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ONDERWERP COMMISSIEADVIES/BESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  

2. Vaststelling agenda Conform

3. Kaders grootschalige duurzame 
energieproductie 2023-2030
Voorstel
De kaders voor grootschalige duurzame 
energieproductie vast te stellen.
;

Er zijn 2 aanmeldingen ontvangen voor het 
spreekrecht. Dhr. Dirksen spreekt, mede namens 
andere bewoners uit Dalfserveld-West, zijn zorg 
uit over de impact van plannen op het leefgebied, 
landschap en kwaliteit van wonen. Hij roept op tot 
meer openheid en meer participatiemogelijkheden 
voor inwoners bij de uitwerking van plannen. Hij 
verzoekt raad en college om op 8 concrete vragen 
een antwoord te geven. 

Dhr. Simons is veehouder in Lemelerveld. Hij 
vraagt de raad om een regeling ‘Stroom voor 
Rood’ in overweging te nemen waarbij bebouwde 
ruimte kan worden ingeruild voor een vergunning 
voor grotere boerderijwindmolens. 

Wethouder Schuurman meldt dat de provincie een 
brief gaat sturen over de gevolgen van het niet 
aanwijzen van zoekgebieden. Hij zal deze brief 
delen met de raad en inwoners zodra die 
ontvangen is. 

Alle fracties geven aan dat zij zich grotendeels in 
de kaders kunnen vinden, maar een definitief 
oordeel in beraad houden tot de raadsvergadering.  

(vervolg op volgende bladzijde)



3. Kaders grootschalige duurzame 
energieproductie 2023-2030 (vervolg)

De VVD ziet 2030 als tussenstap en wil de focus 
leggen op 2050. Er ligt een flinke opgave van 300 
GWh voor Dalfsen, waarbij zon op daken voor de 
fractie de voorkeur heeft, maar ook windmolens en 
zonneparken nodig zijn. Technologische 
ontwikkelingen staan niet stil, dit geeft kansen. De 
fractie streeft naar meer dan 50% lokaal 
eigendom. Ook op andere punten hadden de 
kaders scherper gekund, zoals over compensatie 
voor inwoners. Goede communicatie is belangrijk, 
de insprekers laten zien dat het nodig is om 
voortdurend in gesprek te blijven. 

Het CDA vindt het belangrijk om in Dalfsen eigen 
keuzes te maken voordat van hogerhand wordt 
ingegrepen. De bestaande kaders waren tot nu toe 
ontoereikend om ongewenste ontwikkelingen 
tegen te houden. Het is belangrijk om samen met 
inwoners te kijken naar meer mogelijkheden voor 
opwek voor eigen gebruik (hogere molens, 
zonnepanelen, monovergisters), naar een eigen 
energiebedrijf en naar samenwerking met 
buurgemeenten. De fractie vindt de kaders 
herkenbaar en passend. Het is belangrijk om te 
blijven kijken naar jurisprudentie en nieuwe 
ontwikkelingen, zodat aanscherping mogelijk is als 
dat nodig is. De zorg van inwoners is terecht, dat 
vraagt om goede communicatie. 

De kaders zijn duidelijk en passen bij de ambities 
van verduurzaming, vindt de PvdA. Lokale borging 
om iedereen mee te krijgen vraagt om continue 
participatie. De fractie is benieuwd naar de 
voortgang op het lokaal energiebedrijf, vooral 
gezien de bijdrage die dat levert richting 100% 
lokaal eigendom en de grip op de energiecrisis. 

De kaders zijn duidelijk, maar bieden ook nog 
genoeg ruimte, volgens D66. De fractie roept op 
om participatie zeer serieus te nemen, omdat 
bewoners ook initiatiefnemers kunnen zijn. De 
ashoogte voor erfmolens mag hoger. De fractie 
overweegt hiervoor een amendement of motie in 
te dienen. 

Gemeentebelangen vindt dat de kaders 
toekomstbestendig en duidelijk voor inwoners zijn. 
Lusten en lasten moeten gelijk verdeeld worden. 
De fractie vindt dat ook externe wijzigingen goed 
moeten worden verwerkt in de kaders en dat 
inwoners hierover geïnformeerd moeten worden. 
Het zoekgebied Dalfserveld-West staat niet ter 
discussie, het is belangrijk om goed en transparant 
in gesprek te blijven. 

(vervolg op volgende bladzijde)



3. Kaders grootschalige duurzame 
energieproductie 2023-2030 (vervolg)

De ChristenUnie onderstreept het doel van 2050 
en is blij met de stappen die gezet zijn en worden. 
Grote windmolens leveren een belangrijke bijdrage 
en Dalfserveld-West is daarvoor een geschikt 
gebied. De impact op het gebied moet herkend en 
erkend worden via participatie en compensatie. De 
fractie denkt dat voor de inrichting van het gebied 
aanvullende kaders en zorgvuldig maatwerk nodig 
zijn. Voortschrijdend inzicht en externe 
ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassing, hier 
moet wel ruimte voor zijn. 

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

4. Bestemmingsplan Muldersweg II, 
Oudleusen
Voorstel

1. Het bestemmingsplan Muldersweg II vast 
te stellen;

2. De grondexploitatieopzet voor het 
plangebied vast te stellen;

3. Het addendum op de welstandsnota vast 
te stellen.

Wethouder Schuurman zegt toe terug te komen op 
de verkeersafwikkeling en het onderzoek naar 
zware metalen. 

Alle fracties geven aan zich in dit voorstel te 
kunnen vinden. Gemeentebelangen merkt op dat 
dit plan past bij de ambitie om te bouwen voor de 
lokale behoefte. Toename van het verkeer moet 
goed op effecten worden bekeken. Het CDA houdt 
zorg over de afhechting van een flexibel bouwplan, 
en is benieuwd naar het onderzoek over mogelijke 
watervervuiling. De ChristenUnie heeft vertrouwen 
in een goede verkeersafwikkeling, en herhaalt dat 
participatie niet stopt na vaststelling van het plan. 

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

5. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:32 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 6 december 2022.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de griffier,
H.A. Zwakenberg drs. J. Leegwater


