
Geachte raadsleden,

Ik hoor dat er nog diverse vragen zijn rondom de ruimtelijke kaders voor duurzame energieproductie.

Graag attendeer ik u nog op twee recente relevante ministerbrieven over het onderwerp.
Daarnaast hebben we 11 reactiemails uit  en rondom het zoekgebied ontvangen.
Eventuele detailvragen zijn beantwoord en men heeft de onderstaande basisreactie ontvangen.

Met vriendelijke groet
Andre Schuurman.
 
Update-brief van de minister over kamervragen afstandnormen wind-op-land.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/22/antwoorden-
kamervragen-over-uitvoering-motie-onderzoek-afstandsnormen-windmolens-op-land/beantwoording-
kamervragen-over-de-uitvoering-van-de-motie-erkensleijten-over-onderzoek-naar-de-effecten-van-
afstandsnormen-voor-windmolens-op-land.pdf 
 
Update-brief van de minister over de RES en alle ondersteuning die we krijgen voor onder meer 
zoekgebieden
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/12/09/kamerbrief-
over-voortgangsbrief-res-proces/kamerbrief-over-voortgangsbrief-res-proces.pdf
 
 
Basisreactie.
 
Geachte buurtbewoner van Dalfserveld West,
Dank voor uw reactie.
 
De gemeente Dalfsen heeft diverse reacties ontvangen en geluisterd naar insprekers tijdens de 
raadscommissievergadering.
Aanstaande maandagavond zal de gemeenteraad een besluit nemen over de ruimtelijke kaders 
inclusief het voorgestelde zoekgebied.
Mogelijk worden daarbij nog wijzigingen of uitbreidingen voorgesteld.
Deze vergadering kunt u bijwonen via https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/20-
december/19:30/ 
De start is om 19:30 en het betreft agendapunt 13. 
Op de betreffende website zijn ook alle stukken te raadplegen.
 
Als de raad instemt met de ruimtelijke kaders en het zoekgebied, zullen wij begin 2022 contact 
opnemen met alle bewoners.
Zoals ook in de buurtbrief van begin december is aangegeven, willen wij in 2022 een serie 
buurtoverleggen organiseren.
Tijdens deze overleggen nemen wij de tijd om alle vragen te beantwoorden. 
Daarnaast willen wij alle ontwikkelingen, wensen, belemmeringen en kansen in beeld te brengen. We 
kijken dan verder dan alleen duurzame energieproductie.
Het aantal en de nieuwe concrete locatie(s) van windmolens en/of zonneparken zijn dus nu nog niet 
vastgelegd. 
Wel wordt met de beoogde vaststelling duidelijk welk gebied in de gemeente Dalfsen in aanmerking 
komt voor de opwekking van grootschalige energieproductie. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen, bij voorkeur via een email naar dit 
adres.
De komende weken zijn wij minder bereikbaar vanwege de vakantieperiode.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wethouder A. Schuurman.
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