
Beste raadleden,

Ik ben Antje Kingma, inwoner van de Marshoek en spreek op persoonlijke titel.

Tsja, wat valt er nog te zeggen… Ik sprak u al een aantal keren eerder toe nav de zonneparkplannen 
van TPsolar. Ik sprak er de laatste anderhalf jaar over met jullie in de fracties en daarbuiten.

Wat valt er nog te zeggen? Over het plan eigenlijk niets. Het is in alle opzichten bedenkelijk. Alles 
daarover is gezegd. Ik hoop maar dat jullie hebben geluisterd. Echt geluisterd.

Maar zo aan het eind van deze procedure wil ik toch nog wat gezegd hebben over de gang van zaken.

Ik vind de wijze waarop TPsolar met de buurt is omgegaan beneden alle peil. In alle fases van de 
diverse plannen. Op papier is het al niks; in werkelijkheid is het nog beroerder. Een buurt die voor 
90% tegen een zonneparkplan is om vele redenen 
die toch serieus het gesprek wil aangaan, 
daartoe zelfs een alternatief plan opstelt 
die buurt schofferen door het te zien als onderhandelbaar puntenplan 
ipv gespreksnotitie om te kijken wat er samenwerkend bereikt kan worden: het is buurt onterend en 
eigenlijk gewoon schandalig. 

100% eigenbelang is niets iets wat bij onze buurt past met haar generatieoude familiebedrijven en 
plattelandscultuur waar omzien naar elkaar de norm is. Volledig eigenbelang is iets waar wij als 
bewoners niets mee kunnen; wij zijn van het samenwerken met oog voor ieders belang. 

Ik vind de wijze waarop het college met onze buurt is omgegaan beneden alle peil. Na het eerste plan 
dat door de raad werd weggestemd een tweede plan mogelijk maken zonder de buurt ervan op de 
hoogte te stellen... . Ik vind dat op z’n minst onzorgvuldig. En eigenlijk gewoon schandalig.

En we hadden het u -net als TPsolar trouwens- nog wel zo geadviseerd. Als er vervolg komt, ga dan 
eerst in gesprek met de buurt. We hebben van horen zeggen dat ‘de wethouder dit niet nodig 
vond’…

Ik vind de wijze waarop de raad destijds de kaders voor zonneparken heeft vormgegeven op zn 
zachts gezegd abominabel. Men heeft er halverwege lering uitgetrokken. Er komt nieuw beleid. Maar 
ondertussen geeft u het college blijkbaar alle ruimte om voor de 2de keer een plan in de Marshoek op 
de agenda te zetten onder dat onjuiste -of beter gezegd gebrek aan- beleid. Het park bepaalt voor 
een groot deel onze omgeving voor 25 jaar. 25 jaar…

Ik vind dat zowel TPsolar als het college als de raad teveel van de buurt heeft gevraagd. Het schier 
onmogelijke qua inzet, incasseringsvermogen en energie. In schandalig korte tijd. 

Als buurt hadden we gelukkig al decennia ervaring: een ruilverkaveling, de komst van Vitens, ruimte 
voor de Vecht…hoe je samen met anderen mooie en moeilijke zaken tot een prachtig eind kunt 
brengen weten en kunnen we in de Marshoek. En we hebben in dit geval er meer dan ons best voor 
gedaan. En meer dan het schier onmogelijke.

Het is in die anderhalf jaar niet gezien & gehoord door TPsolar. Niet door het College. En nauwelijks 
door de Raad. 

Hoe er met de buurt is omgegaan door deze en gene is geen onderwerp voor vanavond. 

Vanuit bestuurlijk Dalfsen is altijd helder gecommuniceerd dat hier en nu de ruimtelijke ordening en 
het ‘vigerend’ beleid getoetst dient te worden. De buurt heeft talloze bedenkingen aangedragen. Ik 
hoop dat jullie er goed naar gekeken en geluisterd hebben.



Ik ben trots op de Marshoek met haar bijzondere landschapskwaliteiten. En ben nog meer trots mijn 
bijzondere buurtgenoten. 

Mijn oproep: Verkwansel onze buurt niet. Heb uw bedenkingen. Tav dit park. Op deze manier. Op 
deze plek. Met deze initiatiefnemer. Ik wens jullie veel wijsheid toe. En lef. U zult het nodig 
hebben….. En onze buurt is het meer dan waard.
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