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Geacht college en raad van de gemeente Dalfsen 

Voor u ligt het voorstel “Ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproducties”, een 

onderdeel voor de Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel opgave. Als agrarisch sector in 

de gemeente Dalfsen zien wij ons genoodzaakt hierop te reageren.  

De ruimtelijke kaders welke dienen te worden vastgesteld verbaast ons ten zeerste. 

Het stimuleren en faciliteren van zonnedaken stemt ons positief. In de gemeente Dalfsen zijn 

voldoende daken welke gebruikt kunnen worden en vergroot het maatschappelijk belang om 

allemaal een steentje bij te dragen.  

Voor grootschalige energieprojecten wordt het zoekgebied Dalfserveld West aangewezen. Er wordt 

gesteld dat er een energieopgave in het zoekgebied is van minimaal 100 Gwh en een maximum van 

150 Gwh. Tot 2024 krijgen de bewoners en grondeigenaren de mogelijkheid om te komen tot een 

plan, waarin iedere inwoner van de gemeente Dalfsen financieel in kan mee participeren. Het streven 

is om het 100% lokaal eigendom te houden, met een minimum van 50%. In het gebied dient wel 

rekening gehouden te worden met landschappelijke, ecologische of maatschappelijke functies, deze 

worden uitgesloten als het gaat om het realiseren van het plan.  

Er wordt gesteld dat het zoekgebied Dalfserveld West een open agrarisch gebied is, waar voldoende 

ruimte is. De ligging nabij het bedrijfsterrein Hessenpoort optimaal is, gezien de grote 

energiebehoefte. Ook de aansluiting met de hoogspanning station wordt hierin als positief 

omschreven.  

Gezien het feit dat het zoekgebied een open agrarische gebied is, heeft een reden. Namelijk het 

produceren van kwalitatief goed voedsel, wat aan allerlei maatstaven dient te voldoen. Het gebied 

kenmerkt zich door goed verkavelde bedrijven, welke gereed zijn voor toekomstgerichte 

ondernemerschap en zijn opvolgers. Daarnaast heeft de agrarische sector zowel een 

maatschappelijke functie, als ook een algemeen belang.  

Het algemeen belang gaat in deze niet om wat een meerderheid verkondigt, maar slaat op de 

grondbeginselen waarin in ogenschouw wordt genomen wat de belangen zijn van het gebied, zijn 

grondeigenaren en hetgeen daar geproduceerd wordt ten behoeve van het maatschappelijk belang.  

Ondanks de sessies welke belegd zijn door de gemeente Dalfsen om, op basis van participatie, mee 

te praten over dit onderwerp, is de inbreng vanuit de agrarische sector niet tot onvoldoende 

afgewogen in het opstellen van dit raadsvoorstel.  

Wanneer er ingestemd gaat worden met dit raadsvoorstel komt u van een koude kermis thuis. Dit 

lijkt op een goede variant, echter dient men de risico’s op bijvoorbeeld het moeten uitkopen van 

agrariërs weldegelijk mee af te wegen. Het landelijk gebied biedt derhalve geen oplossing tot het 

beschikbaar hebben van de ruimte, deze heeft zelf net zo goed een ruimteclaim om 

toekomstbestendig te blijven.  



Gesteld wordt dat er 10 windmolens gebouwd kunnen, maar dat daar ook positief op kan worden 

afgeweken om 15 windmolens te realiseren. Deze hebben, naast een ander investeringsplan, een 

kleinere oppervlakte nodig en hebben een consequentere werking.  

Gezien eerdere gesprekken welke zijn gevoerd met betrokken partijen en de agrarische sector, is 

aangegeven dat de focus niet zou liggen op het willen realiseren van zonnevelden. Dit blijkt in dit 

voorstel anders te zijn. De focus ligt nu op 1 gebied, waar ook andere opgaven vervuld dienen te 

worden.  

We nemen u graag mee voor wat betreft de verschillende gebiedsopgaven zowel binnen de 

gemeente Dalfsen als ook bij de buurgemeenten en waterschappen.  

- Regionaal Energie Strategie, een claim op de ruimtelijke ordening  

- Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de Vecht, een claim op de ruimte en het zorgen 

voor zekerheid bij calamiteiten  

- Ruimte voor de Vecht 

- Panorama Vechtdal  

- Omgevingsvisie  

- Ruimteclaim ten behoeve van woningbouw en industrie realisatie  

In het voorstel wordt gesproken over een verdienvermogen, dat is inderdaad juist. Voor het agrarisch 

bedrijf welke zijn land ter beschikking stelt ontvang hier een vergoeding voor. Echter neemt de druk 

op grond hierdoor toe en zullen omliggende bedrijven negatieve gevolgen ervaren. Hiermee werkt 

de raad mee aan oneerlijke concurrentie en vervaagd het gelijke speelveld.  

Vanuit de agrarische sector geven we graag het volgende advies mee aan de raad: 

- Alle daken in de gemeente Dalfsen dienen voorzien te worden van zonnepanelen, alvorens er 

overgaan mag worden op alternatieven 

- Kleine zonnevelden, ad 2 á 3 hectare, toestaan door de gehele gemeente op onrendabele 

stukken grond.  

- Windmolens juiste toepassen. Zowel kleine als ook grote opwek toestaan. 

- Oog te hebben voor gezondheidsrisico s en daar het voorzorgsprincipe te laten gelden voor 

zowel mens als dier. [problemen die er op dit moment zijn met de molens van Synergy]  

- Oog te hebben voor de maatschappelijke opgaven welke de sector heeft en op zich af ziet 

komen. En dit mee te nemen in het opstellen van kaders en richtlijnen binnen de gemeente 

Dalfsen.  

Zoals u aangeeft is de agrarische sector u lief. Op wat wij hierboven geschetst hebben, is dit niet hoe 

wij dit ervaren en stellen grote vraagtekens voor wat betreft de oprechtheid hiervan. Wanneer de 

agrarische sector daadwerkelijk een plek heeft in de gemeente Dalfsen,  horen wij graag van u. 

Ik dank u voor uw aandacht 


