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Voorstel:


1. Het verzoek van Raedthuys Windenergie BV voor het oprichten van een  windturbinepark 
Hooislagen af te wijzen omdat: 


a. De gemeenteraad op 31 maart 2008 een duidelijke keuze heeft gemaakt mee te werken 
aan het initiatief Nieuwleusen-West en daarmee niet met het initiatief Hooislagen; 


b. Op basis van de gebiedkenmerken van het agrarisch cultuurlandschap uit de 
Omgevingsvisie Overijssel en het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan de beoogde 
plaatsing niet past in de kenmerken van het aanwezige (jonge) heideontginningslandschap 
met een noord-zuid gerichte structuur. 


c. Het verzoek tot gevolg heeft dat er verspreid over het gebied kleine groepjes windturbines 
komen, hetgeen in strijd is met de Plattelandsvisie Dalfsen.  


2. Het verzoek van Windturbinepark Dalfserveld voor het oprichten van een windturbine park in de 
omgeving van de Veldhoeveweg/Gernerslag/Welsummerveldweg af te wijzen omdat: 


a. Het beoogde windpark niet ligt in het in de Plattelandsvisie aangewezen zoekgebied voor 
windenergie; 


b. Op basis van de gebiedkenmerken van het agrarisch cultuurlandschap uit de 
Omgevingsvisie Overijssel en het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan de beoogde 
plaatsing niet past in de kenmerken van het aanwezige (jonge) heideontginningslandschap 
met een noord-zuid gerichte structuur. 


c. Het verzoek tot gevolg heeft dat er verspreid over het gebied kleine groepjes windturbines 
komen, hetgeen in strijd is met de Plattelandsvisie Dalfsen. 


3. Indien in het kader van de aanpassing van het Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid de 
keuze wordt gemaakt voor een optie waarvoor inzet op windenergie noodzakelijk is, dit mee te 
nemen bij de opstelling van de Structuurvisie voor het Buitengebied die op dit moment in 
voorbereiding is.   


 


 
Inleiding:
Er is een verzoek van Raedthuys Windenergie BV ingediend voor het plaatsen van 6 windturbines in het 
gebied  Hooislagen. Ook “Windpark Dalfserveld” heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van 6 
windturbines in de  omgeving Veldhoeveweg, Gernerslag, Welsummerveldweg. Beide initiatiefnemers 
hebben ook al contact gehad met de Provincie Overijssel.  
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Beleidskader en rol gemeente:
De verzoeken zijn er op gericht de plaatsing van de wind turbines planologisch mogelijk te maken. Het 
vaststellen van een bestemmingsplan is  op grond van artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening een 
bevoegdheid van de gemeenteraad.
 
Rijksbeleid 
In Nederland heeft de rijksoverheid besloten tot een verdubbeling van windenergievermogen op land. In 
het nationaal plan van aanpak windenergie en in het werkplan ’De groei van windenergie op land’ staan de 
korte- en lange termijn plannen. Het werkplan beschrijft de plaatsing van windturbines op land in relatie tot 
de kabinetsdoelstellingen (6000 MW in 2020). Voor de doorgroei van windenergie is ruimte nodig. Er is 
daarom op rijksniveau gestart met het opstellen van een Ruimtelijke Perspectief. Een concept hiervan is 
gereed. In het Ruimtelijke Perspectief is vooral gezocht naar gebieden die het meest geschikt zijn voor 
grootschalige windenergie:windparken groter dan 100MW.  Hiervoor is in Nederland in drie gebieden 
ingedeeld: 


• Vrijwaringsgebieden: gebieden waar windenergie niet gewenst of niet mogelijk is. 


• Concentratiegebieden: gebieden die vanwege de wind en het grootschalige en open landschap 
geschikt zijn voor grootschalige windenergie. Bijvoorbeeld Noord Groningen, de Veenkoloniën, het 
noordwesten van Friesland, het IJsselmeer/Markermeer, de Kop van Noord-Holland, Flevoland, de 
Maasvlakte/haven van Rotterdam, West Brabant, Goeree-Overflakkee, Zeeland en het 
Noorzeekanaal/haven van Amsterdam.  


• Inpassingsgebieden: Buiten de concentratie- en vrijwaringsgebieden zijn mogelijkheden voor 
kleinere windopstellingen (kleiner dan 100 MW). Deze moeten zo goed mogelijk worden afgestemd 
op het bestaand ruimtegebruik en de schaal van het landschap. Te denken valt aan industriële 
omgevingen, agrarische productielandschappen en grote, lange lijnen van infrastructuur (weg, 
water, spoor). Het aantal en hoogte van de windmolens zullen per locatie bepaald moeten worden.  


