Dalfsen 19 -4-2021

Hoofdlijnen akkoord res west overijssel

Geacht college van b en w en raad van de gemeente Dalfsen

Namens Lto noord afd. vechtdal willen wij via deze weg onze bedenkingen uiten over dit akkoord
Verdeling zon wind 60% wind en 40% zon
Maar hoe is dit tav zon opgebouwd ,ook het college en raad willen het liefst zoveel mogelijk zon op dak, en hier gaat
het dan ook direct mis.
Voor burgers bij nieuwbouw wijken word energie neutraal de norm, maar bij nieuwbouw of grootscheepse
renovatie bij bedrijven op industrieterreinen niet, terwijl hier de groot verbruikers zitten.
Hier ligt tevens de infrastructuur al , en is er ook afname , dus geen of weinig transport verliezen.
Dit is te regelen via het bouwbesluit van de gemeente.
Het zal misschien wat politiek lef vragen ,maar dan krijgen we wel meer het idee dat we het samen gaan doen
De zonneladder vinden we in dit stuk ook niet terug, dus eerst zon op dak en als laatste pas op grond.
De stelling moet eigenlijk zijn geen zonnepanelen op land mits.
Hoe duurzaam is de gemeente dalfsen?
Er liggen nog meerdere ruimteclaims voor wonen, werken, water, natuur enz. ,maar is landbouw geen natuur?
Of hebben we het over wens natuur?
Wij zien nergens een totaal overzicht over wat moet , kan, mag maar ook wat niet kan en mag.
Ook word er vanuit de maatschappij bepaalde doelen verlangt, deze vergen ook ruimte.
Dus ook wij zijn meer ruimte nodig
Wij zien graag een alles om vattende visie hierin, zodat er ook perspectief blijft voor onze sector.
Dan de plaats waar ze moeten komen, daar mag de raad wat over vinden, maar er zijn al zoveel plaatsen uitgesloten,
dat het eigenlijk geen keuze meer is.
Is dit het probleem samen oplossen?
Wij zien dat anders
Geachte raad u heeft nu de kans om te laten zien of u daadwerkelijk meent of u de agrarische sector als
economische sector belangrijk vind voor uw gemeente.
Ik dank u voor uw aandacht

