
Amendement Kaders energieopwek en zoekgebieden (1)

Raadsvergadering 20 december 2021

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2021, nr. 1368; gehoord de 
insprekers en de beraadslagingen in de raadscommissie d.d. 6 december 2021

overwegende dat:
- dit voorstel gaat over ontwikkelingen die langdurig en forse impact hebben
- we in de afgelopen jaren kaders voor zonneparken hebben opgesteld en ook weer ingetrokken. 
- de voorgestelde ruimtelijke kaders enerzijds gaan over zoekgebieden (waar) en anderzijds over de 

inrichting (wat, hoe, wie).
- de nu gepresenteerde kaders nog onvoldoende rekening houden met bestaande onzekerheden
- inwoners van en rond het beoogde zoekgebied hebben aangeven zich door de gehanteerde 

planning bij het opstellen van deze kaders zich overvallen te voelen of de reactietermijn (te) kort te 
vinden. 

- het nieuwe (beoogde) kabinet in haar coalitieakkoord aangeeft nadere kaders te stellen die invloed 
kunnen hebben op de lokale kaders.

spreekt uit dat:
- het opnieuw vaststellen van kaders toekomstvast moet zijn en zorgvuldig moet gebeuren.
- nadere beoordeling van in de toelichting vermelde onderwerpen wenselijk is, omdat deze 

onderdeel van de kaders zijn of kunnen worden.
- grootschalige windenergie aan de westkant van de gemeente geconcentreerd dient te worden.
- de participatie nader en concreter met de belanghebbenden uitgewerkt moet worden.

stelt de raad daarom voor om als volgt te besluiten in plaats van besluitregel 1:

1. Het gebied Dalfserveld-West aan te wijzen als geschikt zoekgebied voor de grootschalige 
opwekking van duurzame energie.

3. Het college opdracht te geven de ruimtelijke kaders voor grootschalige energieproductie opnieuw 
ter besluitvorming aan te bieden in september 2022, waarbij:

a. een verduidelijking van de genoemde onderwerpen is opgenomen
b. een goed uitgewerkte participatie-aanpak is opgesteld 
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Toelichting
Het zoekgebied wordt hiermee wel vastgesteld.
De inhoudelijke kaders worden in de tweede helft van 2022 vastgesteld.
In het geheel hoeft er geen vertraging op te treden in het voorgestelde tijdsschema. 



2

Uit te werken vraagstukken bij de nieuwe besluitvorming:
o Wat zijn de concrete en complete gebiedsopgaven? Zowel vanuit overheden als 

gebiedsbelanghebbenden (inwoners, ondernemers).
o Hoe ontwikkelt zich de vraag naar energie (tot 2050) en wat zijn de effecten op de energiemix?
o Wat is precies lokaal eigendom en in welke mate moet er sprake zijn van collectief eigendom 

(van inwoners van de gemeente)?
o Wat is de rol van Dorpen van Morgen (geen formele rechtsvorm) en / of de afzonderlijke 

duurzame dorpen. In het bijzonder met betrekking tot het voorgestelde voorkeursgebied.
o Welke rol kan of moet een gemeentelijk energiebedrijf spelen?
o Wat zijn de mogelijkheden / kansen en beperkingen / risico’s van een tender?
o Hoe voorkomen we versnippering van initiatieven in het zoekgebied?
o Hoe gaan we om met (vrijwillige) op- en verkoopopties van woningen en bedrijven in het gebied?
o Welke spreidingsmogelijkheden van zonneparken buiten het nu aangegeven zoekgebied zijn 

realistisch? Al dan niet in combinatie met buurgemeenten en zo mogelijk buiten landbouwgrond 
om.

o Welke ambitie en bijbehorende strategie is nodig om voldoende zon-op-grote-daken te 
realiseren?

o Hoe wordt rekening gehouden met effecten op de gezondheid van mens en dier?
o Hoe kan de exclusiviteit van bewoners en grondeigenaren om tot 2024 een gezamenlijk plan te 

maken worden geborgd?


