
Reacties Ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproductie

Reactie nummer 1

Beste meneer/mevrouw,

Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie op 6 december 2021 willen wij als 
Plaatselijk Belang Ankum graag nog een aantal punten aankaarten op punt 4 'ruimtelijke kaders 
grootschalig duurzame energieproductie''.

Het is fijn om gezien te hebben dat verschillende partijen zich inzetten voor en inleven in het gebied 
Ankum. Ook fijn om bewoners te zien opkomen voor het gebied.

Echter hoorden wij een paar keer onze naam voorbij komen, niet helemaal in de juiste zinnen. Het is 
heel erg fijn dat wij betrokken worden bij de onderzoeken maar aan de informatie ontbreekt het erg. 
PBA en ook BNBW worden vaak te laat of niet geïnformeerd of meegenomen in verschillende 
punten. Ook 6 december merkten wij weer dat mensen voor een verrassing zijn komen te staan. Wij 
als PBA en BNBW kunnen juist zo goed de verschillende gebieden informeren. Voor veel bewoners 
leek het een ver van hun ''weg'' show.
Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat hier verandering in komt.
Er moet zeker niet te lang gewacht worden met informatieavonden. Er is op dit moment al erg veel 
onrust in de buurt. Dat lijkt ons niet de bedoeling!
Door de wethouder werd benoemd dat de buren samen moeten komen en een werkgroep zouden 
moeten gaan starten. Hoe ziet u dit voor zich en wat kunnen wij hierin betekenen?

De volgende punten willen wij graag nog meegeven om goed onder de loep te houden:
- Let goed op de gezondheid van mens en dier. Wat zijn de ervaringen in andere gebieden en wat 
gaat de gemeente hieraan doen om schade te voorkomen in de toekomst?
- Informeer het gebied heel erg goed: stuur bijtijds(!) brieven, geef maandelijks een (online) update 
en organiseer verschillende waardevolle informatiebijeenkomsten.
- Bewaak goed de gesteldheid van het gebied. Het onderwerp ligt erg gevoelig en iedereen wil op de 
buurt bbq nog een biertje met elkaar kunnen drinken. In het verleden is dit al een paar keer 
misgegaan in dit gebied. Vooraf goed informeren is hierbij erg belangrijk. We hebben te maken met 
verschillende mensen en wensen.
- Het bewaken van het prachtige landschap en de biodiversiteit, wat krijgt het gebied er voor terug?
- Hoe kan Ankum meeliften op de voordelen van de opwek?
- Maar vooral, maak één en een goed plan van alles wat er zich in het gebied afspeelt met alle 
betrokken partijen ipv van allemaal eilandjes en aparte plannen.

Wij hopen dat u onze punten aandachtig en goed overwegend meeneemt in de verdere 
besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum
 
Secretariaat Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Hessenweg 1
7722 PH  Dalfsen
tel.nr: 0529-427290
e-mail: plbelangankum@live.nl
website: www.pbankum.nl

mailto:plbelangankum@live.nl
http://www.pbankum.nl/
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Reactie nummer 2

Aan; Gemeente Dalfsen
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen.

Gemeenteraad;

Aanwijzen  Dalfserveld- West als zoekgebied windmolens en zonnevelden;

Dit mag niet gebeuren;
 Wij willen niet ingebouwd worden door windmolens of zonneparken , genoeg is 

genoeg!
 In 2004 zijn we er komen wonen mede om het weidse uitzicht en rust op het 

platteland.

Kijk naar andere oplossingen, met meer lastenspreiding over de gemeente, wij zijn al genoeg 
benadeeld door de beslissingen van de gemeente.

 Wij dragen nu al voldoende lasten van de gehele gemeente inzake duurzame energie 
levering, dit is onevenredig verdeeld over de gemeente, duurzaamheid eisen is van 
de gehele gemeente maar niet alleen van “Dalfserveld-West” en aan de rand van de 
gemeente.

