
 

 
 

Amendement 
 

  
  

 

Raadsvergadering 15 juni 2020 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in: 
 
De gemeenteraad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09 juni 2020, nr. 1115 
 
gehoord de beraadslagingen betreffende het voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen 
bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark nabij de Hooiweg in Dalfsen; 
 
gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
  
overwegende dat: 

- de raad met het vaststellen van het Beleidsplan Duurzaamheid 2017-2025 doelen heeft gesteld 
voor het opwekken van duurzame energie 

- zonneparken een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van onze doelstellingen 
- de raad met het vaststellen van het Beoordelingscriteria zonneparken randvoorwaarden voor de 

ontwikkeling van zonneparken in de gemeente Dalfsen heeft vastgesteld 
- in het beoordelingskader zonneparken is vastgelegd dat samenwerking met omwonenden en 

belanghebbenden een essentiële voorwaarde is voor het rechtvaardigen van de 
maatschappelijke meerwaarde van een zonneveld 

- de raad kennis heeft genomen van de ingediende aanvraag omgevingsvergunning en de 
verschillende bijlagen, waaronder de toetsing aan het gemeentelijk beleid 

- de raadscommissie kennis heeft genomen van de mondelinge toelichtingen tijdens het 
spreekrecht voor burgers; 

 
constaterende dat: 

- het participatieproces vanaf de start van het project onzorgvuldigheden kent 
- het draagvlak niet verbeterd is na de behandeling in de raadscommissie, de op 14 mei 2020 

gehouden bijeenkomst met omwonenden en de ontwikkelaar onder begeleiding van een 
onafhankelijk voorzitter en de aanvullende reacties daarna 

- Er daarmee nog steeds geen plan is dat voldoet aan de uitganspunten zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in het beleidsplan Duurzaamheid en Beoordelingscriteria zonneparken op 
maaiveld 

- Hiermee onvoldoende tegemoet is gekomen aan de bedoeling van de gemeenteraad zoals 
verwoord in de motie “Zonnepark Hooiweg” aangenomen in de raadsvergadering van 20 april 
2020. 

- het zonneveld nog steeds zichtbaar zal zijn vanaf de dijk 
 

en overwegende dat: 
- in het beoordelingskader zonneparken is vastgelegd dat het initiatief moet aansluiten op de 

karakteristiek van het gebied 
- de raad meermaals heeft uitgesproken de grootte en uitstraling van dit park te industrieel te 

achten voor de karakteristieken van het landschap ter plaatse 
- De zichtbaarheid vanaf de dijk strijdig is met het Beoordelingscriteria zonneparken 

 
spreekt uit dat: 

- de omvang van het zonnepark te groot is voor deze locatie omdat de karakteristiek van het 
gebied te zwaar wordt aangetast 

- het participatieproces niet voldoet aan de eisen die de raad gesteld heeft en daarmee de impact 
van het ruimtegebruik maatschappelijk niet gerechtvaardigd kan worden 

- realisatie van het genoemde zonnepark nabij de Hooiweg in Dalfsen daarom niet voldoet aan de 
eisen van de goede ruimtelijke ordening. 
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stelt de raad daarom voor om het voorgestelde besluit te schrappen en te besluiten: 
 
Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een zonnepark 
nabij de Hooiweg in Dalfsen. 

 
 
 
de indieners,  
 
 
 
 
Leander Broere   Bert Ruitenberg   Gerrit Jan Veldhuis  
PvdA     CDA    VVD 
     
 
    


