Nieuwleusen, 21 april 2020

Betreft: Betekenis van het Hoofdlijnenakkoord RES West Overijssel

Geachte raad,
Op dinsdagavond 19 april hebben wij, de Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West
(BNBW), bij de vergadering van de raadscommissie gebruik gemaakt van het spreekrecht voor
burgers. Daarbij hebben wij uw raad onder andere opgeroepen om voor de uitwerking van de RES
West Overijssel in te zetten op een integrale gebiedsontwikkeling waarbij inwoners mee ontwerpen
aan de toekomst van hun woongebied. Daarnaast hebben wij uw raad opgeroepen te voorkomen dat
commerciële energieontwikkelaars met ons gebied aan de haal gaan.
De bespreking van het Hoofdlijnenakkoord in uw raadscommissie maakt dat wij onze beelden,
verwachtingen en ideeën ten aanzien van de RES West Overijssel met deze brief nogmaals uiteen
willen zetten. Wij hopen dat u deze inbreng betrekt bij uw besluitvorming over het Hoofdlijnenakkoord.
Met het Hoofdlijnenakkoord wijst u impliciet weldegelijk zoekgebieden aan
Gesteld wordt dat de gemeente Dalfsen met de RES West Overijssel nog geen zoekgebieden voor
windturbines en zonneparken aanwijst. Impliciet wijst u met het Hoofdlijnenakkoord echter weldegelijk
zoekgebieden aan. Door de landgoederengordel ten zuiden van de Vecht uit te sluiten, en in te
stemmen met principes als clusteren en laagste maatschappelijke kosten*, kiest u o.a. voor
ontwikkelingen in het gebied grenzend aan de noordkant van de gemeente Zwolle (Ankum, de Bese
en het westelijk buitengebied van Nieuwleusen). Het Hoofdlijnenakkoord benoemt dit gebied zelfs
expliciet (pag. 10): “Het grensgebied van Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland is in beeld als
kansrijk gebied voor grootschalige opwekking door zon en wind”.
*hiermee worden volgens ons met name de kosten voor elektriciteitsinfrastructuur bedoeld die via de
energierekening aan gebruikers wordt doorbelast, en niet met andere maatschappelijke kosten zoals afname
areaal landbouwgrond en afname leefomgevingskwaliteit.

Wat betekent dit Hoofdlijnenakkoord voor ons gebied?
Onze belangenvereniging behartigt de belangen van de inwoners van het gebied waar 8 windmolens
aan weerszijde van het spoor staan. Het gebied waar momenteel 2 grote windmolens door de
dorpscoöperatie Nieuwleusen Synergie in aanbouw zijn. Het gebied waar de drie windmolens van
Staphorst aan de horizon staan en waar onze buren in de Tolhuislanden bezig zijn met windplannen
op Zwols grondgebied. Kortom, een gebied waar ondertussen een energielandschap is ontstaan.
We hadden gehoopt in het Hoofdlijnenakkoord te lezen dat ons gebied daarmee een voldoende
bijdrage heeft geleverd aan de energietransitie. Helaas lezen wij het tegenovergestelde.
Hier worden wij uiteraard niet erg blij van. Wat gaan nog meer windmolens én zonneparken betekenen
voor ons woongenot, voor ons landschap, voor de waarde van onze woningen, voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw…ofwel voor de belevingswaarde, de gebruikswaarde
en toekomstwaarde van ons gebied?