 Wij hebben nu al zicht op 8 windmolens (Tolhuislanden) en 2 mega hoge van 
Synergie Nieuwleusen en ook zicht op 3 windmolens van Staphorst, dat is genoeg, 
waar blijven jullie gemeenteraad zelf om je bedrage te leveren aan duurzame 
energie?? Is jou achtertuin ook al vol met mega windmolens of zonneparken?

 We ondervinden al jaren, sinds de plaatsing van bovengenoemde windmolens, 
hinder, in de vorm van geluidoverlast uitzichtbeperkend (hierover kun je meepraten 
als je in deze omgeving woonachtig bent).

Emotie;
 De gemeenten gebruiken de grens gebieden als dump gebied , het afval putje waar 

alles naar toe kan.
 Met een minimum aan burgers  die wonen in dit gebied kunnen we protesten en 

bezwaarschriften indienen, maar trekken we telkens aan het kortste eind. Dit maakt 
ons moedeloos en voelt als zeer onrechtvaardig.

 Het kost mega veel energie om telkens weer tegen de plannen van de gemeente te 
strijden voor ons eigen belangen en woongenot.

 Waarom neemt de gemeente Dalfsen ons niet serieus en blijf denken dat alles in het 
randgebied van Dalfsen Zwolle en Staphorst, geplaatst kan worden,  we zijn 
tweederangs burgers met de status vogelvrij geworden.

Voorstellen oplossingen duurzaamheidseisen;
 Zoek naar andere lokaties om lastenverdeling te bewerkstelligen.
 Laat elk groot bedrijf zijn eigen energie levering oplossen door kleine windmolens en 

de daken vol te leggen met zonnepanelen.
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 Leg zonnepanelen in het asfalt, fietspad of tussenbermen van de snelwegen.
 Plaats zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en vooral in het industriegebied, dit 

wil 70 % van de inwoners.
 Plaats kleine windmolens bij een boerderij en geef daar subsidie voor.

Buurt/ omgeving;
 Op deze wijze creëer je als gemeente verdeeldheid in de buurt die vele jaren blijven 

hangen en veel onrust veroorzaken.

 Gebruik geen groen voor zonneparken, je verstoord het bioritme en de boeren 
hebben de ruimte nodig voor gebruik. Hoe verantwoord ben je bezig om zeer goede 
landbouwgrond op te offeren voor zonneparken??

 Hoe ga je om met de leefbaarheid van de weidevogels en overige dieren in dit 
gebied??

Opmerkingen;
 Waarom geen spreiding in de gemeente van levering duurzame energie?? 
 Wij zijn er klaar mee; dit mag niet gebeuren in onze voortuin, onze achtertuin staat 

al vol

 De gemeente de lusten , jullie gaan je doelstellingen halen over de ruggen van de 
mensen in ons gebied,  wij krijgen opnieuw weer de lasten!!

Fam. 

            Nieuwleusen.



Reacties Ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproductie

Reactie nummer 3 

Aan de raadsfracties van de gemeente Dalfsen

Dalfsen, 9 december 2021

Onderwerp: bezwaar tegen zoekgebied Dalfserveld-West als grootschalige energieproductie Dalfsen

Geacht leden van de raadsfractie,
Eind november kregen wij van de gemeente Dalfsen een brief met het onderwerp aankondiging 
vaststelling zoekgebied. Zij wijzen daarbij Dalfserveld-West aan als zoekgebied voor grootschalige 
energieproductie. Wij wonen midden in dit zoekgebied aan de Ankummerdijk 1A. Wij zijn erop tegen 
om in dit gebied windmolens of zonnevelden te plaatsen.

