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Aan de raadsleden van de gemeente Dalfsen 
 
 
Datum: Lijnden, 13 juni 2019 
Betreft: Zonnepark in de Marshoek 
 
 
Geachte dames, heren, 
 
Graag willen wij u via deze brief informeren over het volgende: 
 
Wij danken de raadsleden die aanwezig zijn geweest op onze tweede informatieavond van 
woensdag 12 juni jl. Op deze avond hebben wij middels een presentatie ons plan nog eens 
duidelijk inhoudelijk behandeld. De ontstane weerstand op het gebied van communicatie en 
participatie is uitgebreid aan bod gekomen en door ons verduidelijkt. Een samenvatting van 
de avond zal deze week naar de bewoners verstuurd worden. Een toelichting op onze 
communicatie-aanpak is bijgevoegd. 
 
In het begin van de ontwikkelingsperiode is de lijst van de omwonenden bepaald tezamen met 
de gemeente. Dit waren slechts enkele adressen en TPSolar heeft in goed overleg met de 
grondeigenaren deze lijst uitgebreid. Deze direct omwonenden zijn persoonlijk benaderd door 
de grondeigenaar. 
 
Voor de eerste informatieavond zijn bijna 30 gezinnen uitgenodigd (uitnodigingen zijn met de 
hand verspreid en per post). Tijdens deze sessie hadden een aantal bewoners diverse wensen 
en slechts 1 had er bezwaar. De wensen zijn in de ontwikkeling van het plan meegenomen. 
Daarna hebben de bewoners een aangepaste versie gekregen van het plan. Hierop zijn geen 
vragen of opmerkingen gekomen.  
 
Eén van de insprekers tijdens de commissievergadering was de hiervoor genoemde 
bezwaarmaker, een bewoner van de Marshoekersteeg (op bijna een kilometer afstand). Wij 
hebben na de informatiebijeenkomst in oktober 2018, twee keer getracht met hem in overleg 
te komen. Dit heeft hij afgehouden en mede daardoor wordt ons miscommunicatie verweten. 
Hierdoor ontstaat er nu een verkeerd beeld, wat wij ten zeerste betreuren. Wij staan altijd 
open om met mensen van gedachten te wisselen en hun bezwaren aan te horen. De 
communicatie met de buurtbewoners had echter zeker beter gekund in de laatste maanden 
en daar hebben wij van geleerd. 
 
Wij willen benadrukken dat alle direct omwonenden akkoord zijn met het plan. De weerstand 
die is ontstaan komt doordat een aantal bewoners die op grote afstand van de planlocatie 
wonen zich niet gehoord voelen. Wij waren in de veronderstelling dat deze bewoners geen 
hinder van het zonnepark zouden ondervinden (zie ook de toelichting in de bijlage).  
 
TPSolar heeft anderhalf jaar aan dit project gewerkt in nauwe samenwerking met de 
gemeente en de provincie. Wij hebben hierbij alle beleidskaders gevolgd en alle facetten zijn 
doorlopen en goedgekeurd. Er is dus sprake van een ambtelijk en bestuurlijk akkoord. 
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De timing van de tweede informatieavond is ongelukkig geweest en wij hebben dit ook aan 
de aanwezigen op de informatieavond aangegeven. Mede hierdoor zijn er afgelopen week 
nog individuele huisbezoeken geweest om de omwonenden meer duidelijkheid te geven van 
ons plan.  
 
Wij vertrouwen erop dat bovenstaande voor u voldoende duidelijkheid biedt; dat TPSolar 
zorgvuldig een zonnepark heeft ontwikkeld dat volledig voldoet aan het vastgestelde kader, 
dat de goedkeuring heeft van de directe buren, en dat een bijdrage levert aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Dalfsen. 
 
Daarom hierbij het verzoek om de VVGB voor ons zonnepark op de raadsvergadering van 
maandag 17 juni a.s. af te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Team TPSolar  
 
 
 


