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Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,

d.d. 6 december 2021

Aanwezig:
Voorzitter mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Commissiegriffier mw. M. van Spijker
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, H.A.J. Kleine Koerkamp, 

J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg
ChristenUnie D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
PvdA L. Broere
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Afwezig: mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (PvdA) en mw. I.G.J. Haarman (Gemeentebelangen)

Tevens aanwezig:
Burgemeester E. van Lente, wethouders A. Schuurman, J. Uitslag, gemeentesecretaris mw. S.A.D.C. 
van Geffen, ambtelijke ondersteuning: T. Mosterman (agendapunt 4) en J. Leegwater (griffie).

1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Mw. Eilert-Herbrink (PvdA) en mw. I.G.J. Haarman (Gemeentebelangen) zijn afwezig.
De aanwezigheid van de raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt 
hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.

2. Spreekrecht burgers
Ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproductie.
1. Mw. N. Grifhorst
Mevrouw Grifhorst wil graag haar uitzicht behouden en geen windmolens of zonneparken in de 
achtertuin. Ze benoemt nadelen van windenergie en is bang voor een waardedaling van haar 
woning. Er zijn ook al veel dingen gedaan in dit deel van het Vechtdalgebied. 

2. Dhr. W. Kodden namens LTO Noord, afdeling Vechtdal
Dhr Kodden vindt de inbreng uit het participatietraject van de agrarische sector niet of onvoldoende 
terug. De focus ligt nu op een gebied en er wordt niet gewerkt vanuit één visie, één totaalplan. Zorg 
dat alle daken zijn benut voor zonnepanelen en dan pas grond gebruiken, kleine en grote 
windmolens toepassen en oog hebben voor gezondheidsrisico’s en maatschappelijke opgaven. 

3. Dhr. W. Brouwer
Dhr. Brouwer woont midden in het zoekgebied. Bewoners zijn hierover te laat geïnformeerd.  De 
verdeling over de gemeente Dalfsen zou eerlijker moeten en niet in één gebied. Vraag is of de 
afstand van de woningen tot de windmolens wel haalbaar is in dit gebied. 

4. Dhr. Brakkee namens Dorpen van Morgen
Dhr Brakkee mist in het rapport het versterken van landschappelijke kwaliteit. De opgave en 
energiemix tot 2050 is niet duidelijk. Een studie komt in februari 2022, dan pas kan een definitieve 
keuze in zoekgebieden worden gemaakt. Overweeg kleinschalige energieopwekking buiten het 
zoekgebied. De Dorpen van Morgen adviseren tenders uit te schrijven, zoals in Haaksbergen. Dan 
kan het beste voor Dalfsen worden gekozen en minimaal de helft in handen zijn van het 
Gemeenschappelijk Energiebedrijf.

5. Dhr. en mw. Ludwig, namens meerdere inwoners aan de Bese en de Brandt.
Dhr. en mw. Ludwig wonen hebben woongeluk moeten inleveren door de komst van de N340. Ze 
zijn geschrokken van dit plan. De balans tussen woongeluk en overlast slaat daarmee door.

6. Mw. Voerman-Haisma 
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Mevrouw Voerman-Haisma heeft grote zorgen over de aanleg van zonnepanelen en windturbines. 
Er is hierdoor veel hinder voor de agrarische sector, de flora en fauna wordt aangetast en er zijn 
gezondheidsrisico’s. Zij vraagt met klem of er gekeken kan worden naar een ander zoekgebied.

7. Dhr. Wendt, namens een aantal bewoners aan de Ankummerdijk 
Dhr. Wendt spreekt namens de bewoners van Ankummerdijk zijn zorgen uit. Er is veel onrust in de 
buurt. In het onderzoek staan ook gebieden anders dan Dalfserveld West. Dit gebied wordt al 
genoeg belast. Er zijn veel vragen over het onderzoek. Dhr Wendt pleit voor spreiding binnen de 
gemeente en het gezamenlijk dragen van de energietransitie en niet een beperkte aantal inwoners. 
3. Vaststelling agenda
Conform.

4. Ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproductie
Voorstel:
1. De ruimtelijke kaders voor grootschalige energieproductie vast te stellen. 
2. Voor de uitvoering van de inwonerbetrokkenheid en ondersteuning voor 2022 een 

projectbudget van € 50.000 via de eerste bestuursrapportage 2022 beschikbaar stellen.

Advies van de commissie
Duurzaamheid is een belangrijke waarde voor D66. Ook in de politiek. Mensen hebben  
zeggenschap op de inrichting van de eigen leefomgeving en duurzame energiebronnen. De 
inwoners van Dalfsen moeten voldoende gelegenheid krijgen om betrokkenheid te tonen. De 
verkiezingen zijn geen reden om dit besluit nu snel te nemen. De inspraakreacties geven extra 
aanleiding om dit zorgvuldig en integraal te bekijken. Samen optrekken vanaf het begin, ook bij de 
opdracht voor het onderzoek. D66 ziet goede handvatten in de reacties dat gebiedsplannen niet 
sectoraal, maar integraal moeten worden bekeken. D66 heeft nog tijd nodig om alle 
binnengekomen reacties op dit ingrijpende raadsvoorstel te bespreken in de fractie.  

De VVD noemt de keuze van een zoekgebied een start in de grote duurzaamheidsopgave. De VVD 
wil op landelijk niveau de inzet van kernenergie onderzoeken. Kernenergie is onmisbaar in de 
energiemix. Lokaal is de VVD primair voorstander voor zon op het dak. Dit is niet afdoende en 
alternatieven zijn nodig. De VVD is voorstander van een mix van kleinschalige energieopwekking, 
zoals windmolens op bedrijventerreinen en grootschalige energieopwekking in zoekgebieden. Voor 
de fractie mag het percentage lokaal eigendom hoger liggen dan het minimum van 50%. De zorg is 
de financiering van dit soort lokale trajecten. Er spelen tegengestelde belangen. De VVD vraagt om 
de regie te pakken in het gebied om de inwoners goed op weg te helpen. Belangrijkste is dat er 
ruimte komt op het net. De VVD is ongerust over de snelheid om een goed overwogen besluit te 
nemen. De VVD neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 

PvdA is verbaasd over onderdelen van dit voorstel. Uitgangspunten voor de fractiezijn: kwetsbare 
gebieden vrij waren van grootschalige opweklocaties, locaties zoveel mogelijk bundelen, 
kleinschalige projecten toestaan buiten zoekgebieden met draagvlak en meerwaarde. Vormgeven 
in een gebiedsproces waarbij overheid regie houdt op proces en inwoners op inhoud. Ruimtelijke 
opgaves moeten worden gekoppeld en maatschappelijke meerwaarde staat voorop. Dit voorstel 
komt niet aan alle punten tegemoet. In gebied Nieuwleusen West staan al windmolens en liggen 
efficiënte koppelkansen met andere opgaven. Voor de PVDA is het logischer om het gebied 
Nieuwleusen West af te ronden. Dalfserveld west komt pas in beeld bij een integrale 
gebiedsontwikkeling waar in ook de zoektocht naar een nieuw bedrijventerrein wordt betrokken. 
Lokaal eigendom staat voorop en zeggenschap voor bewoners . De rol van de gemeente moet 
groter zijn bij het zoekgebied Dalfserveld West. De fractie heeft een heleboel vragen en houdt haar 
oordeel in beraad. 