Wij zijn erg verbaasd dat er zeer weinig tijd voor ons als bewoners wordt gegeven om bezwaar te 
maken tegen deze plannen. De brief van de gemeente Dalfsen is gedateerd op 25 november. Daarvoor 
hebben we berichten gelezen dat er in Dalfsen een aantal zoekgebieden zijn. Echter waren de kaartjes 
erg onduidelijk en waren er nog veel zoekgebieden. Vandaar dat wij ons daar nog niet in hadden 
verdiept. De gezondheid van Silvia speelt hierin mee. De raadscommissievergadering van 6 december 
hebben wij via de laptop gevolgd.
De reden dat wij tegen zijn is onder andere dat er in onze dichte omgeving al windmolens staan en ook 
staat ons melkveebedrijf dicht aan de hoogspanningskabels. Deze geven veel straling. Wij hebben al 
veel gedaan om de straling zoveel mogelijk te blokkeren op ons bedrijf en in onze woning. Dit heeft 
ons veel geld gekost. Door bijvoorbeeld te investeren in een broncorrector, aluminium strips, het 
aanleggen van een ringleiding en het aarden van voerhekken, robot en ga zomaar door. Doordat de 
hoogspanningskabels telkens verzwaard worden (er steeds meer stroom doorheen gaat) en er weer 
molens bij zijn geplaatst, moeten wij weer zorgen dat de straling op ons bedrijf beperkt wordt. Hieraan 
vooraf hebben wij eerst problemen met de koeien, qua ziektes, sterfgevallen en productie. Maar ook in 
huis hebben wij last, door bijvoorbeeld niet kunnen slapen, je niet prettig voelen.
Wij willen best meehelpen aan de duurzaamheid, daarom hebben wij een aantal jaren geleden, asbest 
van de daken verwijderd en zonnepanelen op het dak van de loopstal geplaatst. Alleen van het laatste 
hebben wij spijt, want dit heeft erg averechts gewerkt op de koeien. Door de straling die de 
zonnepanelen afgeven. 1x per jaar laten wij de zonnepanelen schoonmaken. De koeien zijn vervolgens 
een paar dagen van slag.
Wij moeten er dan ook niet aan denken dat er in de buurt van ons bedrijf een zonneveld wordt 
aangelegd of een windmolen zal worden geplaatst. Dan zal dat ernstige gevolgen hebben voor de 
gezondheid van onze veestapel en ook voor onze eigen gezondheid. Daarnaast heb je nog te maken 
met de slagschaduw van de windmolen. En het lawaai die ze met zich meebrengen. Het is net alsof er 
een trein langskomt. En dan heb je nog de waardevermindering van je bedrijf/woning.

Het lijkt ons een veel beter idee om de daken van bedrijven in Dalfsen te gebruiken voor de 
zonnepanelen. 

Ons gebied is al genoeg belast met de hoogspanningskabels en windmolens, daarom hopen wij dat u 
gaat stemmen om het Dalfserveld-West niet als zoekgebied aan te stellen.

Hartelijke groet

Richard en Silvia Noordman
Ankummerdijk 1A
7722 XJ Dalfsen
richardsilviamaxnic@gmail.com

mailto:richardsilviamaxnic@gmail.com
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Reactie nummer 4

Aan de raadfracties van de gemeente Dalfsen

Dalfsen, 9 december 2021

Betreft : bezwaar tegen zoekgebied zonnevelden en windmolens Dalfserveld-West.

Geachte leden van de raadsfractie,

Op 25 november 2021 kregen wij van de gemeente Dalfsen een brief met aankondiging 
vaststelling zoekbied. Zij wijzen daarbij Dalfserveld-West aan als zoekgebied voor 
grootschalige energieproductie. 

Wij wonen aan de rand van dit zoekgebied op          . Wij zijn erop tegen om in onze 
achtertuin windmolens en zonnepaneelvelden te plaatsen. Mede omdat dit jaar in onze 
voortuin de verlegde N340 is aangelegd. Hierdoor hebben we nu al een beperking in ons 
woongenot door extra lawaai en in uitzicht van voorbijrazend verkeer.

Nu staan er in de Tolhuislanden ook windmolens. Wij zijn best wel geschrokken van hoeveel 
lawaai deze molens maken als ze draaien. En de overlast van slagschaduw.
Ook verwachten wij  overlast van de straling, die deze grote zonnevelden geven. 

