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Uw brief
Met deze brief bevestigen wij de afspraken die gemaakt zijn in het bestuurlijk overleg met uw
corlege d.d. 05 maart 2012. Het verheugt ons dat u zich inzet om mogelijkheden te creëren
voor drie extra windmolens in het verlengde van de vier windmolens die inmiddels zijn
gerealiseerd. Zoals in het duucaamheidconvenant ''Duurzaam Dalfsen'' is opgenomen wordt
hierbij door u nadrukkelijk gekeken naar ondernemingsvormen waarbij de lokale bevolking en
agrarische bedrijven meeprofiteren van de Iokale windenergieproductie.
In het behalen van de provinciale taakstelling, namelijk het realiseren van 80 MW aan
windenergie in 2020, zijn de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet. Naast de belangrijke
bijdrage van de gemeente Dalfsen kunnen wij melden dat er momenteel windmolens zijn
gerealiseerd in de gemeenten Staphorst en Zwolle. In de gemeente Kampen is de realisatie
van vier windmolens planologisch mogelijk gemaakt. Tenslote spelen er momenteel
verscheidene andere initiatieven binnen de provincie, waarbij wij zonodig ons instrumentarium
zullen inzetten om onze duurzame opgave te realiseren.
Omdat wij de prestatie van uw gemeente als provincie belangrijk vinden, en deze op een
vooovarende wijze bijdraagt aan onze duucame opgave, zijn wij van mening dat het
grondgebied van Dalfsen voldoende bijdraagt aan deze opgave. Daarom zullen wij ons
inspannen om geen actieve medewerking te verlenen aan het maken van provinciale
inpassingsplannen op het grondgebied van de gemeente Dalfsen. Wij kunnen echter niet
uitsluiten dat wij op grond van de crisis- en herstelwet gedwongen worden
inpassingsvecoeken van initiatiefnemers in behandeling te nemen. Ook bestaat de
mogelijkheid dat de provinciale taakstellingen in de toekomst veranderen. Wij komen dan ook
niet tegemoet aan uw verqoek om het kansrijke zoekgebied Dalfserveld te Iaten vervallen in
de Omgevingsvisie.
Uw kenmerk
Tenslotte heeft u aangegeven dat u ondet-zoek wilt doen naar mogelijkheden voor
burgerpaoicipatie en/of energieverbinding met de dorpskernen, U verzoekt de provincie een
bijdrage te Ieveren in de ondecoekskosten.
In 2011 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin staat dat het provinciaal
Energiefonds direct noch indirect mag paoiciperen in windmolenprojecten. Op basis hiervan
kunnen wij dan ook geen financiële bijdrage leveren aan het onderzoek.
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Windenergie Dalfsen
Wel zijn wij bereid u desgevraagd ambtelijk te ondersteunen bij het verkennen van het
plangebied door beschikbare informatie uit te wisselen over overige initiatieven in de
provincie, ervaringen elders met burgerpaoicipatie en voorbeelden van hoe de Iokale
bevolking kan meeprofiteren.
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