 
Op basis van het concept ruimtelijk perspectief ligt de gemeente Dalfsen niet in een concentratiegebied, 
maar in een zogenaamd inpassingsgebied.  Dit geeft ruimte voor kleinere windopstellingen die zo goed 
mogelijk worden afgestemd op het bestaand ruimte gebruik en schaal van het landschap. De ingediende 
verzoeken liggen in een Agrarische productielandschap maar niet aansluitend aan infrastructurele lijnen in 
het landschap. Bij nieuwe initiatieven in inpassinggebieden moet goed naar de landschappelijke 
inpasbaarheid gekeken worden.   
 
Provinciaal beleid: 
De doelstelling voor windenergie, zoals opgenomen in de Omgevingsvisie en in het Energiepact, luidt 
samengevat: realisatie van een capaciteit van tenminste 80 Megawatt (MW) windenergie. Dit als de 
bijdrage van Overijssel aan de totale hiervoor genoemde nationale doelstelling van 6000 MW in 2020.  
 
Omgevingsvisie:  
Provinciale staten hebben bij de vaststelling van de Omgevingsvisie (1 juli 2009) besloten om de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van windparken in zowel “kansrijke zoekgebieden voor windenergie’, 
als in de ‘overige gebieden voor windenergie” te benutten.  
Binnen de gemeente Dalfsen zijn het Dalfserveld en Nieuwleusen – West aangegeven als kansrijk 
zoekgebied windenergie in de Omgevingsvisie. Daarnaast zijn er nog enkele overige gebieden voor 
windenergie in de gemeente aanwezig. Verder is opgenomen: ”Indien initiatieven van gemeenten en 
particulieren te weinig vermogen opleveren, zullen wij in de kansrijke zoekgebieden de instrumenten die 







 


 


 


  


 


   


 


ons ter beschikking staan, zoals prestatieafspraken of zelf als realiserende partner optreden, maximaal 
inzetten”.  
 
Beide verzoeken liggen in het als kansrijk zoekgebied Windenergie. 


 
 
Omgevingsverordening:   
In de omgevingsverordening is opgenomen dat  in  de Ecologische hoofdstructuur, een Nationaal 
Landschap, binnen laagvliegroutes en het funnel van vliegveld Twente geen windturbines mogen worden 
toegestaan. Voor de overige gebieden is alleen een eis van clustering (minimaal 4 turbines) voor 
windturbines (hoger dan 25 meter) opgenomen. Gemeenten zullen de initiatieven voor het plaatsen van 
windturbines verder moeten beoordelen op basis van een nadere verkenning van de lokale situatie. 
Afhankelijk van de situering ten opzichte van natuurgebieden, zal ecologisch onderzoek nodig zijn om aan 
te tonen dat de oprichting van de windmolens niet zal leiden tot significante effecten op beschermde 
natuurwaarden. In alle gevallen zal toegelicht moeten worden hoe de plaatsing van windturbines zich 
verhoudt tot de aanwezige gebiedskenmerken. (sturen op ruimtelijke kwaliteit). 
 
Catalogus gebiedskenmerken: (voor zover van toepassing) 
Natuurlijke  laag: dekzand en dekzand ruggen  
Uitgangspunt is het in stand houden en beleefbaar houden van het reliëf in deze gebieden.   
In de gebieden waar de aanvragen zich op richten is niet of nauwelijks zichtbaar (natuurlijk) relief 
aanwezig. 
 
Laag van het agrarisch cultuurlandschap: Jonge heide- en broekontginningslandschap 
Als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan moeten deze bijdragen 
aan behoud en versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en 
ontginningslinten met erven. De strekkingsrichting van het landschap is hier (volgens het LOP Dalfsen) 
vooral Noord zuid gericht. De plaatsing van de beoogde windturbines zijn in beide gevallen meer Oost-
West gericht en sluiten hier derhalve niet bij aan.  
 
Lust- en leisure laag:(donkerte) 
Windturbines geven weinig tot geen extra toename van verlichting in het gebied.  
 
Beleid omliggende gemeenten  
Zwolle (Visie buitengebied 2009) 
Duurzame energie: De gemeente Zwolle wil duurzame energie bevorderen. Dit krijgt o.a. vorm door de vier 
windturbines in Tolhuislanden parallel aan de spoorlijn Zwolle-Meppel te realiseren. De toekomstige 







 


 


 


  


 


   


 


uitbreiding van het aantal windturbines zoekt Zwolle dan ook parallel aan de spoorlijn. Dit leidt volgens de 
gemeente Zwolle tot een geringere aantasting van het open gebied. 
Staphorst  
De gemeente Staphorst heeft in het ruimtelijke beleid niets over windturbines vastgelegd. Wel ligt ook hier 
een kansrijk zoekgebied windenergie volgens de Omgevingsvisie (tussen A28 en spoorlijn Zwolle -
Meppel). De komende maanden wordt ook hier gekeken wat het gemeentelijk standpunt over het plaatsen 
van extra windturbines zal zijn.  
 