Tevens kunnen wij er ook niet met ons nuchtere verstand bij  dat er  vruchtbare 
landbouwgrond wordt gebruikt voor zonnepanelen terwijl die ook op de daken van bedrijven 
kunnen worden gelegd die op het industrieterrein staan.
Tevens is er ook nog de waardevermindering van onze woning. 

Wij vragen u dan ook om tegen te stemmen tegen het zoekgebied Dalfserveld -West.

Met vriendelijke groet,

Fam. 

                       Dalfsen
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Reactie nummer 5

Geachte raadsleden,
 
Via deze weg willen wij onze zorgen uiten omtrent het zoekgebied Dalfserveld-West voor 
windmolens en zonneparken.
Wij hebben afgelopen maandag meegekeken met de vergadering van de Raadscommissie.
Wij zullen ons even voorstellen. Wij zijn                     . We hebben 2 kinderen van 13 en 11 jaar. En we 
hebben een          bedrijf aan de                         , in het door jullie aangewezen zoekgebied. Een deel 
van onze landbouwgrond valt in jullie zoekgebied.
Wij hebben vooral grote zorgen over de gezondheid van mens en dier in dit gebied. Wij hebben hier 
natuurlijk al de Hoogspanningsmasten van Tennet staan. Hier straalt een enorm magnetisch veld 
vanaf (trillingen in de lucht), waar onze koeien al last van hebben. Koeien laten dit o.a. zien door 
plotseling onrustig te zijn, op bepaalde delen van de stal niet te willen liggen, lagere weerstand en 
dus sneller ziek. Hierbij verwijzen wij naar de bijlage waarin koesignalen staan welke koeien vertonen 
die bloot worden gesteld aan onnatuurlijke spanning.
Zoals jullie wellicht al wel gehoord hebben zijn er melkveebedrijven rond de windmolens van 
Nieuwleusen Synergie die nu ook al problemen met hun melkvee ervaren.
Als hier in dit gebied ook nog 10 a 15 grote windmolens en een zonnepark komen vrezen wij echt 
voor de gezondheid.
Wij weten dat deze straling invloed heeft op de gezondheid van onze dieren. Daarom vrezen wij ook 
voor de gezondheid van alle inwoners in dit gebied. 
 
Wij vinden dat de energie opgewekt moet worden op de plek waar de energie ook verbruikt wordt. 
Dus op de daken en bij een industrieterrein, waar de stroom gebruikt wordt. Wij hebben zelf 100 
zonnepanelen en een kleine windmolen en zijn daardoor zelfvoorzienend. 
Stimuleer dat bedrijven, industrie en particulieren in de hele gemeente zelf energieneutraal 
worden!! Dat is nog veel efficienter.
Zorg op die manier dat je aan je doelstellingen komt.
Is er bij jullie wel in beeld hoeveel energie er al opgewekt wordt in de hele gemeente?
 
Met grote projecten worden er uiteindelijk maar een paar mensen (financieel) beter van, en de rest 
van de omgeving heeft er de lasten van.
 
Daarmee komen we op ons volgende punt: Versnippering van de buurt. Uiteindelijk ‘verdient’ de 
grondeigenaar er de meeste centen mee. Dit gaat scheve gezichten in de buurt opleveren. Hierdoor 
krijg je als boeren onderling oneerlijke concurrentie. Maar ook de verhoudingen onderling komen op 
spanning te staan. Dit willen wij niet in onze buurt.
 
Mochten jullie nog vragen hebben, dan zijn jullie van harte welkom!
 
