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Betreft: Ruimtelijke kader grootschalig duurzame energieproductie Dalfserveld West 

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de raadscommissievergadering van 6 december 2021 sturen wij deze brief. 
Wij willen middels deze brief laten weten dat wij het niet eens zijn om Dalfserveld West als 
zoekgebied aan te wijzen. Hieronder een korte toelichting. 

De laatste tijd worden er vanuit verschillende gemeenten en bedrijven in dit gebied plannen 
gemaakt. Dit zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Wij worden iedere keer benaderd met nieuwe 
plannen. Wij missen de integrale visie voor dit gebied. We maken ons ernstig zorgen over deze 
ontwikkelingen. Er komt op dit moment veel op ons af waar wij geen invloed op hebben. 
Wij zouden het fijn vinden om meer betrokken te worden zodat wij ons serieus genomen voelen.  

Het afgelopen jaar is de bestaande N340 (Hessenweg) dichterbij gekomen. Dit zorgt voor minder 
woongenot door onder andere het lawaai. 
In de jaren dat wij hier wonen zijn er hoogspanningsmasten gekomen. Deze grenzen aan onze               
                   .
Enexis en Tennet hebben onlangs aangekondigd het bestaande hoogspanningsstation te gaan 
uitbreiden, waardoor dit station nog dichterbij gaat komen. 
Het is bekend dat opwekken van duurzame energie zorgt voor magnetische velden, stralingen en 
trillingen. Wij maken ons zorgen over de gezondheid van              als er zonnevelden en windmolens 
bij komen. Tevens maken wij ons ook zorgen om onze eigen gezondheid.
Er is hier al zo veel bekabeling zowel boven als onder de grond. 
Onlangs kregen wij ook bericht dat dit gebied is aangewezen als zoekgebied voor uitbreiding van de 
Hessenpoort. 

Voor ons                   is de ligging essentieel. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen tijd worden 
de risico’s voor ons                 groter. De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in ons bedrijf met 
het idee dat de nieuwe generatie het bedrijf kan voortzetten. Wij vragen ons af of dit nog steeds 
mogelijk is met de huidige ontwikkelingen. 

Wij willen u vragen om bovenstaande mee te nemen in de overwegingen en de besluitvorming van 
de raadsvergadering op 20 december. We hopen dat er een ander en beter plan is. 

Met vriendelijke groeten, 

                                       Dalfsen


