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1. Onze leefomgeving  

Wij stellen voor het aantal hectares van het zonnepark te verminderen. Het zuidelijk deel v.h. park 

vervalt. Ter vervanging daarvan kan op de percelen grenzend aan het waterwingebied van Vitens een 

kleine uitbreiding plaatsvinden. De singel langs de dijk wordt aan de noord en oostzijde versterkt door 

het aanplanten van een voedselbos.  

Daarnaast kan een deel van de bij het plan behorende panelen geplaatst worden op daken in de 

buurt. Een alternatief en/of aanvulling is ook de plaatsing van kleine windmolens op de erven van 

belangstellende buurtbewoners of in lijn geplaatst in het landschap.  

 

Zoals te zien is op het bijgevoegde alternatieve plan, is het mogelijk om het zuidelijk deel van het 

zonnepark te verplaatsen naar het noordelijk deel nabij de dijk. Hierdoor vervalt ongeveer 1 ha 

zonnepark. De bosschage wordt doorgetrokken en versterkt, zodat het zonnepark niet of 

nauwelijks te zien is. Daarnaast wordt het versterkt door de aanplant van een voedselbos tussen 

het zonnepark en de dijk.  

 

2. Financieel meeprofiteren  

 

Wij stellen voor dat TPSolar buurtbewoners een financieel aanbod doet waarbij zij o.a. voor een 

gunstiger rendement dan anderen kan meeprofiteren in het rendement van het zonnepark:  

 

1. Een deel van de opgewekte zonnestroom wordt gratis beschikbaar gesteld aan omwonenden;  

 

Akkoord. De 32 woningen rondom het zonnepark krijgen voor 1 jaar gratis opgewekte 

zonnestroom. Ook kan lokaal stroom worden afgenomen van het zonnepark via de 

energiemaatschappij tegen een gunstig tarief.  

 

2. Tegemoetkoming bij aanschaf zonnepaneleninstallatie door omwonenden  

 

Akkoord. Men kan gebruik maken van het zonnedak-aanbod. Mocht er na afloop van de 

actieperiode geld over zijn, dan zal TPSolar in overleg met Marshoek Stroomt bepalen dat dit 

bedrag kan worden gehanteerd voor het voedselbos. Indien Marshoek Stroomt het beschikbare 

budget voor dit punt anders in wil zetten, dan staat TPSolar daar open voor.  

 

3. Belangstellenden uit de buurt kunnen -door te investeren- (mede) eigenaar worden , inclusief 

zeggenschap.  

 

Akkoord. Mede-eigenaar worden door te investeren met risico. Maximaal 50%  

 

4. Tegen een meer dan gemiddelde marktrente kunnen leningen afgesloten worden voor 

omwonenden van het zonnepark. Via zo’n aantrekkelijke rente wordt een deel van winst direct 

teruggeven aan de lokale investeerders uit de buurt.  

U kunt mee-investeren via een crowdfunding platform zonder risico. De buurt krijgt voorrang om 

mee te investeren. Maximaal 50% 

3. Stimulering van de locale economie 

Lokale bedrijven dienen betrokken te worden bij de ontwikkeling en exploitatie van het zonnepark. 

Daarnaast zal het zonnepark een educatieve functie hebben.  



Een lokaal bedrijf zal bij een gelijke kwalitatieve en economische aanbieding altijd de voorkeur 

hebben. Door het voedselbos en het aanbieden van rondleidingen in het zonnepark, zal het gebied 

ook een educatieve functie hebben 

4. Omgevingsfonds  

De gemeente Dalfsen en TPSolar leggen in een contract vast dat TPSolar 25 jaar lang jaarlijks 0,50 x 

per MWh in een omgevingsfonds stort. Deze termijn is gebaseerd op de termijn van de vergunning.  

Een belangrijk doel is dat de baten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Door de jaarlijkse 

afdracht aan het omgevingsfonds wordt een deel van de winst van het zonnepark aan de Hooiweg 

gereserveerd voor duurzame projecten in de gemeente Dalfsen.  

 

In plaats van het omgevingsfonds is TPSolar bereid om 2.500 euro voor 15 jaar (SDE+ 

subsidieperiode) beschikbaar te stellen voor het voedselbos. Dit fonds willen wij graag koppelen 

aan het realiseren (aanleg en onderhoud) van het voedselbos nabij de dijk. Daarbij neemt TPSolar 

de pacht van de grond op zich.  

 

5. W.v.t.t.k.  

Jaarlijks wordt er -gedurende 25 jaar- door de gemeente Dalfsen een gesprek georganiseerd met 

buurt en TPSolar waarin beheer en andere operationele zaken aan de orde komen.  

 

TPSolar zal betrokken blijven bij het zonnepark Hooiweg, aangezien zij het zonnepark in beheer 

heeft. Hierdoor heeft TPSolar belang erbij dat het park goed verzorgd blijft. Ook wordt dit 

opgenomen in de overeenkomst met de gemeente Dalfsen en TPSolar om dit te waarborgen. 

Desondanks kan voor 5 jaar een vergadering ingepland worden om jaarlijks te evalueren. 

Vervolgens kan er dan besloten worden om het wel of niet voor te zetten. 

 

 

 


