Motie “Zonnepark Hooiweg”
Raadsvergadering 20 april 2020
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het op
de agenda opgenomen onderwerp ‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Hooiweg’.
gehoord:
- De insprekers over dit agendapunt voor de raadscommissie van 2 maart 2020;
- De beraadslagingen over dit agendapunt in de raadscommissie van 2 maart 2020;
overwegende dat:
- Ontwikkeling van productiemogelijkheden voor duurzame energie door de gemeente wordt
gewaardeerd;
- Landschappelijke inpassing van groot belang is, zeker gelet op de markante plek van dit initiatief
waar onder andere landbouw en recreatie belangrijke functies zijn;
- Omgevingseffecten – al dan niet zichtbaar – compleet in beeld dienen te zijn; (denk aan fauna en
bodem);
- Participatie - in de zin van medefinanciering en mededeling in resultaat en dus structureel is - een
wezenlijk onderdeel is van het beoogde maatschappelijk belang;
- Initiatiefnemers en vertegenwoordigers van inwoners van de streek lastig tot gezamenlijke stappen
komen;
- Het realiseren van grootschalige initiatieven voor duurzame energieopwekking in samenwerking
praktisch de grootste kans van slagen hebben;
spreekt uit dat:
- Het wenselijk is om alvorens tot besluitvorming over te gaan op dit agendapunt de volgende drie
punten aan te scherpen:
o Participatie: een substantiële participatie vanuit de lokale gemeenschap. Denk
hierbij aan een percentage van minstens 10 %;
o Meer zekerheid creëren over de landschappelijke inpassing: met name meer
zekerheid over afscherming van het zicht vanaf de dijk;
o Duidelijkheid over de genoemde omgevingseffecten.
doet een dringend beroep op zowel de initiatiefnemer(s) als de inwoners van de streek hieraan mee te
werken.
verzoekt het college:
- Om de initiatiefnemer(s) en de inwoners van de streek te benaderen om wederzijds stappen te
zetten op het onderwerp participatie en de raad te dienen met een door beide partijen
onderschreven notitie.
- De initiatiefnemers op de punten landschappelijke inpassing en omgevingseffecten definitieve
reacties te laten geven.
- De raad te dienen met de uitkomsten uiterlijk in de maand juni 2020.
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