
 

 
 

Amendement “Uitgangspunten grootschalige opwek 
duurzame energie 
 

  
  

 

 

Raadsvergadering 21 juni 2021 
 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021, nummer 1294; 
 
gehoord de beraadslagingen tijdens de commissievergaderingen van 7 juni 2021; 
 
overwegende dat: 

- De concept uitgangspunten de opmaat zijn voor formeel lokaal beleid van de gemeente Dalfsen op 
basis waarvan concrete initiatieven kunnen worden genomen; 

 
stelt de raad voor om de concept uitgangspunten voor grootschalige opwek duurzame energie als volgt te 
wijzigen: 
 

(1) De opgave voor de gemeente Dalfsen van 100 Gwh, zoals opgenomen in de RES 1.0, te 
hanteren als minimumopgave voor 2030. 

a. Redenen:  
i. Vanwege clustering kan het wenselijk zijn om juist meer te plaatsen. 

Voorkomen moet worden dat we kansen in de fysieke ruimte missen 
vanwege de RES 1.0 opgave, terwijl we in de toekomst nog aanzienlijk 
hogere opbrengsten zullen moeten genereren.  

ii. Houd een dubbele of driedubbele opgave in gedachten bij 
planontwikkeling.  

(2) De verhouding van wind en zonne-energie variabel te maken, waarbij 60 % wind de 
ondergrens is en we streven naar een hoger percentage. 

a. Reden: zie motie in april mbt hoofdlijnenakkoord 
(3) De gemeente betrekt direct bij het verkennen van zoekgebieden, naast relevante 

organisaties ook de inwoners / omwonenden van dit betreffende gebied om informatie over 
opgaven, belangen, kansen en ideeën vroegtijdig op te halen. 

a. Redenen: 
i. Direct onderscheidend zijn in ons participatieproces 
ii. Neem inwoners vanaf het begin mee; zij hebben weer andere 

belangen dan de duurzame dorpen.  
(4) Voor lokaal eigendom geldt dat we streven naar 100 % lokaal eigendom en dat 50 % een 

minimum percentage is.  
a. Reden: zie motie over dit onderwerp waarin streven naar 100 % is genoemd.  

(5) Een windmolen wordt uiterlijk 25 / 30 jaar weer in zijn geheel verwijderd. Verlengingen (per 5 
jaar) kunnen worden aangevraagd, maar worden tegen dan geldend beleid beoordeeld.  

a. Reden: vergelijkbare kaders als voor zonneparken en voorkomen dat we op 
termijn met een probleem zitten. Denk hierbij ook aan de infrastructuur in de 
grond.  
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