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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 6-dec-21 

Vragensteller   Dhr. G.J. Veldhuis VVD 

Agendapunt/onderwerp Ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproductie 

Eenheid   Ruimtelijke Ontwikkeling 

Contactpersoon  Thijs Mosterman 

Contactgegevens  t.mosterman@dalfsen.nl 

    0529-438917 

 

Vraag 1: Hoe wordt zon-op-dak gestimuleerd? 

Antwoord 1: ondernemers met grote daken kunnen gratis een adviesgesprek aanvragen waarbij ook 

alle aspecten rondom een zonnedak besproken kunnen worden. Naast technische voorwaarden en 

verzekeringsmogelijkheden worden ook de opties voor financiering besproken. Daarnaast kunnen 

ondernemers gratis gebruik maken van het versnellingsteam zonnedaken van de provincie Overijssel. 

Via dit team worden ook de mogelijkheden onderzocht voor bijvoorbeeld collectieve projecten en 

oplossingen voor de netwerkproblemen.   

Vraag 2: zijn in het zoekgebied al gezamenlijke initiatieven gestart en zijn de belangen tussen 

bewoners en grondeigenaren gelijk? 

Antwoord 2: er zijn nog geen gezamenlijke energieprojecten in het zoekgebied bij de gemeente 

bekend. Het is de bedoeling dat dit de komende jaren wordt uitgewerkt.  Tijdens dit project kunnen 

de belangen tussen bijvoorbeeld bewoners en grondeigenaren verschillen maar gestreefd wordt naar 

een gelijkwaardig en transparant proces.  

Vraag 3: waarom is de spoorlijn Zwolle - Groningen een voordeel voor de energieplannen? 

Antwoord 3: zowel inwoners als landschapsspecialisten geven aan dat voor een goede en herkenbare  

ruimtelijke inpassing een combinatie kan worden gemaakt van de bestaande duidelijk lijnen en 

objecten in het landschap. Deze spoorlijn (op een dijk) is een voorbeeld en duidelijk zichtbaar in dit 

gebied.  Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld hoogspanningslijnen, grenzen van bedrijfsterreinen of 

een snelweg. 

Vraag 4: waar kunnen lokale partijen de financiering regelen? 

Antwoord 4: bij gedegen en  gedragen plannen is financiering meestal geen groot probleem. Dit geld 

kan (voor een deel) afkomstig zijn uit de samenleving, via banken of via fondsen. Het Energiefonds 

Overijssel is bijvoorbeeld een bewezen geldverstrekker voor grote duurzame energieprojecten. 

Voorfinanciering van de voorbereiding en vergunningprocedure zijn soms wel een uitdaging. Ook 

hierin kan de provincie ondersteuning verlenen en wellicht de gemeente (via het energiebedrijf). 

Maar samenwerkingen met commerciële partijen is ook mogelijk.   

  

 