Gemeentelijk beleid Dalfsen 
Plattelandsvisie 


In de plattelandvisie is aangegeven dat  de mogelijkheden van plaatsing in het Dalfserveld ten westen van 
de Hoevenweg worden onderzocht waarbij afstemming met de buurgemeenten Staphorst en Zwolle 
noodzakelijk wordt geacht. Plaatsing van windturbines in kleine groepjes verspreid door het gebied is 
daarbij niet gewenst. Er dient clustering plaats te vinden. In een nadere besluitvorming wordt dit uitgewerkt.  
Op de visie kaart is het deelgebied “Dalfserveld” (tussen Hessenweg/N340 en Westeinde) vanaf de 
gemeentegrens met Zwolle tot aan de Hoevenweg aangewezen als “zoekgebied windenergie” (rood -
gearceerde deel tussen N340 en Westeinde op onderstaande kaartfragment). 


 
Het verzoek van Windpark Dalfserveld  in de omgeving Veldhoeveweg (ten oosten van de Dedemsweg) 
valt buiten dit zoekgebied uit de Plattelandsvisie. Tevens ontstaat er verspreiding door het gebied gezien 
de huidige plannen voor realisatie van 8 turbines (4 in Tolhuislanden gemeente Zwolle en 4 in Nieuwleusen 
–West en de drie aanwezige molens in Staphorst. Dit laatste geldt zeker ook voor het verzoek van 
Raedthuys. 
 
Dit wordt ook bevestigd in de in 2006 door  Royal Haskoning  opgestelde  “Toets windenergie 
Dalfsen/Zwolle”. Hierin zijn vijf concrete initiatieven in de gemeente Zwolle en Dalfsen getoetst. Waaronder 
Spoorwind (Tolhuislanden/Nieuwleusen-West), Hooislagen en Veldhoeve (destijds een ander initiatief van 
3 turbines). In dit onderzoek is ook gekeken naar de mogelijkheden voor combinatie en conflicten tussen 
deze initiatieven. In het rapport van Royal Haskoning is opgenomen: “Wat betreft een combinatie van het 
initiatief in Tolhuislanden met de best, qua landschappelijke inpassing beoordeelde initiatieven in 
Dalfserveld  is niet aan te raden. De reden hiervoor is dat de oriëntatie van de opstellingen verschillen, 







 


 


 


  


 


   


 


waardoor een rommelig beeld in het landschap zou kunnen ontstaan.”  (Met het Dalfserveld wordt in deze 
tekst het gehele gebied bedoeld, dus inclusief Hooislagen en omgeving Veldhoeveweg) 
 
Nader raadsbesluit over windenergie (2008) 
Op 31 maart 2008 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten tot het toestaan van windturbines in de 
gemeente Dalfsen door planologisch plaatsing van windturbines mogelijk te maken op de locatie 
Nieuwleusen-West. (Er is op dat moment dus gekozen om geen windturbines volgens het initiatief in 
Hooislagen toe te staan.)  
 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)  
Het Dalfserveld is in het Landschapsontwikkelingsplan aangemerkt als een (jonge)Heideontginning. 
Maatregelen in dit gebied moeten zijn gericht op het behouden van de noordzuid gerichte 
landschapsstructuur van bomenrijen langs wegen en watergangen met verspreide poelen. Hierbij moet de 
openheid voor weidevogels behouden blijven.   
 
Beide opstellingen van windturbines staan in hoofdzaak in Oost – Westelijke richting en staan daarmee 
haaks op de Noord – Zuid gerichte landschapsstructuur die het LOP hier  wenst te versterken.   
 
Gemeentelijk Klimaat en duurzaamheidsbeleid: 
In het Meerjaren programma Klimaat en duurzaamheid 2009-2012 is aangegeven dat het bereiken van de 
doelstelling voor een CO2-neutraal Dalfsen in  2025  en de tussendoelstelling van 2015 niet of nauwelijks 
te bereiken is zonder realisatie van minimaal circa 8 tot mogelijk zelfs 10 extra windturbines (van 3 MW) en 
enkele biomassaprojecten (ROVA project en particuliere initiatieven). Daarom is opgenomen dat om de 
2015-doelstelling te realiseren besluitvorming over het aanwijzen van aanvullende locaties voor plaatsing 
van windturbines noodzakelijk is.  
 
