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Na inspraak per email verzonden, 6 december 2021 

Geachte leden van de raadscommissie, raadsleden Gemeente Dalfsen, behandelend 

ambtenaar Mosterman en verantwoordelijk wethouder Schuurman, 

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het schrijven d.d. 25 

november 2021 inzake Aankondiging vaststelling zoekgebied ten behoeve van 

zonneveld(en) en windmolens.  

Uw voornemen om in dit gebied te komen tot een mogelijke uitbreiding van 

windmolens al dan niet in combinatie met zonnevelden voelt als uiterst ongemakkelijk 

en onevenredig belastend. Dit gevoel wordt gedeeld door de buurt en leidt wederom 

tot veel onrust, onbegrip en leidt tot verstoring van onderlinge verhoudingen.  

In het onderzoeksrapport van bureau Sweco worden conclusies getrokken en 

spreekt men over andere geschikte gebieden. Deze zijn echter niet meer terug te 

vinden in het voorstel van de gemeente Dalfsen. Het voorstel beperkt zich slechts tot 

Dalfserveld-West. Wat hiervan de reden is weten wij niet en wordt ook niet door de 

Gemeente nader toegelicht.  

Wij willen u laten weten dat wij, als eigenaar bewoner het niet eens zijn met het 

huidige voorstel onder meer om de volgende redenen: 

- De reeds bestaande windmolens direct grenzend aan het Dalfserveld, aan de 

Westeinde/ langs de spoorlijn en in Zwolle Tolhuislanden (totaal 13 stuks) 

welke al zorgen voor geluidsoverlast en beperking van uitzicht; 

- Het gebied heeft al te maken met de spoorlijn/ en het nabijgelegen 

industrieterrein Hessenpoort (en de ontwikkeling daarvan) en de daarmee 

gepaard gaande toenemende verkeersdrukte/ toename van licht ook ’s 

avonds en ’s nachts en geluidhinder. 

- Het voorliggende gebied grenst aan de Gemeente Zwolle en Staphorst met 

hun plannen inzake de RES in het direct aangrenzende Tolhuislanden en 

Hessenpoort.  

Kort gezegd: een driedubbele belasting van de 13 reeds aanwezige windmolens, de 

uitbreidingsplannen van de Gemeente Zwolle in Tolhuislanden en de 

uitbreidingsplannen van de Gemeente Dalfsen. Alles in hetzelfde beperkte 

grondgebied van een paar vierkante kilometers. Beseft Dalfsen dit wel? 

De door de overheid opgelegde verplichting in het kader van de energietransitie is 

iets wat we ons inziens met elkaar als inwoners van de Gemeente Dalfsen moeten 

dragen en niet kan worden afgewimpeld op een beperkt aantal bewoners in een 

specifiek klein gebied die dan alleen de gevolgen moeten dragen.  

Waar is de creativiteit in dit alles? Welke opdracht heeft Sweco van de Gemeente 

Dalfsen ontvangen? Hoe luidt deze eigenlijk? Sweco heeft klaarblijkelijk geen 

alternatieven onderzocht. Ze zijn ook niet met de bewoners en eigenaren in dit 

gebied in gesprek geweest. Ook de Gemeenteambtenaren, raadsleden of het college 

niet. Als het maar ca. 30 adressen zijn zoals men schrijft had men ook de fiets 

kunnen pakken en met een ieder persoonlijk een gesprek hierover kunnen voeren. 
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Denk creatief, zorg dat verschillende opgaven aan elkaar geknoopt worden, zoals 

asbest op daken saneren en zonnepanelen aanbrengen, investeer daarin en help 

ondernemers- en particulieren financieel met deze omzetting. Waarom zo´n haast op 

een specifiek vlak, met veel overlast voor een beperkte groep inwoners, en niet zulke 

regelingen Gemeente breed uitzoeken?  

 

Wij pleiten dan ook voor een spreiding binnen de Gemeente, met elkaar dragen we 

de lasten en de lusten. We beseffen dat dit meer creativiteit en energie (😊) vraagt 

van u als Gemeente om veel bewoners te enthousiasmeren om te investeren in bijv. 

eigen zonnepanelen op het (eigen) dak en kleine windmolens bij boerderijen. 

Voorts hebben we nog een aantal vragen waarop we graag een antwoord 

ontvangen: 

- Beseft de gemeente welke onrust er opnieuw in deze buurt is ontstaan?  

Blijkbaar niet; anders was de communicatie anders verlopen. We stellen voor 

dat er tijd komt om met de fracties van gedachten te wisselen en bewoners 

eerst te horen voordat er besluiten worden genomen. 

