
 

Informatie voor de raad 
 

Onderwerp  - Gezamenlijk energiebedrijf 

Portefeuillehouder - A. Schuurman (wethouder) 

Eenheid  - Ruimtelijke Ontwikkeling   

Contactpersoon - Thijs Mosterman 

Contactgegevens - t.mosterman@dalfsen.nl 

Openbaarheid  - Openbaar  

 
Behandeld in collegevergadering van  10 mei 2022 
Behandeling in raadsvergadering van  30 mei 2022 
 
 
Kernboodschap: 
De gemeente dalfsen vindt regie en zeggenschap bij grootschalige energieprojecten belangrijk en 
streeft naar 100% lokaal eigendom. Samen met de lokale energiecoöperaties Dorpen van Morgen 
(DvM) worden daarom de mogelijkheden voor een gezamenlijk energiebedrijf uitgewerkt. In november 
2021 is een intentieovereenkomst met de DvM afgesloten en hierin staan een aantal vervolgstappen 
beschreven. Deze vervolgstappen zijn vertaald naar een aantal onderzoeksvragen voor 2022.  
De gemeenteraad heeft aangegeven goed op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen rondom 
dit thema. Vandaar dat deze raadsmemo is uitgewerkt. Na de zomer wordt de raad geïnformeerd over 
de voortgang.  
 
 
Toelichting: 
De ambitie van de gemeente Dalfsen is energieneutraliteit in 2050. Naast energiebesparing dient 
hiervoor op grootschalige wijze duurzame energie te worden geproduceerd via bijvoorbeeld windmolens 
en zonneparken. In de regionale energie strategie (RES) is afgesproken dat minimaal 50% van deze 
geproduceerde energie in lokaal eigendom dient te zijn. De gemeenteraad ambieert 100%. Over de 
definities, opgave en de ambities heeft de raad in december 2021 gesproken en in november 2022 
neemt de raad hierover een besluit (‘ruimtelijke kaders’). 
 
Lokaal eigendom kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. In Dalfsen gaat de voorkeur uit 
naar een gezamenlijk energiebedrijf. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en de 
energiecoöperaties. Een verkennend en naderonderzoek hebben de mogelijkheden en de voor- en 
nadelen in beeld gebracht. Inmiddels is tussen de gemeente en de coöperaties een 
intentieovereenkomst afgesloten.  
 
Voordat daadwerkelijk een energiebedrijf wordt opgericht en projecten kunnen worden gerealiseerd, 
dienen een aantal onderdelen in 2022 nader te worden onderzocht. Gezamenlijk is een 
onderzoeksagenda uitgewerkt. Een werkgroep met leden van de coöperaties en een 
gemeenteambtenaar is samengesteld. 
 
Parallel aan deze stap is het proces rondom het zoekgebied Dalfserveld West. De gemeenteraad heeft 
dit gebied aangewezen voor grootschalig duurzame energie.  Het gebiedsproces is inmiddels gestart 
met het maken van een gebiedsvisie en mogelijk een gebiedsovereenkomst. In de visie staan globaal 
de ontwikkelingen, wensen en belemmeringen van dit gebied. Via een overeenkomst kunnen de 
bewoners afspraken vastleggen waaraan bijvoorbeeld grootschalige energieproductie in dit gebied moet 
voldoen. Ook is het mogelijk dat vanuit het gebied een nieuwe energiecoöperatie wordt opgericht. De 
verwachting is dat eind 2022 de eerste contouren van de visie en overeenkomst duidelijk zijn. De 
onderzoeksagenda houdt rekening met dit gebiedsproces. 
 
De volgende vragen worden door de werkgroep de komende maanden uitgewerkt: 
1. Welk doel heeft het gezamenlijke energiebedrijf en welke organisatievorm past hierbij?  
2. Hoe zorgen we er voor dat de beleidsregels voor lokaal eigendom passen bij gemeentelijke 

ambities ? 
3. Hoe zorgen we voor een goede koppeling tussen het gezamenlijk energiebedrijf en het 

zoekgebied? 
4. Wat zijn de effecten van een gezamenlijk energiebedrijf op de gemeentelijke organisatie? 
5. Wat zijn de toekomstige stappen en bijbehorende planning? Wat zijn de mogelijkheden voor een 

proefproject? 
 
 



 

Financiën: 
Tijdens de uitvoering worden mogelijk externe adviseurs en vakspecialisten ingezet voor beantwoording 
van afgebakende onderzoeksvragen. Hiervoor is voldoende regulier uitvoeringsbudget Duurzaamheid 
gepland en beschikbaar. ‘ 
 
 
Communicatie: 
Externe communicatie is voor deze onderzoeksagenda niet noodzakelijk. Wel zal het gemeentelijk 
energiebedrijf op gepaste wijze worden gekoppeld aan het gebiedsproces Dalfserveld West. 
 
 
Vervolg: 
Met de beantwoording van enkele onderzoeksvragen is inmiddels gestart. De komende maanden zal de 
uitvoering intensiveren. Na verwachting zijn eind 2022 de meeste onderzoeksvragen beantwoord en zijn 
de rapportages gereed. 
 
 
Bijlagen: 
Geen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, 
 
de burgemeester    gemeentesecretaris 
drs. E. van Lente    H. van der Woude 