De ChristenUnie ziet dat de energiebehoefte aanzienlijk stijgt. Het vergezicht van 2050 is mooi. De 
vraag is of de 300 Gigawatt uur voldoende is. Er ligt een opgave voor gebied voor Dalfserveld 
West. De fractie is voorstander van een integrale benadering van opgaven met overheden, 
initiatiefnemers en inwoners. De fractie snapt de concentratie van windenergie aan de westkant van 
de gemeente. Ontwerp de opstelling en inrichting zo dat er maximaal nut is bij clustering en 
voorkom versnippering van losse initiatieven. Realiseer de initiatieven gefaseerd vanaf de 
Hessenpoort.  De ChristenUnie pleit voor wind boven zon. Voorzie alle agrarische daken van 
zonnepanelen, zorg voor visuele afscherming van zonneparken en benut niet eerst het 
landbouwgebied. De fractie ziet mogelijkheden voor zonneparken tussen 2 en 10 hectare in het 
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oosten van Dalfsen. Zonnedaken op industrieterreinen mag ambitie op worden vastgesteld. Het is 
een kort en heftig traject waarbij inwoners hun stem hebben laten horen. De fractie pleit voor een 
uitgebreid participatieplan met aandacht voor de communicatie en stress bij inwoners. De lokale 
eigendom blijft onduidelijk. De ChristenUnie ziet graag dat halverwege fase 0 met de raad een 
informatie of belevingssessie met betrokkenen wordt georganiseerd en aan het eind een 
hoorzitting. De ChristenUnie neemt het voorstel mee terug naar de fractie.  

CDA vindt de energieopgave fors en is blij met een doorkijk naar 2050. Voor de middellange termijn 
moet de deur open houden voor opties met minder impact op leefomgeving van inwoner. Alleen zon 
op het dak is helaas niet genoeg. Voorkom zoveel mogelijk zonneparken op landbouwgrond. Het 
CDA wil een betaalbare energietransitie voor inwoners en daar past een zekere mate van clustering 
bij. De afgelopen periode is heftig geweest. Er moet gehoor worden gegeven aan reacties en 
gevoelens van mensen in het gebied. Tegelijk is het de kans om inwoners in stelling te brengen. 
Stel het integrale gebiedsplan samen op met inwoners, partners en bekijk dit met andere opgaven. 
Bespaar daar niet op en biedt de ondersteuning vanuit de gemeente die nodig is. Het CDA vraagt 
om te zorgen voor een gelijk speelveld en inwoners een helpende hand te bieden in begrijpbare 
taal. De raad stelt de kaders vast en laat de invulling over aan betrokkenen. Kijk naar ideeën van 
het Haaksbergen model, een uitkoopregeling en betrek lessen uit eerdere ervaringen. Zoek de 
zaken goed uit en voorkom juridisch getouwtrek. De fractie vraagt aandacht voor het vastleggen 
van de verdeling opbrengsten Nieuwleusen Synergie. Het CDA neemt het voorstel mee terug naar 
de fractie.  

Gemeentebelangen vindt het rapport overzichtelijk en duidelijk van opzet. Het is een complexe 
opgave waarin een keuze gemaakt moet worden. Er zal weerstand zijn, welk zoekgebied ook wordt 
aangewezen. De fractie heeft vanavond weer nieuwe ideeën en inzichten meegekregen, zoals 
landschapsherstel, biodiversiteit. De fractie vindt de rol van de gemeente erg belangrijk in deze 
opgave, zodat de bewoners er niet alleen voor staan in fase 0. De Dorpen van Morgen kunnen hier 
een rol in spelen. De netbeheerders hebben de komende jaren nog nodig om een zakelijke 
uitbreiding te kunnen uitvoeren. Gemeentebelangen heeft het gevoel dat de laatste maanden het 
voor inwoners te snel gaat in dit traject. Dit overrompelt een bepaalde groep bewoners die het 
kenbaar hebben gemaakt. In het integrale gebiedsplan is de rol van de gemeente belangrijk. Neem 
de bewoners mee en pas gebiedsverbetering toe. Kaders die voorliggen zijn begrijpelijk evenals de 
gekozen zoekgebieden. Gemeentebelangen wil de nieuwe informatie meenemen naar de fractie om 
een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Wethouder Schuurman zegt toe:
- Een aantal technische vragen van de VVD schriftelijk te zullen beantwoorden.
- De raad periodiek te informeren over de stand van zaken via een nieuwsbrief.  