 

- Waarom is het bedrijventerrein Dalfsen uitgesloten in het zoekgebied? Terwijl 

uit de gehouden enquête 70 % van de inwoners dit een goede plek vindt. Sluit 

dit niet uit.  

 

(De daken van grotere bedrijfspanden zijn goed geschikt voor zonnepanelen 

op het dak. Sluit bedrijventerrein niet uit. In deze gebieden vormen ze geen 

overlast).   

 

- Er wordt gesteld dat er voor de opgave nog maar 30 Gkw nodig is maar dat er 
voor het gebied Dalfserveld -West een opgave ligt van maximaal 150 Gkw tot 
2030 omdat er een verwachting is dat we met elkaar meer energie gaan 
gebruiken. Binnen enkele jaren bestaat ook de kans dat we over gaan op 
waterstof dus waar is deze aanname op gebaseerd? 
 

- We missen in de plannen van de Gemeente Dalfsen hoe ze omgaat met haar 

eigen bezit en ontwikkeling van energie. Worden daken van de Gemeente 

benut voor zonnepanelen, is grond van de Gemeente geschikt voor een 

windmolen? 

 

- Met de genoemde aantallen wil Dalfsen stroom aan Zwolle leveren - 

Hessenpoort. Hoe is het mogelijk dat Dalfsen de gemeente Zwolle 

klaarblijkelijk meer prioriteit geeft dan haar eigen inwoners in Dalfsen Veld? 

Echt onbegrijpelijk!  
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- Is er een overstijgende blik bij de besluitvorming? Immers de projecten 

waarover we spreken zijn dermate groot van omvang dat deze invloed hebben 

om de gehele omgeving en regio. 

 

- Er wordt in de stukken gesproken over een inschatting dat het huidige 

zoekgebied groot genoeg is en ruimtelijk geschikt is om het ‘volgende’ deel 

van de energieopgave te realiseren. Tegelijkertijd benoemt Sweco dat het 

resterende deel (witte vlakjes op de kaart) op een later moment wordt 

gerealiseerd op basis van de dan geldende inzichten. Waarom zou op een 

later moment een ander gebied wel geschikt zijn en op basis van uw huidige 

constatering niet?  

 

- Ook schrijft men dat met de energietransitie in Dalfserveld West een positieve impuls kan 

worden gegeven aan duurzame landbouw, versterken agrarische bedrijfsvoering, 

biodiversiteit, oude landschapsstructuren, recreatie en klimaatadaptatie. We vernemen 

graag hoe de gemeente dit denkt te gaan doen. Anders dan het reeds bestaande agrarische 

landschap met haar diversiteit alleen al in de vele soorten vogels en veldreeën. Maak 

concrete en harde afspraken over hoe versterking eruit moet zien. Het Dalfserveld wordt 

thans gekenmerkt als “open landschap”. Bij realisatie van een zonneveld zou dit moeten 

wijken immers niemand wil uitkijken op een zicht ontsierend en reflecterend zonneveld.  

 

- Op welke wijze behartigt de Gemeente Dalfsen de belangen van haar 

inwoners en houdt u rekening met haar inwoners? Ook inwoners die niet 

belanghebbend zijn. Er worden geen garanties gesteld voor de bewoners. 

 

- Op welke wijze gaat u ons als inwoner c.q. grondeigenaar, niet zijnde mogelijk 

toekomstige belanghebbende eventueel financieel compenseren voor het 

derven van woongenot? Maak daar concrete afspraken over. Het kan niet zo 

zijn dat wij hier enkel de lasten dragen. Denk eventueel na over een 

compensatie en uitkoopregeling voor hen die dat zouden willen. 

 

- Volledigheidshalve verwijzen wij nog naar een organisatie als LTO Nederland 

die in meerdere delen van Nederland bezwaar maakt om landbouwgronden te 

gebruiken voor zonnevelden, alsmede een onderzoek van Pricewise1 met een  

uitkomst dat 69% van de Nederlanders aangeeft liever niet in de buurt van een 

windmolen te wonen. We zijn dus niet uniek. 

 

Het zal u duidelijk zijn. De ambitie, zoals zo mooi verwoord door Sweco, om alles hier 

te realiseren is ons inziens veel te groot voor één gebied. Daarom geen extra 

belasting van uitbreiding van windmolens en/of zonneparken in ons gebied. Het 

wordt te veel! 

                                                           
1 Nederlanders wonen niet graag naast een windmolen | Pricewise, geraadpleegd 1 december 2021 

https://www.pricewise.nl/blog/69-procent-nederlanders-woont-liever-niet-bij-windmolen/

