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Toelichtende notitie participatie n.a.v. de 
Motie “Zonnepark Hooiweg” 
 
Na de ingediende motie van de gemeenteraad op 23 maart jl. hebben de initiatiefnemer 
TPSolar en vertegenwoordigers van de buurt drie keer intensief contact gehad (zie de 
genotuleerde gespreksverslagen). Het doel hierbij was om tot een gezamenlijk gedragen plan 
te komen. 
 
Wij zijn verheugd met het feit dat wij een uitgebreide reactie hebben mogen ontvangen van 
Marshoek Stroomt die namens de buurt reageert. Hiermee konden wij concreet aan de slag 
en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Gedurende de sessies zijn een aantal wijzigingen 
aangebracht en zijn wij nader tot elkaar gekomen op verschillende onderdelen. 
 
De belangrijkste wijzigingen/toevoegingen in het plan Zonnepark Hooiweg zijn hieronder 
uiteengezet: 
 

- Zuidelijk deel 
Het zuidelijk deel was onbespreekbaar voor de buurt. Om tot een samenwerking te 
komen, heeft TPSolar besloten om het zuidelijk deel te laten vervallen. Het vervallen 
deel is op verzoek van de buurt toegevoegd aan het noordelijk deel aangrenzend aan 
het waterwingebied van Vitens. Hierdoor vervalt 1 hectare zonnepark en zal de opwek 
van duurzame energie minder worden. Ook zal het  beoogde zonnepark hierdoor 
verder weg liggen van de woningen langs de Hooiweg, Oude Dalfserweg en 
Marshoekersteeg. 
 

- Zicht vanaf de dijk 
Om het zicht vanaf de dijk op het zonnepark te verminderen wordt de singel langs de 
dijk doorgetrokken en versterkt, door onder andere de aanplant van groenblijvende 
soorten. Daarnaast wordt het zicht vanaf de dijk op het zonnepark beperkt door de 
aanplant van een voedselbos. 
 

- Voedselbos 
Het idee van het voedselbos is voortgekomen vanuit de buurt. Er is besloten om 0,75 
hectare nabij de dijk in te richten als voedselbos. TPSolar betaalt de pacht van de grond 
van het voedselbos gedurende de looptijd van het zonnepark. 
 

- Stimulering van de lokale economie 
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 krijgen. 
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- Omgevingsfonds 
Het omgevingsfonds wordt toegevoegd aan de participatiemogelijkheden. Het doel 
hiervan is dat de baten ten goede komen aan de Marshoek en Herfte. Het is aan de 
buurt of de baten van dit fonds worden aangewend voor de aanleg en exploitatie van 
het voedselbos. De gemeente Dalfsen en TPSolar zullen in de ontwikkelings-
overeenkomst vastleggen dat 15 jaar lang (SDE++ periode) jaarlijks 300€/MWp in het 
omgevingsfonds komt.  

 
De participatieladder van financiële deelname is nogmaals gedeeld met de buurt en uitgebreid 
besproken tijdens de drie overlegmomenten. Het gevraagde percentage van minstens 10% 
participatie vanuit de lokale gemeenschap in de motie “Zonnepark Hooiweg” is voor TPSolar 
geen probleem. Sterker nog, TPSolar heeft als doel om een percentage van 50% te halen aan 
de hand van mede-eigenaarschap of mee-investeren. 
 
 

Nieuwe plan dd. 29-01-2020 Aangepast plan n.a.v. participatie mei 
2020 

  
Direct omwonenden Direct omwonenden 

- Straal 1 km van de hoeken van het 
zonnepark (32 woningen) 

- Gratis stroom 1e jaar tot maximaal 
3500 kWh 

- Tegemoetkoming panelen plaatsen 
op daken maximaal € 10.500 
(alternatief voor omgevingsfonds) 
 

- Straal 1 km van de hoeken van het 
zonnepark (32 woningen) 

- Gratis stroom 1e jaar tot maximaal 
3500 kWh 

- Tegemoetkoming panelen plaatsen 
op daken maximaal € 10.500 

 Extra voor de buurt  
 - Voedselbos (0,75 Ha) 

- Omgevingsfonds (300€/MWp), bij 
een productie van 12,5 MW is dit 
jaarlijks € 3.750 gedurende de SDE -
periode van 15 jaar 

- Collectief inkoopvoordeel panelen 
voor de buurt  
 

Overige inwoners Buurt en overige inwoners 
- Mede-eigenaarschap 50% 

(risicodragend) 
- Zonnepanelendelen.nl (risicovrij) 
- Lokaal zonnestroom afnemen tegen 

een gunstig tarief 
- Werkgelegenheid 

 

- Mede-eigenaarschap max. 50% 
(risicodragend) 

- Zonnepanelendelen.nl (risicovrij) 
max. 50% 

- Lokaal zonnestroom afnemen tegen 
een gunstig tarief 

- Werkgelegenheid 
 

 
 


