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Raadsvergadering 3 november 2022 
 
 
Ondergetekenden leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in: 
 
 
gehoord de beraadslagingen over de begroting 2023-2026; 
 
 
overwegende dat: 

- opwekking, transport en gebruik van duurzame energie een actueel thema is 
- capaciteit van het netwerk een belangrijke belemmering vormt om verdere groei te realiseren  

 
en overwegende dat: 

- Dalfsen (gemeente én inwoners) actief en innovatief wil zijn in een eigen bijdrage om 
klimaatdoelen te halen. 

- ontwikkeling van slimme en lokale energienetwerken hieraan positief bijdraagt doordat het de druk 
op de netcapaciteit vermindert 

- zonnesportparken en windmolens op bedrijventerreinen ( waaronder ook agrarische bedrijven) 
aanzienlijk kunnen bijdragen aan de groeidoelstelling voor duurzame energie 

- naast de bestaande technologie ( wind/zon) ook nieuwe innovaties belangrijk zijn (met gebruik van 
wind/ zon/ water/aarde)  

 
spreekt uit dat: 

- Dalfsen ondanks de bestaande netcongestie koploper wil blijven in haar bijdrage voor de 
klimaatdoelstellingen  

- bij investeringen in duurzame energieprojecten ingezet wordt op maximaal lokaal eigendom 
 
verzoekt het college: 

- burgerinitiatieven actief te stimuleren die de opwek van duurzame energie voor eigen en/of lokaal 
gebruik mogelijk maken. 

- bij het ontwerpen van nieuw te ontwikkelen woonwijken een slim lokaal energienetwerk als 
alternatief uitwerken 

- zonnesportparken en windmolens op bedrijventerreinen onderdeel te maken van een slim lokaal 
netwerk en daarbij te onderzoeken in hoeverre collectieve participatie en/of lokaal eigendom hierbij 
kan worden gerealiseerd 

- hierbij ook de mogelijkheden van nieuwe innovaties ( buiten en binnen de bebouwde kom) te 
betrekken, 

- hierbij nauw samen te werken met de “Dorpen van Morgen” en overige belangenorganisaties 
- hierover de raad vanaf januari te informeren zodat de uitkomsten kunnen worden meegenomen in 

de komende perspectiefnota  
 
 
de indieners,  
 
 
Dick Homans  Gerrit Jan Veldhuis Leander Broere  Bernard Smalbraak 
ChristenUnie  VVD   PvdA   D66 
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Toelichting 
 
In de beschouwingen bij de begroting werd aangegeven dat netcongestie de verdere groei in opwek, 
transport en gebruik van  duurzame energie belemmert. Voor een oplossing van dit probleem zijn we 
afhankelijk van andere partijen.  
 
Met de opwek voor eigen gebruik en de inzet van een slim lokaal netwerk kunnen we onze groeiambitie 
buiten deze afhankelijkheid verder vorm geven. 
 
Daarbij wordt lokaal opgewekte energie eerst voor lokaal gebruik aangeboden, eventueel lokaal 
opgeslagen en pas daarna teruggeleverd.  
 
Een dergelijk opgezet slim lokaal energienetwerk leent zich mogelijk goed voor collectieve participatie of 
lokaal eigendom.  
 
Naast bestaande innovaties zijn er tal van ontwikkelingen/innovaties gaande. Door het bundelen van de 
kennis van gemeente, inwoners en belangenorganisaties zijn we beter in staat deze ontwikkelingen te 
volgen. “Twee weten nou eenmaal meer dan één “ 
 
 
 

 
 
 
 


