Goedenavond,
Geachte leden van de gemeenteraad, en allen die meekijken via de livestream van deze vergadering.
Mijn naam is Miranda Zwijnenberg, woonachtig in Lemelerveld en graag vraag ik, mede namens Mw.
Oosterhuis en Dhr. Seubring, uw aandacht voor de gedachten die we naar aanleiding van agendapunt
4 van deze raadsvergadering, te weten Beoordelingskader grootschalige energie-opwekking, als
burger daarover hebben.
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U staat op het punt om dit beoordelingskader te hameren, alvorens de uitkomsten van het
onderzoek naar de ideale energiemix en de regionale energiestrategie voor west overijssel af
te wachten. U geeft aan dat het beoordelingskader als het nodig is aangepast kan worden;
het komt ons voor als het paard achter de wagen te spannen. Liever zien we dat het
onderzoek naar deze ideale energiemix afgerond wordt, alvorens een kader te hameren.
U geeft in uw rapportage aan, dat u voor een maximum van 5% oppervlakte kiest voor de
deelgebieden. U motiveert uw keuze daarvoor omdat uit het inwonersonderzoek naar voren
is gekomen dat men kleinschaliger projecten makkelijker accepteert dan grote parken.
We vragen ons af of u in uw vraagstelling ook de plaatsbepaling van projecten vallend onder
de 5 procent heeft meegenomen; het maakt volgens ons namelijk een groot verschil of u een
aantal ‘kleine postzegelplannetjes’ op kostbare weidegrond inplugt én of deze binnen of
buiten de bebouwde kom geplaatst worden.
In dezelfde rapportage stelt u dat het genereren van draagvlak nodig is. U geeft aan als
gemeente daarin de initiatiefnemer te kunnen adviseren om inwoners te laten investeren.
We zijn benieuwd naar uw werkwijze, wanneer u zelf, als gemeente, eigenaar van de
beschikbare grond bent, maar ook hoe u duurzame energie ontsluit voor de minder
kapitaalkrachtigen in deze gemeente.
U geeft aan dat de initiatiefnemer en de omwonenden afspraken vastleggen in een
ontwikkelingsovereenkomst, en dat u een folder ‘Leidraad communicatie en participatie’
heeft opgesteld, welke u uitreikt aan initiatiefnemers. Voor de gewone burger is deze, na
enig zoeken op de website van de gemeente Dalfsen gevonden. Echter, geschreven vanuit
het perspectief van de initiatiefnemer. Waar u het heeft over participatie, zou het bijzonder
welkom zijn om een folder te ontvangen waarin ik als burger geïnformeerd wordt over wat ik
mag verwachten in een dergelijk proces.
Daarnaast zouden we graag horen waar de burger terecht kan wanneer initiatiefnemer en
omwonenden niet kunnen komen tot het vastleggen van afspraken. We spreken daarbij de
hoop uit dat u als gemeente een rol voor u ziet weggelegd, en daarmee ook de
zorgvuldigheid van het proces borgt. Ingewikkelder wordt wanneer u als eigenaar van de
grond, zélf initiatiefnemer bent.
In het document ‘huidige stappen zonneparken gemeente Dalfsen’ lezen we dat u , waar het
gaat om de stappen waarin participatie door burgers een rol speelt, een geïndiceerde
tijdsduur hanteert van 4 tot 6 maanden. In onze beleving zou het ook goed zijn om een
maximum aan tijdsduur te noemen. We refereren hier bijvoorbeeld aan het project
zonnepark aan de Waterinkweg, welke al vanaf november 2014 ‘in de pen zit’.
Tot slot: wanneer we kijken naar groot- of kleinschaligheid van dergelijke projecten, dan
willen we graag toevoegen dat er wat ons betreft er meer en gedegen onderzoek gedaan
moet worden naar de mogelijkheden die daken/dakconstructies ons in de gemeente Dalfsen
bieden, wanneer het gaat om het opwekken van zonne-energie. Als u in uw beoordeling
vasthoudt aan kleinschalige initiatieven, dan passen deze daar goed in, zonder veel inbreuk
te doen op de beleving van omgeving. We willen graag zuinig zijn op deze groene gemeente,
en op de flora en fauna die daar in thuis hoort.

