
Samenvatting toetsing aan gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Buitengebied gemeente Dalfsen 

In de structuurvisie staat bij de ontwikkelingsrichting energie: De gemeente ziet in dit deelgebied 

kansen voor de winning van zonne-energie. Andere, kleinschalige vormen van energiewinning zal de 

gemeente op hun merites beoordelen. Het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Dalfsen 

speelt daarin een belangrijke rol. 

Conclusie: Met dit initiatief wordt op grootschalige manier zonne-energie opgewekt. Dit past binnen 

de structuurvisie. 

Beleidsplan Duurzaamheid 2017-2025 

Vanuit het oogpunt van duurzame energieopwekking worden initiatieven toegejuicht. Er moet wel 

rekening worden gehouden met landgebruik (schapen grazen), bestemming van gronden (blijft 

agrarisch), gebruiksfuncties, financiering, landschappelijke inpassing (advies ervenconsulent vh 

Oversticht) en maatschappelijke acceptatie (plan besproken met omwonenden). 

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

Er is een inrichtingsplan opgesteld die is getoetst door de ervenconsulent van het Oversticht in 

overleg met provincie Overijssel. Het inrichtingsplan is aangepast n.a.v. het advies van de 

ervenconsulent van Het Oversticht. Hierdoor is het inrichtingsplan in lijn met het advies en het LOP. 

Beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen 

De ontwikkeling van het zonnepark is een initiatief vanuit de lokale gemeenschap van Lemelerveld. 

Doordat er schapen onder de panelen zullen grazen zal er sprake zijn van een dubbelfunctie. Zonder 

extra ruimtebeslag wordt voor circa 775 huishoudens elektriciteit opgewekt. De maatschappelijke 

meerwaarde van meervoudig ruimtegebruik is daarmee aanwezig. Naast deze meerwaarde zal het 

park een ecologische meerwaarde bevatten. Dit door de aanplant van een haag door een inheemse 

soort (o.a. meidoorn). Deze haagbeplanting voorziet ook in een visuele afscherming van het 

zonnepark. Door deze afscherming is de impact voor de omwonenden zo klein mogelijk. Daarnaast 

hebben de panelen een maximale hoogte van 1,5 meter om ervoor te zorgen dat het zicht op de 

Lemelerberg behouden blijft. De omwonenden zijn actief over het initiatief geïnformeerd. Er wordt een 

mogelijkheid aangeboden om te investeren in het zonnepark tegen een gunstig rentetarief. Hiermee 

wordt de lokale betrokkenheid en draagvlak vergroot. De manier waarop geparticipeerd kan worden, 

wordt de komende tijd door initiatiefnemers uitgewerkt. 

 