 
Met vriendelijke groet,
 

                  Dalfsen
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Reactie nummer 6

Ik denk dat er al wel genoeg verpest is in ons gebied het is al begonnen met de hoogspanning 
kabels en masten later uitbreiding tennet staat nu weer in de planning!!! Nieuwe hessenweg 
achter het huis langs de vele verlichting van de hessenpoort niet te vergeten afval putje van 
Dalfsen en Zwolle lijkt het wel op misschien nu een andere plek zoeken ??   
Dalfsen 

Reactie nummer 7

Ruimtelijke kaders grootschalige duurzame energieproductie' besproken in de 
raadsvergadering van de Gemeente Dalfsen. Het gaat hierbij om het feit dat er een zoekgebied 
voor grootschalige duurzame energie gaat worden vastgesteld. Op dit moment is het gebied 
Dalfserveld-West aangewezen. Dit zoekgebied betreft een deel van Ankum. Op 20 december 
a.s. is de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad van Dalfsen. 

Bij deze wil ik bezwaar indienen tegen het idee en het plan om dit in het gebied Hessenweg 
West te doen.
Dit gezien we eerst een vierbaansweg achter ons huis hebben gekregen en nu weer het plan 
om hier windmolens te gaan plaatsen, ik weet niet waar ze komen maar als dit bij ons achter is 
tekenen wij bezwaar aan.

                      Dalfsen

Tevens onderstaande reactie

Geachte heer/mevrouw,

Weet niet waar ze komen echter gezien ons bedrijf op             maken wij bezwaar gezien 
paarden Bang zijn voor het geluid en de schaduwen en ook onze klanten vinden dit niet oké 
gezien zij hier voor het rijdenen het stallen vd paarden komen en het plaatsen van de 
windmolens hindert dit hun waardoor wij bang zijn dat we onze klanten kwijt raken.

Groet Fam. 
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Reactie nummer 8

Geachte Heer/ Mevr.

Wij zijn de            aan de               postcode                Dalfsen         tel  .

We hebben van U een brief ontvangen zaaknummer 

Inlichtingen over zoek gebied Dalfserveld-West.

VRAAG .

Hoe en waar komen de zonnepanelen en windmolens

Wordt hier de agrarische sector niet belemmerd we moeten al zoveel inleveren/ regels.
Belemmerd hier de uitbereiding van bedrijven niet.

En zonnepanelen moeten bedrijven dan inkrimpen enz.
Inleveren grond enz.
Wordt de grond niet aangetast door panelen ondergrond  komt geen zon enz ,ongedierte 
muizen ratten

Wind molens hoe gaat dit met schaduw slag en geluid van de molens .
Dit is zo een heel mooi gebied voor de agrarische sector, 

Hoe gaat dit met de waarde  financieel van huizen en bedrijven die zakken ook in waarde.
Krijgen we vergoeding enz.

Hier zien we veel weide vogels roofvogels en ree en ,wordt dat niet aangetast .belemmerd.

Graag horen wij hoe dit gaat enz.

Ben erg benieuwd.

Dalfsen
Tel 

Met vriendelijke groet,
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Reactie nummer 9

Beste Raadsleden,

Onlangs kregen wij een brief van de gemeente dat wij in het zoekgebied voor windmolens wonen, bij 
deze geven wij onze reactie .

13 of 14 jaar terug hebben wij in dezelfde situatie gezeten, toen is uiteindelijk voor de tolhuislanden 
gekozen.(dankzij een goede lobby van onze kant en een paar partijen die op tijd doorhadden dat er in 
dit gebied veel meer mensen wonen)  
Toentertijd wilden        van ons via …..  een lijn van 6 molens neerzetten, zonder in overleg te gaan 
met            , wij hebben toen zelf  …… uitgenodigd en uiteraard               erop aangesproken, maar zij 
waren ons niet nodig, dus einde discussie.
Wij voelden ons toen zo belazerd door deze houding, en heeft jaren geduurd voor er weer een beetje 
een normale verstandhouding was, dit zie ik nu weer gebeuren.
Een landeigenaar ziet alleen maar geld  , en een  woningbezitter  heeft het nakijken, de belangen 
liggen te ver uit elkaar.
Na de strijd van de windmolens hebben we ook nog de strijd om de n340 gehad, een industriegebied 
dat steeds dichterbij komt, en de hoogspanningsmasten , waar steeds meer stroom doorgaat, de buren 
met een melkveebedrijf hebben hier al veel last  van .
Wij verlangen eigenlijk wel naar een beetje rust in dit gebied , maar helaas weer dat zoekgebied, die 
zagen wij totaal niet aankomen , wij waren in de veronderstelling dat ze bij de molens van Zwolle  aan 
zouden sluiten, volgens ons dachten de mensen dat daar ook, te lezen in de stentor van een aantal 
maanden terug.  Weer onrust in de buurt, wij zijn er wel klaar mee, wij voelen ons het afvalputje van 
Dalfsen, lekker makkelijk aan de rand van de gemeente, maar laat elke kern zijn verantwoordelijk 
maar nemen en schuif niet alles op ons af.
Zonnepark initiatieven worden door jullie afgewezen, omdat er niet voldoende draagvlak is, mocht er 
voor windmolens geen draagvlak zijn, en die is hier niet, dan gaan deze ook niet door?