De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad van 20 
december 2021 kan worden geplaatst.

5. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Kleine Kornuiten Hofmanssteeg
Voorstel:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een gebouw 

voor kinderdagopvang de Kleine Kornuiten en een jongveestal op het perceel Hofmanssteeg 7 
met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 

2. De ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als tegen 
het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning van dit bouwplan geen zienswijzen worden 
ingediend.

Advies van de commissie
Alle fracties zijn akkoord met het voorstel om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te 
geven. Een goed voorbeeld waarin hoofd- en nevenactiviteiten elkaar aanvullen, in dit geval 
agrarische activiteiten en kinderopvang. Het plan is mooi vormgegeven, met oog voor 
duurzaamheid en biedt een oplossing voor wachtlijsten in de kinderopvang. De verkeersveiligheid 
vraagt om aandacht. Er wordt opgeroepen om de verkeersbewegingen beperkt te houden en de 
buurt proactief te betrekken.   
Wethouder Schuurman zegt toe dat dit de maximale uitbreiding is op deze locatie. Ook zegt hij toe 
de fiets en veiligheid van dit traject te monitoren en deze zorgen met wethouder van Leeuwen te 
delen. 
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De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 20 
december 2021 kan worden geplaatst, waarbij in ieder geval de fractie van D66 gelegenheid zal 
hebben voor het afgeven van een stemverklaring.

6. Beleidsplan inwonerbetrokkenheid
Voorstel:
1. De beleidsnota inwonerbetrokkenheid 'Met Elkaar, Samen Dalfsen mooier maken' vast te 

stellen; 
2. In te stemmen met het uitvoering geven aan de pilots in 2022 en 2023; 
3. Hiervoor incidenteel een bedrag per jaar van € 35.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 

2022 en 2023 en in de dekking te voorzien door te beschikken over het begrotingssaldo 2022 
en 2023; 

4. Hiertoe de bijgevoegde 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Advies van de commissie
PvdA vindt dit plan een mooie stap in het professionaliseren van de aanpak. Het idee is wat mager 
uitgewerkt van onderop en de fractie ziet dit nog graag tegemoet. Het gaat om de houding om open 
te staan voor initiatieven, goed begeleiden en niet langs een rigide checklist leggen. Zoek de ruimte 
op en daar ligt een belangrijke rol voor de gebiedsmanagers. Het is voor de fractie onduidelijk of dit 
een nieuwe functie is in elke kern en wat de taakomschrijving is. PvdA beveelt aan om te investeren 
in de ambtelijke capaciteit en kennis en kunde voor dit type werk. PvdA kan instemmen met het 
voorstel.

De VVD geeft aan dat hier in de afgelopen jaren vaker over is gesproken met goede en minder 
goede voorbeelden. Dit beleid biedt houvast hiervoor. De VVD geeft mee dat ook de gemeente mee 
moet kijken welke trede er nodig is en dit niet alleen aan de initiatiefnemer overlaten. De 
doorlooptijd kan vertragend werken. Belangrijk is de afweging hoelang een participatietraject moet 
zijn. Dit is afhankelijk van onderwerp. Het is een prima plan. Ga proberen, ontdekken en bijslijpen 
en periodiek evalueren. De VVD ziet graag de uitvoering tegemoet. 

D66 vindt dit een prettig en leesbaar document maar het kan concreter. Verwachtingsmanagement 
is erg belangrijk bij inwonerbetrokkenheidstrajecten. De fractie overweegt een amendement om de 
ambitie zo scherp mogelijk te formuleren. Betrek iedereen erbij voordat je start. Dit is terug te 
vinden bij de kernwaarden, maar vanuit de gemeente naar de burger geformuleerd. D66 pleit voor 
een dienstbare opstelling en een vorm van gezamenlijkheid. Laat dit vooral zelf als bestuur zien.

