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Vraag 1: Argument 1.1. Kan er een nadere uitleg worden gegeven op de passage over
meekoppelkansen “Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en Panorama Vechtdal”?
Op verschillende manieren kan de energietransitie verbonden worden met andere opgaves. Een
voorbeeld is een nieuw bedrijfsterrein met zonnedaken, windmolens en een natuurzone. Maar je
kunt ook denken aan combinaties van waterberging, natuurontwikkeling en zonneparken. In beide
stukken staan diverse ontwikkelingen waar de energietransitie aan gekoppeld kan worden. Deze
ontwikkelingen worden integraal met elkaar afgestemd
Vraag 2: Wat betekenen de plannen voor 2030 voor benodigd eigen vermogen om de investeringen
mogelijk te maken? Is dit realistisch voor lokaal eigendom van 50 % resp. 100 %.
Dat is nog niet bekend. Er zijn verschillende manieren om grote energieprojecten te financieren, al
dan niet met eigen vermogen. Naast het verkennen van een aantal energieprojecten (quickscans),
hebben wij momenteel overleg met de Dorpen van Morgen over Lokaal Eigendom en de
mogelijkheden voor een gezamenlijk Energiebedrijf. In juni besluit de raad, naast de RES 1.0, ook
over de Ruimtelijke Kaders inclusief Lokaal Eigendom.
Vraag 3: Communicatie: er wordt gesproken over een communicatieplan. Hoe ziet dit plan er nu
concreet uit voor Dalfsen? Met name wat betreft de aanwijzing van zoekgebieden; over 2 maanden.
In oktober is communicatieplan RES 1.0 door het college aangeboden aan de raad. Diverse vormen
van communicatie hebben inmiddels plaatsgevonden waaronder diverse publicaties, een grote
enquête en gesprekken met coöperaties en verenigingen. Over de RES 1.0 wordt de komende weken
gecommuniceerd. Over concrete zoekgebieden is niet gecommuniceerd. In juni worden eerst de RES
en Ruimtelijke Kaders Grootschalige Energieprojecten vastgesteld. De Ruimtelijke Kaders bevatten
wel een aantal uitsluitgebieden waar grootschalige energieprojecten niet worden toegestaan.
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