De besluitvorming over dit onderwerp vinden wij ook zeer discutabel, er kan niet eens een 
bijeenkomst worden gehouden om met de gemeente in gesprek te gaan. Het lijkt of dit er even snel 
doorheen word gejast.
Burgerparticipatie klinkt mooi, maar de burgers in Dalfsen hebben er geen last van, wij zitten met de 
geluidshinder, in het buitenland moeten molens veel verder van de huizen staan, en dat is niet voor 
niks, ons mooie vrije uitzicht is weg, en de buurt valt uit elkaar.

Helaas hebben wij een       bedrijf , anders zetten we gelijk een bord in de tuin .
Maar mocht er een mogelijkheid zijn om uitgekocht te worden, indien de plannen doorgaan, dan 
graag, mogen jullie hier zelf wonen   

Wij zijn echt boos en  hebben het idee dat jullie niet door hebben wat jullie mensen aandoen.

Op dit moment is het voor ons moeilijk om lichtpuntjes te zien, en overheerst boosheid

Wij wensen jullie veel wijsheid

Met vriendelijk groet,

                        Dalfsen 
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Reactie nummer 10

Geacht gemeentebestuur,

De ruimtelijke inpassing voor energieproductie vind ik wat te klein genomen.
Ik had gedacht dat een begrenzing door Zwolle,N340, nieuwleusenerstraatweg
En Dommelerdijk beter past om de doelstellingen voor 2030 en misschien 2050
Gerealiseerd te krijgen.
Mede doordat er in westelijke richting veel gebeurd zal men daar niet staan 
Te juichen om hier aan mee te werken.

In Dalfserveld ten oosten van de Dedemsweg liggen meer mogelijkheden en
Minder weerstand.

Voor verdere verduidelijking ben ik bereid om met u van gedachten te wisselen.

Hopende dat u een goede beslissing neemt.

Vriendelijke groet,
 

Verzonden vanuit Mail voor Windows

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Reactie nummer 11

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie op 6 december 2021 willen wij graag 
onze stem laten horen middels deze brief. Het gaat om punt 4 ‘ruimtelijke kaders grootschalig 
duurzame energieproductie’. 

Wij zijn zeer teleurgesteld dat als zoekgebied voor duurzame energie Dalfserveld-West aan is 
gewezen. Dit gebied is van oudsher een landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) en hoewel de 
Reconstructiewet niet meer bestaat heeft dit gebied zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een 
gebied waar agrariërs de ontwikkelingsruimte kenden en mooie robuuste bedrijven konden 
ontwikkelen. Er wonen dan ook vele (jonge) agrariërs in het gebied die in de bloei van hun 
onderneming zitten. De komst van zonnevelden en windmolens kan de ontwikkelingsruimte in dit 
gebied ernstig belemmeren. Met andere woorden het aanwijzen van dit gebied als zoekgebied voor 
duurzame energie past niet binnen de uitgangspunten van het LOG! En zorgt voor onnodige 
belemmeringen in een gebied waar agrariërs nog wel ruimte hebben om te kunnen boeren.

