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Voorstel:    

1. Alleen mee te werken aan drie extra windturbines in de gemeente Dalfsen indien de 
exploitatie komt te liggen bij  Nieuwleusen Synergie  

2. Dit schriftelijk aan Gedeputeerde Staten en Nieuwleusen Synergie mee te delen.  
 

 
 

 



   
  
 
 
 
Inleiding: 
Op 19 december 2011 heeft uw raad een amendement aangenomen bij het raadsbesluit over het  
Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2012-2013. Hierin heeft  u besloten dat voor de aangepaste 
routekaart naar een CO2 -neutraal Dalfsen ook  wordt ingestoken op de plaatsing van 3 extra 
windturbines langs het spoor, waarbij vooraf gebruik moet worden gemaakt van het aanbod van de 
provincie om tot prestatieafspraken te komen  over het plaatsen van deze drie extra windmolens. 
Nadrukkelijk  zal worden gestreefd naar burgerparticipatie en/of energieverbinding met de 
dorpskernen.  
 
Hierover heeft het college overleg gehad met gedeputeerde Boerman en naar aanleiding hiervan 
hebben Gedeputeerde Staten gereageerd.  
Met dit voorstel biedt het college u de brief van Gedeputeerde Staten aan en doet het college een 
voorstel hoe om te gaan met de verdere uitwerking van het door uw raad aangenomen amendement. 
Tevens is er een verzoek van Nieuwleusen Synergie bij ons ingediend dat zij twee of drie windturbines 
willen exploiteren.  
 
Argumenten,  
1.1. Prestatie afspraken met de provincie zijn te maken als er in de gemeente 3 extra windturbines 

komen 
Gedeputeerde Staten  geven in bijgevoegde brief aan dat zij zich zullen inspannen om geen actieve 
medewerking te verlenen aan het maken van provinciale inpassingsplannen in de gemeente Dalfsen. 
De provincie kan echter niet uitsluiten dat op grond van de Crisis en herstelwet (Chw) of toekomstige 
ophoging van de provinciale doelstelling windenergie, alsnog extra windmolens op Dalfser 
grondgebied zullen worden toegestaan. Ophoging van de provinciale doelstelling is overigens 
vooralsnog niet aan de orde. In landelijke afspraken tussen provincies blijft de doelstelling voor 
Overijssel 80 MW.  Verder is ook duidelijk dat de Provincie ook actief inzet op een windpark in het 
kansrijke zoekgebied Dedemvaart-zuid in de gemeenten Ommen en Hardenberg.  
 
1.2. Kans voor burgerparticipatie door in te gaan op het verzoek van Nieuwleusen Synergie 
Wij hebben extern juridisch advies gevraagd over eventuele burgerparticipatie en/of energieverbinding 
met de dorpskernen. Op dit moment is het  juridisch gezien  niet mogelijk  om de gewenste 
burgerparticipatie bij een initiatief voor windenergie af te dwingen. Afspraken voor participatie zullen 
dus op vrijwillige basis gemaakt moeten worden met de initiatiefnemer(s) of andere partijen.  
Nieuwleusen Synergie heeft in bijgevoegd verzoek aangegeven twee of drie windturbines  te willen 
exploiteren. Hierbij streven zij naar een maximale burgerparticipatie waarbij opbrengst zowel in 
energie als in middelen ten goede komt aan de participanten en/of de sociale kwaliteit van 
Nieuwleusen. Dit biedt een goede kans om tegemoet te komen aan het door uw raad aangenomen 
amendement.  
 
1.3   Regie  blijft bij  gemeente, exploitatie bij Nieuwleusen Synergie  
Met dit voorstel blijft de regie over het plaatsen van windturbines bij de gemeente. De provincie werkt 
dan niet actief mee aan andere initiatieven, zoals in hun brief is aangegeven. Ook blijft  sturing goed 
mogelijk voor een  definitieve locatiekeuze. Dit alles  in overleg met betrokkenen en op basis van 
(milieu) onderzoeken die gedaan moeten worden. 
 
Om  Nieuwleusen Synergie ook daadwerkelijk de explotitatie te laten uitvoeren  en de hiervoor 
aangegeven actieve regie (op locatie en participatie) te kunnen voeren is inzet in dit proces vanuit de 
gemeente nodig. De programmamanager Duurzaamheid kan hierin de ondersteunende rol bieden 
door samen met partijen de klimaatdoelstelling te realiseren. 
 
2.1 Gedeputeerde Staten moet weten Dalfsen zich inzet om extra windturbines te realiseren 
De insteek die Gedeputeerde Staten in de brief voorstelt om niet actief mee te werken aan andere 
initaitieven voor windturbines in Dalfsen is afhankelijk van deze besluitvorming. Daarom moet dit goed 
naar Gedeputeerde Staten gecommuniceerd worden. 
 



