
 
 

Raadsvergadering 25 mei 2020 
 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het op 
de agenda opgenomen onderwerp ‘Concept bod Regionale Energie Strategie West-Overijssel’. 
 
gehoord: 

- De beraadslagingen over dit onderwerp in de raadscommissie van 11 mei 2020; 
 
overwegende dat: 

- we nu 13 maanden op weg zijn met het RES – proces en er nog 14 maanden te gaan zijn om tot 
een definitieve RES 1.0 te komen; 

- op 23 april 2020 het conceptbod voor de regionale energiestrategie in West-overijssel aan de 
raad is aangeboden, als onderdeel van de totstandkoming van de RES 1.0; 

- in de startnotitie van de RES duidelijk is aangegeven dat inwoners goed meegenomen moeten 
worden; 

- de indieners constateren dat de inwoners de afgelopen periode minimaal zijn geinformeerd over 
het proces en ook niet in de gelegenheid zijn gesteld om te participeren; 

- volgens de startnotitie het primaat voor participatie met inwoners bij de gemeente ligt (zij 
organiseren het participatieproces met de eigen inwoners en bedrijven); 

- In de gemeente Dalfsen de duurzame dorpen een belangrijke rol spelen in het 
verduurzamingsvraagstuk (o.a. om 50 % lokaal eigendom van duurzame energieprojecten te 
realiseren) 

- In de concept RES een onderzoek wordt aangekondigd naar een regionaal energiebedrijf; 
 
spreekt uit dat: 

- inwoners nu niet weten wat er speelt en wat hun rol is 
- de participatieladder nu alleen een procesinstrument lijkt te zijn 
- er meer moet worden geinvesteerd in goede participatie als verdere professionalisering van 

nieuwe vormen van democratie 
 

verzoekt het college:  
- om uiterlijk 1 oktober 2020 voor de gemeente Dalfsen een ‘Communicatie- en participatieplan 

RES’ op te stellen, waarin onder meer beschreven wordt wanneer en hoe onze inwoners en hun 
volksvertegenwoordigers betrokken worden bij de tot standkoming van de RES 1.0 

- dit ‘Communicatie- en participatieplan RES’ te delen met de gemeenteraad en onze inwoners; 
 
verzoekt de stuurgroep RES West-Overijssel:  

- Bij het uitvoeren van het onderzoek naar een regionaal energiebedrijf de lokale 
energiecoöperaties (lees duurzame dorpen) te betrekken bij onderzoeksvraag, - uitvoering en 
aanbevelingen. 

 
 
de indieners, 
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