
Geachte raad, mevrouw de voorzitter, 
 
Allereerst wil ik, u mevrouw de voorzitter, als burger van Lenthe, een buurtschap in de kern 
Hoonhorst, gelukwensen met uw benoeming als burgemeester van Dalfsen. Welkom in 
Dalfsen, maar in het bijzonder dus ook in Lenthe, het mooie Lenthe.  
 
De buurtbewoners van Lenthe willen Lenthe graag mooi houden en u als Raad heeft daar 
heel veel invloed op.  
 
Ik spreek hier als burger, als inwoner van Lenthe, maar ook als lid van de kerngroep 
Zonnepark Lenthe. De kerngroep is in mei vorig jaar ontstaan na een bijeenkomst van de 
gehele buurt toen ZonXP de buurt overviel met het plan voor een zonnepark.  
 
Een van de buurtbewoners, een agrarische ondernemer, heeft het plan om samen met 
ZonXP, een commerciële partij 17 ha van zijn landbouwgrond te bestemmen als zonnepark 
(70000 zonnepanelen). Wij willen benadrukken dat het de boer natuurlijk vrij staat om 
plannen ten uitvoer te brengen als hem de mogelijkheden daartoe geboden worden. Ook 
een commerciële partij kan natuurlijk een kans grijpen die voorligt.  
 
Het gebied waar het om gaat wordt begrensd door de Molenhoekweg, de Mataramweg en 
aan de andere kant de Emmertochtsloot, dat is het bos- en natuurgebied van de Horte, de 
vestigingsplaats van het Landschap Overijssel. De Molenhoekweg is na het gereedkomen van 
de N35 nagenoeg een fietsroute geworden (de weg wordt niet langer als sluiproute gebruikt 
en er loopt een knooppuntenroute langs). Aan de andere kant is een wandelroute die 
doorloopt tot in de Horte. Uw raad heeft destijds in het beoordelingskader grote 
zonneparken op maaiveld vastgesteld en aangegeven dat in dit Kampenlandschap een 
zonnepark in principe mogelijk is. Het buurtschap heeft zich over dit besluit zeer verbaasd en 
op z’n zachts gezegd, ook zeer betreurd. Het beoogde park zou immers komen te liggen 
tegen een uniek natuurgebied aan, gekenmerkt door een open structuur, zicht hebbend op 
de landgoederen De Horte en Mataram.  
 
Recentelijk heeft de raad op grond van een aantal redenen besloten datzelfde 
Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in te trekken. Argumenten zijn daarbij 
dat onder meer dat er in de komende tijd meer inzicht zal ontstaan over de gevolgen en de 
impact van de energietransitie en dat commerciële ontwikkelaars zich (te) gretig over de 
landbouwgrond binnen de gemeente ontfermen. Wij vinden het buitengewoon 
prijzenswaardig om vast te stellen dat de raad niet maar doorgaat op een eenmaal 
ingeslagen weg, maar pas op de plaats maakt om er zeker van te zijn dat de stappen die in 
de komende tijd worden gezet ook stappen in de goede richting zullen zijn.  
 
Het was april vorig jaar dat ZonXP onaangekondigd de omwonenden van de beoogde plek 
voor het zonnepark benaderde en hen individueel informeerde over de plannen. Van de 
betrokken belanghebbende boer hoorden de omwonenden niets. Het werd door ons 
ervaren als een soort overval. Pas in juli organiseerde ZonXP een algemene informatieavond 
met nagenoeg dezelfde informatie als in april. Wij hebben als direct omwonenden pas 
onlangs weer wat van ZonXP vernomen. Zij wilden ons verder informeren over een 



bijgesteld plan en ook over mogelijkheden tot participatie, die de contactpersoon van ZonXP 
overigens mondeling schadeloosstelling noemde.   
 
Wij hebben als kerngroep in een plezierig contact met de beleidsambtenaren van de 
gemeente begrepen dat er pas door uw Raad geacteerd wordt als er daadwerkelijk een 
vergunningaanvraag wordt ingediend. Dat begrijpen wij. Toch willen wij als omwonenden 
uw Raad door middel van deze inspreekmogelijkheid informeren over de onrust die ontstaan 
is in ons mooie buurtschap waar men zich grote zorgen maakt over de aantasting van de 
leefomgeving en het te niet doen van een uniek weide- en natuurgebied.  
 
Het gaat ons niet om de noodzaak na te denken over andere vormen van energie. In 
tegendeel. Dat is hard nodig. De twee meest benadeelde omwonenden bij dit initiatief 
hebben alle vele jaren meerdere zonnepanelen op hun perceel en zorgen voor hun eigen 
elektriciteit. Wij willen u vooral laten weten dat wij hoe dan ook tegen de realisatie zijn van 
een zonnepark op die plaats. 
 
Wij zullen als omwonenden vanzelfsprekend weer van ons laten horen als de initiatief 
nemende boer en ZonXP met nadere informatie over het plan komen. Maar vooral ook over 
wat zij zich überhaupt voorstellen van de door uw raad beoogde burger participatie, daar 
waar nu gesproken wordt over een schadeloosstelling.  
 
Dank u voor uw aandacht. 


