
De historische loop van de windmolens – vanaf reces  2007 
 
24 september 2007: 
Als punt 11 op de agenda staat het voorstel windenergie: 
 
Het voorstel : 
Uw raad wordt voorgesteld: 

- Instemmen met toestaan van windturbines in de gemeente Dalfsen door planologisch 
plaatsing van een lijnopstelling in het Dalfserveld, initiatief Hooislagen, mogelijk te maken; 

- Instemmen met het sluiten van een overeenkomst met de gemeente Zwolle die ook door de 
provincie Overijssel wordt ondertekend, waarin afspraken worden gemaakt over de 
afstemming tussen de te plaatsen opstellingen (1 + 3). 

 
Uit de besluitenlijst  blijkt het volgende: 
11. Windenergie 

Uw raad wordt voorgesteld: 
- Instemmen met toestaan van windturbines 

in de gemeente Dalfsen door planologisch 
plaatsing van een lijnopstelling in het 
Dalfserveld, initiatief Hooislagen, mogelijk 
te maken; 

- Instemmen met het sluiten van een 
overeenkomst met de gemeente Zwolle die 
ook door de provincie Overijssel wordt 
ondertekend, waarin afspraken worden 
gemaakt over de afstemming tussen de te 
plaatsen opstellingen (1 + 3). 

Door het lid Wiltvank is een amendement 
ingediend (bijlage 4). 
 
Door het lid Nijburg is een mondeling 
amendement ingediend met de strekking “De 
gemeente Dalfsen is voor plaatsing van 
windturbines op het grondgebied van de 
gemeente Dalfsen. 
 
Omdat het amendement Nijburg het meest 
verstrekkend is ten opzichte van het 
amendement Wiltvank en het voorstel van het 
College wordt dit het eerst in stemming gebracht. 
 
De stemmen staken (voor: 10 – tegen: 10). 
 
Ingevolge artikel 32, lid 4 van de 
Gemeentewet wordt dit voorstel 
aangehouden tot een volgende 
raadsvergadering waarin de 
beraadslagingen opnieuw geopend 
worden.  

 
22 oktober 2007 
Omdat de stemmen over het amendement Nijburg staakten op 24 september wordt het voorstel 
inclusief de amendementen geagendeerd voor raadsbehandeling op 22 oktober. 
 
Aanhangig zijn: 

- het amendement Nijburg 
- het amendement Wiltvank 
- het collegevoorstel, luidende: 

Uw raad wordt voorgesteld: 
� Instemmen met toestaan van windturbines in de gemeente Dalfsen door 

planologisch plaatsing van een lijnopstelling in het Dalfserveld, initiatief 
Hooislagen, mogelijk te maken; 

� Instemmen met het sluiten van een overeenkomst met de gemeente Zwolle 
die ook door de provincie Overijssel wordt ondertekend, waarin afspraken 
worden gemaakt over de afstemming tussen de te plaatsen opstellingen (1 + 
3). 

 
Uit de besluitenlijst blijkt het volgende: 
11. Windenergie 

Uw raad wordt voorgesteld: 
- Instemmen met toestaan van windturbines 

in de gemeente Dalfsen door planologisch 
plaatsing van een lijnopstelling in het 
Dalfserveld, initiatief Hooislagen, mogelijk 
te maken; 

Door het lid Wiltvank is een subamendement 
ingediend op het mondelinge amendement van 
lid Nijkamp d.d. 24 september 2007 (bijlage 2 ). 
Onder indiening van dit subamendement wordt 
het schriftelijk ingediende amendement van 24 
september 2007 ingetrokken.  
 



Instemmen met het sluiten van een overeenkomst 
met de gemeente Zwolle die ook door de provincie 
Overijssel wordt ondertekend, waarin afspraken 
worden gemaakt over de afstemming tussen de te 
plaatsen opstellingen (1 + 3). 

Door het lid Nijkamp wordt het mondelinge 
amendement van 24 september 2007 
ingetrokken.   
 
Door het lid Wiltvank wordt het subamendement 
op het mondelinge amendement van het lid 
Nijkamp ingetrokken.  
 
Door het lid Wiltvank wordt het amendement van 
24 september 2007 opnieuw ingediend. (bijlage 
3) 
Het amendement wordt niet aangenomen met 3 
voor stemmers en 17 tegenstemmers. Het 
amendement is daarmee verworpen.  
 
Door de leden Kamperman en Schoonhoven 
wordt een motie ingediend (bijlage 4).   
 
Conform het reglement van orde wordt eerst het 
collegevoorstel in stemming gebracht. De 
stemmen staken (10 stemmen voor en 10 
stemmen tegen)  
 
Ingevolge artikel 32, lid 4 van de 
Gemeentewet wordt dit voorstel aangehouden 
tot een volgende raadsvergadering waarin de 
beraadslagingen opnieuw geopend worden.  
 

 
26 november 2007  
Omdat tijdens de raadsvergadering van 22 oktober (voor het eerst) gestemd is over het 
collegevoorstel, en de stemmen toen staakten wordt het voorstel inclusief de amendementen 
geagendeerd voor raadsbehandeling op 26 november. 
 
Aanhangig zijn: 

- het collegevoorstel, luidende: 
Uw raad wordt voorgesteld: 

� Instemmen met toestaan van windturbines in de gemeente Dalfsen door 
planologisch plaatsing van een lijnopstelling in het Dalfserveld, initiatief 
Hooislagen, mogelijk te maken; 

� Instemmen met het sluiten van een overeenkomst met de gemeente Zwolle 
die ook door de provincie Overijssel wordt ondertekend, waarin afspraken 
worden gemaakt over de afstemming tussen de te plaatsen opstellingen (1 + 
3). 

- de motie Kamperman-Schoonhoven 
 
Uit de besluitenlijst  blijkt: 
11. Windenergie (aanvulling op behandeling 23 

april 2007) 
Uw raad wordt voorgesteld: 

• Instemmen met toestaan van windturbines 
in de gemeente Dalfsen door planologisch 
plaatsing van een lijnopstelling in het 
Dalfserveld, initiatief Hooislagen, mogelijk 
te maken; 

• Instemmen met het sluiten van een 
overeenkomst met de gemeente Zwolle die 
ook door de provincie Overijssel wordt 
ondertekend, waarin afspraken worden 
gemaakt over de afstemming tussen de te 
plaatsen opstellingen (1 + 3). 

 

Gewijzigd vastgesteld. 
 
Door de leden Uitslag, Wiltvank en Nijkamp wordt 
een amendement ingediend (bijlage 1 ) 
 
Het amendement wordt in stemming gebracht en 
wordt met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
aangenomen. Waarmee dit amendement deel uit 
maakt van de besluitvorming 
 
De motie die door de leden Kamperman en 
Schoonhoven is ingediend tijdens de 
raadsvergadering van 22 oktober jl. (maar 
wegens schorsing van de beraadslagingen 
wegens het staken van de stemmen over een 
aanhangig amendement) wordt door de indieners 
voor stemming ingetrokken. 



Bijlage 4 
24 september 2007 



Bijlage 2 
22 oktober 2007 

 
 





Bijlage 3 
22 oktober 2007



Bijlage 4 
22 oktober 2007



Bijlage 1 
26 november 2007 


