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Hierbij een aantal technische vragen van de CDA-fractie over het agendapunt Windpark aanstaande 
maandagavond. 

1. In het verleden zijn met de provincie prestatie-afspraken gemaakt over de lokale 
windenergieproductie. Met het voorliggende initiatief zouden we aan deze prestatie-
afspraken voldoen.  Hoe ver gaat de zekerheid op dit moment dat de gemeente Dalfsen niet 
verplicht wordt nog meer windenergie te realiseren? 

In bijgevoegde brief uit 2012 is de toezegging bevestigd door Gedeputeerde Staten. De provincie 
heeft in het bij de plannen betrokken projectteam meermaals aangegeven dat de provincie de 
gemeente Dalfsen niet verder verplicht om windenergie te realiseren na realisatie van dit plan.  De 
provinciale doelstelling  van 85,5 MW wordt, samen met de afspraken die nu met de gemeente 
Staphorst zijn gemaakt ingevuld. Bij een afwijzing van een verzoek om windturbines te plaatsen door 
de gemeente Dalfsen gaat de provincie daarom ook niet in de plaats treden.   
  

2. Er is een ontwikkelingsovereenkomst met Nieuwleusen Synergie gesloten, onder andere 
over de compensatie en participatie. Deze aspecten waren belangrijk bij het besluit om in 
2013 positief te besluiten over het initiatief in eerste fase. In hoeverre is in de 
ontwikkelingsovereenkomst deze compensatie en participatie concreet gemaakt, naast de 
beschreven 40% winstdeling voor de omwonenden? 

Bijgevoegd is de gesloten ontwikkelingsovereenkomst (Let op: de ontwikkelingsovereenkomst niet 
openbaar!). Ook voor invulling van de kwaliteitsimpuls groene omgeving (90.000 euro totaal, met 
verplichting jaarlijks hierover te rapporteren) en dat ook eventuele andere winst/opbrengsten 
ingezet moeten worden voor de doelstellingen van Nieuwleusen Synergie zijn hierin afspraken 
vastgelegd. 
  

3. We lezen dat er voor de slagschaduw een (verplichte) stilstandsvoorziening wordt getroffen 
om normoverschrijding te voorkomen. Is handhaving hierop mogelijk? En in het algemeen: 
heeft initiatiefnemer aangegeven hoe om zal worden gegaan met mogelijke klachten uit de 
buurt? Is men bereid de molen bijvoorbeeld voor kortere tijd stil te zetten? 

Er zal aan de wettelijke normen voldaan moeten worden die zijn vastgelegd in het activiteitenbesluit 
milieubeheer. Als niet aan de normen (voor o.a. slagschaduw) wordt voldaan dan kan daartegen 
opgetreden worden.  Ook heeft initiatiefnemer zeker aangegeven om in overleg en zeker bij 
klachten uit de buurt te kijken naar een oplossing, bijvoorbeeld door het stilzetten van de molen. 
Overigens wordt een stilstand voorziening in de windturbine ingeregeld en zal volledig automatisch 
stil gaan staan op de dagen en tijden waar sprake zou kunnen zijn van slagschaduw en op dat 
moment de weersomstandigheden (bepaalde bezonning) ook zodanig zijn.  
Verder heeft initiatiefnemer ook aangegeven  bij het selecteren van de type molen die toegepast 
gaat worden uitdrukkelijk naar bijvoorbeeld geluidsproductie  gekeken worden om zo ook mogelijke 
overlast voor de omgeving nog te beperken. 
  

4. Zijn er afspraken gemaakt over het verwijderen/vervangen van de windturbines aan het 
einde van hun levensduur? 

Zie ook hiervoor de ontwikkelingsovereenkomst, hierin zijn ook afspraken vastgelegd over de 
verwijdering van de windturbines (artikel 4 lid 12).  Het vervangen blijft  binnen de regels van het 
bestemmingsplan mogelijk. 
  
Hartelijke groet, 
  
Roel Kouwen 
CDA Dalfsen 