Voor Gemeentebelangen is dit een belangrijk onderdeel van het proces waarbij beleid tot stand 
komt. Een speerpunt uit de Kleurrijke Kubus. Met dit plan kan de gemeente gaan voor betere 
besluiten, ondersteuning en participatie. Dit is van levensbelang met de Omgevingsvisie voor de 
deur. Dit is de kracht van Dalfsen en Gemeentebelangen kan instemmen met het voorstel.

Dit beleidsplan is een wens van de raad en coalitie. Het CDA wenst ook duidelijkheid in kaders en 
richtlijnen voor het betrekken van inwoners en initiatieven. In combinatie met het visiedocument 
Goed Goan en de Omgevingsvisie.  Het managen van de verwachtingen past bij Dalfsen. Het CDA 
roept op om inwoners eigenaar te maken van ideeën en uit te nodigen om te komen met 
initiatieven. Belangrijk is om vooraf kaders mee te geven, kosten, gewenste resultaat en 
communicatie. De kernwaarden en uitgangspunten spreken de fractie aan. De fractie vraagt om 
evaluatie om punten mee te nemen naar andere projecten. Dit vraag om anders werken, een 
samenspel en met de gebiedsmanager als het aanspreekpunt. Het CDA kan instemmen met deze 
nota om samen aan de slag te gaan voor een nog mooier Dalfsen.

De ChristenUnie geeft aan dat veel gebeurd aan participatie. Tegelijk kan het beter in de praktijk. 
Het woord participatie is passender dan het woord inwonersbetrokkenheid. Dit is meer vanuit de 
gemeente geredeneerd. De beoogde effecten zijn helder. Bij de toelichting ziet de fractie graag 
toegelicht wanneer er een bijdrage wordt verwacht. Elk traject is maatwerk met verschillende 
belanghebbenden. Wees creatief, kleurrijk en laagdrempelig. Voor een inwoner is het niet duidelijk 
in welke fase een ontwikkeling zich bevindt. ChristenUnie is voor een permanente 
informatievoorziening met als vraag wat gebeurt er op welk moment en wanneer is wie aan zet. Dit 
vanuit de inwoner geredeneerd. De ChristenUnie wenst de organisatie succes met de 
implementatie en feliciteren de inwoners van Dalfsen met dit beleidsplan.
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De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad van 20 
december 2021 kan worden geplaatst.

7.  Visiedocument Goed Goan – Ontwikkeling van he bestuur in de Dalfser samenleving
Voorstel:
1. De visie “Goed Goan - Ontwikkeling van het bestuur in de Dalfser samenleving” vast te stellen.

Advies van de commissie
Alle fracties stemmen in met de visiedocument ‘Goed Goan’, wat reflecteert op de huidige 
bestuurscultuur en de ambities beschrijft voor het toekomstbestendig maken van het bestuurlijk 
samenspel. 

In de Raadsagenda Kleurrijke Kubus is burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing een belangrijk 
thema. Dit traject loopt vanaf 2019 en het visiedocument is een belangrijke stap in de bestuurlijke 
vernieuwing in Dalfsen. Het biedt kansen om het bestuur en politiek dichter bij de inwoners te 
brengen. Er wordt gekeken naar het vernieuwen van het vergadermodel en meer ruimte bieden 
voor het debat. Hierdoor kunnen verschillen in standpunten duidelijker naar voren worden gebracht. 
De oude gemeenteraad spreekt de ambitie uit en de nieuwe raad komt aan de lat te staan voor de 
uitvoering. Alle fracties kijken uit naar de werksessie in januari om deze visie verder uit te werken. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 20 
december 2021 kan worden geplaatst.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 23:12 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 17 januari 2021.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de commissiegriffier, 
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte mw. mr. M. van Spijker