Op dit moment wordt gewerkt aan een aangepast Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 2015. 
Hierbij wordt ook betrokken dat in juni 2010 tijdens de raadscommissie op zijn minst twijfel is gerezen of 
extra windenergie, ondanks de prominente rol van wind in het Meerjarenprogramma 2009 –2012 nog een 
optie is. In het voorjaar van 2011 wordt een aangepast Meerjarenprogramma aan u ter besluitvorming 
aangeboden.  
 
Alternatieven:
Crisis- en herstelwet/Provincie: 
Op basis van de Crisis- en herstelwet (CHW) moeten provincies een provinciaal inpassingsplan 
(provinciaal bestemmingsplan) maken voor verzoeken om windturbines, welke zijn afgewezen door de 
gemeente, maar passen binnen het provinciale beleid. Dit is één van de permanente maatregelen die in de 
CHW is opgenomen.  
 
Beide initiatiefnemers hebben inmiddels contact gehad met de provincie of hier een verzoek tot vaststelling 
van een Provinciaal inpassingsplan (PIP) ingediend. Indien de u de verzoeken afwijst zal de provincie een 
standpunt over deze verzoeken in moeten nemen. Indien zij door middel van een PIP meewerken kan voor 
het betreffende gebied maximaal 10 jaar geen bestemmingsplan vast worden gesteld. Als gemeente 
verlies je op dat moment dus de regie over de plaatsing van windturbines. 
  
Op voorhand zit de provincie (ambtelijk) op de lijn dat de ontwikkelingen wel landschappelijk aan moeten 
sluiten op de huidige plannen. Voorkomen moet worden dat her en der relatief kleine windparken ontstaan 
in het landschap,  zoals ook in de Plattelandsvisie is aangegeven. Indien in het kader van de aanpassing 
van het Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid uw raad toch kiest voor de optie waarvoor inzet 
op windenergie noodzakelijk is, wordt dit meegenomen bij de opstelling van de Structuurvisie voor het 
Buitengebied die op dit moment in voorbereiding is.   
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Financieel kader:
Het besluit tot afwijzing van de verzoeken heeft geen financiële consequenties
 
Communicatie:
Verzoekers worden schriftelijk van het besluit op de hoogte gesteld. Volgens de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen uw besluit.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 


 








 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2011, nummer 10; 
 
gelet op de Plattelandsvisie Dalfsen, het Landschapsontwikkelingsplan Dalfsen en de Omgevingsvisie en -
verordening van de provincie Overijssel; 
 
gelet op artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening, 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 


1. Het verzoek  van Raedthuys Windenergie BV voor het vaststellen van een bestemmingsplan voor 
het oprichten van een  windturbinepark Hooislagen af te wijzen omdat: 


a. De gemeenteraad op 31 maart 2008 een duidelijke keuze heeft gemaakt mee te werken 
aan het initiatief Nieuwleusen-West en daarmee niet met het initiatief Hooislagen; 


b. Op basis van de gebiedkenmerken van het agrarisch cultuurlandschap uit de 
Omgevingsvisie Overijssel en het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan de beoogde 
plaatsing niet past in de kenmerken van het aanwezige (jonge) heideontginningslandschap 
met een noord-zuid gerichte structuur. 


c. Het verzoek tot gevolg heeft dat er verspreid over het gebied kleine groepjes windturbines 
komen, hetgeen in strijd is met de Plattelandsvisie Dalfsen.  


 
2. Het verzoek van Windturbinepark Dalfserveld voor het vaststellen van een bestemmingsplan voor 


het oprichten van een windturbine park in de omgeving van de 
Veldhoeveweg/Gernerslag/Welsummerveldweg af te wijzen omdat: 


a. Het beoogde windpark niet ligt in het in de Plattelandsvisie aangewezen zoekgebied voor 
windenergie; 


b. Op basis van de gebiedkenmerken van het agrarisch cultuurlandschap uit de 
Omgevingsvisie Overijssel en het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan de beoogde 
plaatsing niet past in de kenmerken van het aanwezige (jonge) heideontginningslandschap 
met een noord-zuid gerichte structuur; 


c. Het verzoek tot gevolg heeft dat er verspreid over het gebied kleine groepjes windturbines 
komen, hetgeen in strijd is met de Plattelandsvisie Dalfsen. 


 
3. Indien in het kader van de aanpassing van het Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid de 


keuze wordt gemaakt voor een optie waarvoor inzet op windenergie noodzakelijk is, dit mee te 
nemen bij de opstelling van de Structuurvisie voor het Buitengebied die op dit moment in 
voorbereiding is.   


 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 februari 2011. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             N.A. IJnema MSc 
 
 