   
  
 
 
 
Risico’s: 
1. Geen keiharde garantie dat er niet alsnog meer windturbines in de gemeente  komen 
Er is geen  keiharde garantie dat met plaatsing van drie extra windturbines de gemeente Dalfsen in de 
toekomst geheel gevrijwaard blijft van verdere plaatsing van  windturbines. Hiervoor zet de provincie 
zich wel uitdrukkelijk in, zoals in de brief te lezen is. 
 
2. Andere verzoeken moeten wel in behandeling worden genomen 
Als er een verzoek voor het plaatsen van windturbines binnenkomt van een andere partij dan 
Nieuwleusen Synergie moet deze wel behandeld worden. Naast een ruimtelijke beoordeling wordt bij 
de beoordeling van een dergelijk verzoek ook het uitgangspunt  gehanteerd dat  er sprake moet zijn 
van burgerparticipatie en/of energieverbinding met de dorpskernen. Dit zoals de gemeenteraad in het 
amendement van 19 december 2011 ook heeft aangegeven.  
 
 
Alternatieven  
Alternatief is om niet mee te werken aan realisatie van extra windturbines.  Hiervoor kan gekozen 
worden maar heeft niet de voorkeur nu er een kans ligt op het halen van onze doelstelling voor een 
klimaatneutraal Dalfsen in 2025 waarbij dit mede vanuit een burgerparticipatie tot stand kan komen:  
 
Verschil met het voorstel is dat de gemeente zich niet verder inzet en meewerkt aan  de realisering 
van windmolens.  
Gevolgen: Gemeente wijst aanvragen voor plaatsing van  windturbines af.  De Provincie is verplicht 

om bij indiening van een verzoek tot plaatsing van windturbines dit in behandeling te 
nemen en indien er geen ruimtelijke redenen zijn om deze te weigeren  een Provinciaal 
Inpassingplan  op te stellen. Gemeente is regie dan kwijt. Verantwoordelijkheid voor 
verdere proces en het maken van een inpassingsplan (bestemmingsplan) ligt bij provincie.  

Voordelen: Geen verdere inspanning van de gemeente nodig. Verantwoordelijkheid voor realisatie van 
provinciale doelstelling voor windenergie blijft ook bij provincie.    

Nadelen:   Gemeente heeft geen regie meer over de plaatsing van windturbines in de gemeente 
 Geen regie op draagvlak ontwikkeling.  
 Geen sturing op (burger)participatie vanuit de gemeente 
 Geen garantie dat met de huidige vier windturbines, Dalfsen gevrijwaard blijft van verdere 

plaatsing van turbines 
 
Financiële dekking: 
De inzet op regie en ondersteuning van Nieuwleusen Synergie past binnen de uitvoering van 
speerpunt 4  van het Meerjaren Programma Klimaat en Duurzaamheid 2012-2013. Hiervoor zijn 
financiële middelen beschikbaar. De eventuele procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en 
benodigde onderzoeken moeten door  initiatiefnemers betaald worden. 
 
Communicatie: 
Indien de raad instemt met het voorstel wordt de communicatie verder actief opgepakt samen met 
Nieuwleusen Synergie. Gedeputeerde Staten worden door het college schriftelijk geinformeerd over 
uw besluit. 
 
Vervolg: 
De plannen van Nieuwleusen Synergie zullen verder uitgewerkt moeten worden. Hiervan wordt u op 
de hoogte gehouden. Voordat over kan worden gegaan tot  het realiseren van de windturbines zal de 
gemeenteraad uiteindelijk een bestemmingplan vast moeten stellen.  
 
Bijlagen: 

1. Amendement gemeenteraad 19 december 2011 
2. Brief Gedeputeerde Staten  juli 2012 met afspraken 
3. Brief Nieuwleusen Synergie over exploitatie windturbines 

 



   
  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
 
de burgemeester,  de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten    drs. H. Zwart  

 
 



   
  
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2013 nummer 07; 
 
overwegende dat; 
 
De gemeente Dalfsen de doelstelling heeft om in 2025 CO2 neutraal te zijn; 
 
Bij het plaatsen van extra windturbines ingezet wordt op burgerparticipatie en/of energieverbinding 
met de dorpskernen.  
 
gelet op   het amendement van de gemeenteraad van 19 december 2011 over prestatieafspraken met 
de provincie over het plaatsen van windturbines; 
 
gezien de brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 27 juli 2012 over afspraken over 
windturbines in de gemeente Dalfsen; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Alleen mee te werken aan drie extra windturbines in de gemeente Dalfsen indien de 
exploitatie komt te liggen bij  Nieuwleusen Synergie;  

2. Dit besluit schriftelijk aan Gedeputeerde Staten en Nieuwleusen Synergie mee te delen.  
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 april 2013. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