Welke ambities heeft u voor het landschap dat met de RES gaat ontstaan?
U heeft vorig jaar met de concept-RES de bijdrage van de gemeente Dalfsen aan de landelijke
opgave om in 2030 in 35 TWh duurzame energie te produceren vastgesteld. Vanaf dat moment werd
de RES feitelijk een ruimtelijk vraagstuk: waar en hoe moet deze ambitie in het landschap gaan
landen.
Zoals hierboven geschetst lezen wij in het Hoofdlijnenakkoord waar de ambitie van de gemeente
Dalfsen ongeveer moet gaan landen. Over de ruimtelijke randvoorwaarden lezen wij in het
Hoofdlijnenakkoord nog niet veel terug. Wel mooie woorden over ruimtelijke kwaliteit en het benutten
van kansen. Deze woorden stemmen ons hoopvol omdat wij in ons gebied ook kansen zien.
We zien kansen om ons landschap te verfraaien en de biodiversiteit te versterken. Kansen om de
beschermde weidevogels in ons gebied te behouden. We zien kansen om de waterhuishouding te
verbeteren en kansen voor een toekomstbestendige landbouw. We zien kansen om onze woningen te
verduurzamen en kansen om inwoners financieel te compenseren voor ongewilde ontwikkelingen.
Wij zien kansen om met een integrale gebiedsaanpak te komen tot een ontwikkeling die ons gebied
ook iets kan gaan opleveren.
De mooie woorden wekken echter ook verwachtingen over de rol en de inzet van de gemeente.
Zo verwachten wij van uw gemeenteraad dat u de ambitie uitspreekt om ook echt iets moois te maken
van de plekken waar uw energieambitie gaat landen. Dat niet de geproduceerde hoeveelheid
Therawattuur centraal staat, maar een ontwikkeling die de belangen van inwoners en bedrijven zo
goed mogelijk dient. Een gebied waar inwoners en u straks trots op kunnen zijn!
Wij adviseren u om voorwaarden te stellen ten aanzien van de landschappelijke inpassing van
zonneparken en windturbines, de voorwaarde te stellen dat een zonnepark een bijdrage aan de
biodiversiteit moet leveren (met nadruk op kansen voor onze weidevogels), dat er altijd sprake moet
zijn van meervoudig ruimtegebruik (niet zo maar zonnepanelen op landbouwgrond), dat er aandacht
moet zijn voor de bodemkwaliteit onder een zonnepark, en dat geregeld wordt dat alles na het
verlopen van de vergunning netjes wordt opgeruimd.
Om tot goede plannen te komen is het van belang dat ons gebied niet gekaapt wordt door plannen
van commerciële projectontwikkelaars. Wij roepen u daarom op om te voorkomen dat dergelijke
partijen met ons gebied aan de haal gaan.
Hoe wilt u dat uw inwoners bij de uitwerking betrokken worden?
In het Hoofdlijnenakkoord lezen we ook mooie woorden over participatie en lokaal eigenaarschap.
Ook deze woorden wekken verwachtingen, ook al lezen we nergens wat er precies onder deze
begrippen wordt verstaan. Vooralsnog heeft de gemeente ons nog maar mondjesmaat geïnformeerd
over de RES. Wat wij weten hebben we zelf actief opgehaald bij de gemeente, via ons netwerk en
door stukken goed te lezen.
Hoe gaat de gemeente Dalfsen het participatieproces verder vormgeven en welke opdracht geeft u uw
college daarvoor mee?
Wij roepen u op om uw college de opdracht te geven om in een open en eerlijk proces, waarin
inwoners, ondernemers en de overheid gelijkwaardig met elkaar omgaan te komen tot een goed plan.
Een proces waarin wij als inwoners mee ontwerpen aan onze toekomst. Een plan waarin ook ruimte
moet kunnen zijn voor financiële compensatie en individuele wensen.

Wij verwachten van uw raad dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt om dergelijke
gebiedsprocessen te organiseren. Met inzet van goede ontwerpkracht, zodat met verbeeldingskracht
een blik in het toekomstige landschap geworpen kan worden.
Het nalatenschap van de gemeenteraad Dalfsen 2018-2022
Het mag duidelijk zijn dat de keuzes die u met de RES West Overijssel maakt en de wijze waarop
deze keuzes worden uitgevoerd langjarige gevolgen zullen hebben op het landschap en de mensen
die daarin wonen en werken. Wij roepen u daarom op om goed na te denken welke keuzes u maakt
en welke richting u geeft aan de kwaliteit waarmee de energietransitie moet worden uitgevoerd.
Wij wensen u veel wijsheid toe bij de besluitvorming over dit Hoofdlijnenakkoord en nodigen u van
harte uit om eens nader met ons in gesprek te gaan en een bezoek te brengen aan ons gebied.
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