
 

 
 

Motie RES, Lokaal Optimaal Profijt  

  

  

 
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: 

- Onderstaande uitgangspunten geformuleerd zijn bij de uitwerking van de vraag hoe de RES-regio 
de regionale energiestrategie wil uitvoeren: 

 We koesteren lokale initiatieven;  

 We beslissen ook zelf waar opwek plaatsvindt, stellen heldere kaders en geven het dan weer 
over aan de samenleving (in welke organisatievorm dan ook);  

 We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom (zowel in het ontwikkelproces als bij de 
energieprojecten zelf);  

 We houden de opbrengst zoveel mogelijk lokaal;  

 We streven naar een evenwichtige verdeling tussen de lusten en de lasten;  

 We betrekken omwonenden bij energieprojecten in een zo vroeg mogelijk stadium.  
 

- Het de acceptatie en maatschappelijk draagvlak ten goede komen als de opbrengsten zoveel 
mogelijk lokaal terugvloeien. 

- Het de acceptatie ten goede komt als mensen kunnen spreken van “ons” zonneveld en “onze” 
dorpsmolen. 

- Er ook een hoger percentage lokaal eigendom haalbaar is (zelfs 100%) als er al een sterke 
energiecoöperatie bestaat die zelf actief op zoek gaat naar grondposities.  

 
spreekt uit dat: 

- Het in dit stadium van de concept-RES het goede moment is om de lat hoog te leggen. 
- Het 3e en 4e uitgangspunt sterker kunnen worden geformuleerd. 

 
verzoekt de stuurgroep RES West-Overijssel:  

- Als uitgangspunten op te nemen: 

 We streven naar 100% lokaal eigendom en zeggenschap. (zowel in het ontwikkelproces als bij 
de energieprojecten zelf); 

 We streven ernaar de opbrengsten voor 100 % lokaal terug te laten vloeien (met een minimum 
van 50%). 

 
verzoekt het college om deze inzet te ondersteunen en uit te dragen 
 
 
de indieners, 
 
 
B.H.M. Schrijver E. Ruitenberg  J.M.A. Eilert 
D66   CDA   PvdA 


