
Hallo Theo, 

 

Hierbij de gegevens waarom je vanochtend telefonisch gevraagd hebt ten aanzien van de 

gerealiseerde/te realiseren plannen voor windturbines in Overijssel.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Leonie van Dam 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
 
Gemeente Dalfsen 
 
T (0529) 48 82 34 
F (0529) 48 82 22 
E l.vandam@dalfsen.nl 
I www.dalfsen.nl 

 

 

 

Van: Boer, N de (Nico)  
Verzonden: maandag 15 april 2013 17:24 

Aan: Leonie van Dam 

Onderwerp: RE: Vraag windenergie in overijssel 

 

Dag Leonie, 

 

Gerealiseerde plannen: 

Dalfsen Nieuwleusen I, Staphorst Spoorwind I en Zwolle Tolhuislanden I: totaal plm. 25,5 MW 

 

Planologisch mogelijk:  

Kampen Zuiderzeehaven en Haatlanden, Deventer A1: totaal 14-16 MW  

 

Zoals bekend hebben PS besloten in principe medewerking te willen verlenen aan een inpassingsplan 

voor windmolens te Ommen. Deze ontwikkeling zal plaatsvinden in combinatie met plannen in de 

gemeente Hardenberg waaraan de gemeente Hardenberg medewerking wil verlenen. Insteek 

combinatie Ommen-Hardenberg (1 totaalplan): 10 molens, wat neer zou komen op maximaal 30 MW. 

Alle procedures moeten echter nog doorlopen worden.  

 

Over mogelijke andere plannen heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. Voor zowel de hierboven 

genoemde plannen die planologisch mogelijk zijn als de plannen Ommen-Hardenberg geldt uitdrukkelijk 

dat het aantal MW nog niet definitief bekend is. Dat hangt natuurlijk af van de molens die daadwerkelijk 

gerealiseerd worden en kan dus minder zijn dat hiervoor aangegeven. Alles bij elkaar opgeteld 

(hard+zacht) globaal dus 70-72 MW. Kan uiteindelijk dus ook minder zijn vanwege zachte plannen. 

 

Groet, Nico de Boer 

 

Van: Leonie van Dam [mailto:l.vandam@dalfsen.nl]  

Verzonden: maandag 15 april 2013 9:30 



Aan: Boer, N de (Nico) 

CC: Melanie Gils; Mary Volkers 
Onderwerp: Vraag windenergie in overijssel 

Urgentie: Hoog 

 

Hallo Nico, 

 

Vanavond wordt het voorstel over windenergie in onze raadscommissie behandeld.  Ik kreeg vanuit één 

van de fracties de vraag  hoe ver het  staat met de doelstelling van 80 MW in Overijssel. 

Kan ik van jou een overzicht krijgen met de laatste stand van zaken? Dus gerealiseerde plannen,  harde 

plannen en plannen die in procedure /openbaar zijn.   

Gaat dat vandaag nog lukken? 

 

Alvast dank, 

 

Leonie van Dam 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
 
Gemeente Dalfsen 
 
T (0529) 48 82 34 
F (0529) 48 82 22 
E l.vandam@dalfsen.nl 
I www.dalfsen.nl 

 


