De bestaande initiatieven hebben in
goed vertrouwen veel tijd en geld gestoken in hun plan. Naast directe schade kan ook vervolgschade
worden geclaimd ten aanzien van het mislopen van de SDE-subsidie.
Duurzaamheid:
Zie argumenten
Financiële consequenties:
N.v.t.
Communicatie:
Het besluit moet zo snel mogelijk gepubliceerd worden zodat nieuwe initiatieven hierop kunnen
anticiperen. Daarnaast moeten de bestaande initiatieven ingelicht worden over het besluit en de
einddatum.
Vervolg:
De komende maanden worden verschillende aspecten van de energietransitie besproken. Daarna kan
besloten worden of het huidige beleid ten aanzien van zonneparken voldoende is of moet worden
aangepast (nieuw raadsbesluit).
Bijlagen:
Bijlagen: Raadsbesluit vaststelling beleid + beoordelingskader

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de locoburgemeester,
drs. R.W.J. van Leeuwen

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december, nummer 878;
gelet op het bepaalde in de artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet;
overwegende dat de gemeenteraad zich wil bezinnen op de locaties waar grootschalige opwek moet
worden toegestaan. En dat de komende maanden diverse besluiten worden genomen over de
energietransitie;

besluit:

1. Het ‘Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen’, zoals vastgesteld op 26 juni
2017, van toepassing te laten voor de hierna genoemde concrete plannen tot aan 1 april 2020,
zijnde de uiterste datum waarop een ontvankelijke aanvraag moet zijn ingediend:
a. Hoevenweg, Dalfsen
b. Waterinkweg, Lemelerveld
c. Ankummerdijk, Dalfsen
d. De Marshoek, Dalfsen
e. Mataramweg, Dalfsen
2. Het ‘Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen’, zoals vastgesteld op 26 juni
2017, in te trekken voor nieuwe gevallen totdat er nieuw beleid is vastgesteld.
3. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen tot het moment van
inwerkingtreding.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn besloten vergadering van 17 december
2018.

De raad voornoemd,
de plv. voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