Daarop aansluitend willen wij waken voor verpaupering van het gebied. In de hoek van het 
zoekgebied zit een hoogspanningsstation van Tennet en Enexis, de N340 is dwars door vele 
weilanden aangelegd en nu wordt het gebied wederom belast met nieuwe plannen. Aan een 
integrale visie voor het gebied ontbreekt het. Iedere keer worden er nieuwe plannen op het gebied 
afgewikkeld en daarbij drijft dit onderwerp bewoners uiteen en zorgt het voor spanning in de buurt. 
Onze oproep is dan ook doe daadwerkelijk wat met burgerparticipatie en laat het geen wassen neus 
zijn. Wij willen ook in de toekomst met onze buren door één deur kunnen blijven gaan.

Een derde argument is de grond die ingezet moet worden. De grondprijzen zijn de afgelopen jaren 
aanzienlijk gestegen en daarmee een dure investering voor vele agrariërs. Toch is juist de grond een 
zeer belangrijke factor op een melkveebedrijf aangezien we allemaal naar een kringlooplandbouw 
toe moeten. Er wordt meer grond per bedrijf gevraagd om dezelfde hoeveelheid dieren te 
kunnen/mogen houden.  De grond is in onze ogen te kostbaar om zomaar zonnepanelen op te 
plaatsen waardoor de grond waardeloos wordt. Daarnaast wordt er nu juist voor een zoekgebied 
gekozen waar de gronddruk hoog is vanwege veel (jonge) blijvende boeren. Stel in plaats daarvan 
eisen aan bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en industriegebouwen, zodat de kostbare 
grond niet nodig is. Zoek naar een gebied waar de gronddruk minder hoog is. En zorg bovenal voor 
een eerlijke verdeling van de lusten en lasten over de gehele gemeente, inclusief de burgers ín de 
dorpen.

Ten vierde maken wij ons grote zorgen om het welzijn van de dieren, in het bijzonder natuurlijk om 
ons eigen melkvee. Het is bekend dat opwek van duurzame energie zorgt voor magnetische velden, 
straling, trilling, enzovoort. Minimale aanwezigheid hiervan kan voor een dier al tot stress leiden. Dat 
baat ons grote zorgen. Wie is er dan verantwoordelijk? Wie zorgt voor onze veestapel waar we zelf 
geen invloed op hebben omdat de maatschappij dit zo nodig vindt? En daarbij moet men zich 
realiseren dat dit invloed heeft op dieren, maar op lange termijn ongetwijfeld ook op mensen. 
Daarbij nog een kanttekening dat in meerdere artikelen te lezen is dat niet alleen de 
zonnepanelen/windmolen zorgt voor deze negatieve reacties, maar ook de bekabeling in de grond 
die nodig is om het aan te sluiten op het netwerk.

Tot slot willen wij eindigen met misschien wel het meest belangrijke van dit alles: maak één groot 
integraal plan! Wij hebben als geen ander ervaren dat er geen overleg is tussen verschillende 
initiatieven en dat de plannen in onze buurt allemaal losse eilandjes op zich zijn. Er is geen sprake van 
overleg, samenwerking, toekomstvisie of wat dan ook. Dat is heel frustrerend wanneer je er 
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middenin woont. Op het moment dat je de zaken met de ene partij rond hebt en weer een je blik op 
de toekomst kunt richten, komt er weer iets nieuws om te hoek kijken. Onze oproep is dan ook: ga 
om tafel met de gemeente Zwolle, TenneT, Enexis, de Provincie Overijssel, maar ook vooral  met de 
bewoners uit het gebied. Kijk samen naar de toekomst, wat is de visie, welke plannen, mogelijkheden 
en problemen liggen er, zowel op de korte als de lange termijn. En kom dan samen met een algeheel 
plan dat toekomstbestendig is voor mens én dier!

Met dit laatste punt willen wij deze brief afsluiten. We hopen dat jullie nog eens nadenken over het 
te nemen besluit en wellicht overwegen of er geen ander en beter plan is.

Met vriendelijke groet,


