Meneer de voorzitter en leden van de raad, goedenavond,
>>
>>
Ben ik voor iedereen goed te verstaan en te zien?

Ik ben Martien Hagoort, voorzitter van de Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied
West, kortweg BNBW. De vereniging behartigt de belangen van de bewoners in het gebied
waar nu de windmolens van Dalfsen staan.

Dat is het gebied waar 8 windmolens aan weerszijde van het spoor staan, momenteel 2
grote windmolens door de dorpscoöperatie Nieuwleusen Synergie worden gebouwd en de
drie windmolens van Staphorst aan de horizon staan.
En ja, ook het gebied waar onze buren in de Tolhuislanden bezig zijn met windplannen voor
het Zwolse grondgebied.
Kortom, een gebied waar ondertussen een energielandschap is ontstaan!

Voor de beeldvorming: in West-Overijssel staan 27 windmolens, waarvan 13 in ons gebied.

Vanavond bespreekt u het Hoofdlijnenakkoord van de Regionale Energie Strategie van WestOverijssel. Namens de Belangenvereniging, wil ik u vertellen welke verwachtingen dit
Hoofdlijnenakkoord bij onze leden schept.
>>
We hadden gehoopt in het Hoofdlijnenakkoord te lezen dat ons gebied aan zijn bijdrage voor
de energietransitie zou hebben voldaan.
>>
Helaas lezen wij het tegenovergestelde, ik citeer uit het Hoofdlijnenakkoord: “Het
grensgebied van Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland is in beeld als kansrijk
gebied voor grootschalige opwekking door zon en nog meer wind”.

Hier worden wij uiteraard niet blij van. Wat gaan nog meer windmolens én zonneparken
betekenen voor ons woongenot, ons landschap, de waarde van onze woningen, de
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw…
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Ofwel wat betekent dat voor de belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde van
ons gebied?
>>
Gelukkig lezen wij in het Hoofdlijnenakkoord ook hoopvolle en mooie woorden. Woorden
over samenwerking met lokale gemeenschappen, bedrijven en inwoners.
Zinsneden over lokaal eigenaarschap en het benutten van kansen.

Die woorden zijn hoopvol omdat wij ook kansen zien:







We zien kansen
We zien kansen
We zien kansen
We zien kansen
We zien kansen
We zien kansen
ontwikkelingen.

om ons landschap te verfraaien:
om de biodiversiteit te versterken;
om de waterhuishouding te verbeteren;
voor een toekomstbestendige landbouw;
om onze woningen te verduurzamen en
om inwoners financieel te compenseren voor ongewilde

>>
Kortom wat we als belangenvereniging zeggen: een integrale aanpak gaat ons gebied ook
iets opleveren!
>>
De mooie woorden scheppen ook verwachtingen over de rol en inzet van de gemeente
Dalfsen.
>>
Zo verwachten wij van u als raad dat u de ambitie uitspreekt om dan ook echt iets moois te
maken van ons gebied!
Dat niet de geproduceerde hoeveelheid Therawattuur centraal staat, maar dat de belangen
van inwoners en bedrijven in het gebied zo goed mogelijk worden gediend.
Een gebied waar u en wij als bewoners straks trots op kunnen zijn!
De bewoners roepen u als raad op om het college de opdracht te geven tot het maken van
een integraal gebiedsplan!
Dat plan moet tot stand komen in een open en eerlijk proces, waarin inwoners, ondernemers
en overheid gelijkwaardig met elkaar omgaan.

Een proces waarin wij als inwoners mee ontwerpen aan onze toekomst.
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>>
Dat proces kan alleen goed verlopen als u ook voor voldoende middelen zorgt om zo’n
gebiedsproces met goede ontwerpkracht te organiseren.
>>
Ook adviseren wij u om voor dit integrale gebiedsplan een gedegen effectanalyse te laten
uitvoeren. Dat zou in de in de vorm van een milieueffectrapportage kunnen.
Deze effectanalyse moet zich richten op het hele grensgebied van Zwolle, Staphorst,
Zwartewaterland en Dalfsen.
De effecten van bijvoorbeeld windenergie stoppen niet bij de gemeentegrens.
>>
Bovenal roepen wij u op om te voorkomen dat commerciële projectontwikkelaars met ons
gebied aan de haal gaan.
>>
Tot slot
De keuzes die u nu gaat maken bepalen de toekomst van het buitengebied en
daarmee ook de leefomgeving van de huidige bewoners en volgende generaties!

De Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West, wenst u veel wijsheid toe bij het
vaststellen van dit Hoofdlijnenakkoord.

Ik ga ervan uit dat we elkaar nog zien bij de besluitvorming over de RES 1.0 van de
gemeente Dalfsen.
Ik dank u voor uw aandacht!
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