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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen, 

d.d. 11 juni 2019 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A.J. Kleine Koerkamp 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten (t/m punt 4),   
  J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper 
CDA R.H. Kouwen, mw. A.J. Ramerman (t/m punt 4), E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen), W. Massier (CDA) 
 
Tevens aanwezig: 
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
directeur H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: mw. J. Klink (punt 4), mw. J. van de Hoek 
(punt 5) 
 
 ONDERWERP RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur 

en meldt de afwezigen. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Er zijn 4 aanmeldingen ontvangen over ‘Ontwerp 
VVGB Zonnepark Marshoek’ 
 
Grondeigenaar J. Poppe ziet graag dat de raad 
akkoord gaat. Hij geeft aan dat het zonnepark 
zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast en dat 
op deze manier een belangrijke bijdrage geleverd 
wordt aan duurzaamheidsdoelstellingen van de 
gemeente. Hij herkent zich niet in het beeld dat 
een andere spreker tijdens een raadsvergadering 
geschetst heeft. De raad is welkom om aanwezig 
te zijn bij de informatieavond op 12 juni. 
 
W. van Leussen spreekt, mede namens 51 
gezinnen uit het buurtschap, zijn zorgen uit over 
het voorstel. Aan de door de raad gestelde 
voorwaarden is niet voldaan, van draagvlak is 
geen sprake. Vanwege de onvoldoende 
informatieverstrekking, aantasting van het 
landschap, verhoging van de gronddruk en 
gevaren voor continuïteit agrarische bedrijven 
roept hij de raad op niet akkoord te gaan. 
 
E. Reurink is omwonende uit de gemeente Zwolle. 
Hij vraagt zich af of het landschap voor dit 
zonnepark moet worden opgeofferd en of de 
gedane toezeggingen wel kunnen worden 
nagekomen. Hij is niet eerder door initiatiefnemers 
geïnformeerd, dit had wel gemoeten.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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2. Spreekrecht burgers 
(vervolg)  
 

 
N. Kooiker geeft aan dat de aanvragers tekort 
geschoten zijn in de informatievoorziening en 
het organiseren van draagvlak. Daarnaast zorgt 
het zonnepark voor concurrentievervalsing en 
zet het kleinere projecten in de buurt op slot o.a. 
vanwege de netwerkcapaciteit.  
 

3. Vaststelling agenda Conform. 
 

4. Ontwerp VVGB Zonnepark Marshoek 
Voorstel: 
1. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het 
realiseren van een zonnepark nabij de 
Hooiweg in Dalfsen.  

2. Deze ontwerpverklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als hiertegen geen zienswijze wordt 
ingediend. 

 

 
Gemeentebelangen constateert dat het ruimtelijke 
plan binnen het beleidskader valt, met 
uitzondering van het participatietraject. Het plan 
wordt niet gedragen, terwijl participatie voor de 
fractie een hard en belangrijk kader is. De fractie 
houdt het oordeel in beraad, mede in afwachting 
van de informatieavond voor de buurt. 
 
De VVD vindt dat initiatieven niet alleen moeten 
bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, 
maar ook dat de omgeving moet meeprofiteren, 
dat winsten niet buiten de gemeente terecht 
komen en dat de buurt mee is genomen in het 
participatietraject. De fractie roept het college op 
om regie te nemen bij participatietrajecten en dit 
niet alleen bij initiatiefnemers te leggen. De fractie 
houdt het oordeel nog in beraad in afwachting van 
de informatiebijeenkomst.  
 
De CDA fractie heeft met verbazing van het 
voorstel kennisgenomen. De communicatie en 
participatie is ernstig tekort geschoten, de 
compensatie van de buurt is vrijblijvend en 
eenzijdig en bovendien lijkt het plan te worden 
gewijzigd via mondelinge toezeggingen. De fractie 
vindt dat een uniek stuk landschap wordt ontsierd. 
Het is belangrijk om stappen te zetten naar 
duurzame energie, maar dit voorstel rammelt. De 
fractie houdt het oordeel in beraad. 
 
De PvdA vindt het belangrijk om doelen te halen, 
daarbij zijn zonnevelden noodzakelijk. Bij dit park 
is het proces matig verlopen. Bij een ontwikkeling 
van deze omvang was een uitvoerig traject van 
communicatie en participatie passend geweest. 
De gemeente had hier regie moeten pakken en 
randvoorwaarden moeten stellen voor participatie.  
Inhoudelijk vindt de fractie dat deze locatie niet 
geschikt is voor dergelijke grote plannen. Kleinere 
parken zouden eventueel met extensief ontwerp 
passen. De fractie zal niet akkoord gaan.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
 



3 

4. Ontwerp VVGB Zonnepark Marshoek 
(vervolg) 
 

 
D66 vindt dat de stukken wijzen op een goed plan, 
dat voldoet aan de kaders en waarbij adviezen 
goed verwerkt zijn. Er had echter meer energie 
gestoken moeten worden in de participatie. Het 
resultaat van de informatiebijeenkomst wacht de 
fractie af voordat een standpunt wordt ingenomen. 
 
De ChristenUnie is geen tegenstander van 
zonnevelden, maar ziet liever panelen op daken. 
Het betreffende gebied is wat de fractie betreft niet 
geschikt voor een zonnepark. Het kan ruimtelijk 
niet goed in te passen en aan het gezicht te 
onttrekken. Daarnaast is het participatieproces 
onzorgvuldig en ontoereikend geweest, hoewel de 
raad specifieker kan zijn in dit soort kaders. Dit 
voorstel voldoet niet aan de gestelde kaders, de 
fractie is tegen dit plan.  
 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel als 
bespreekstuk op de agenda van de raad kan 
worden geplaatst.  
 

5. 1e Bestuursrapportage 2019 
Voorstel: 
1. De 1e bestuursrapportage 2019 vast te 

stellen. 
2. Het incidentele nadeel van de 1e 

bestuursrapportage 2019 vast te stellen op 
€ 1.092.200 op basis van scenario 3 en dit 
bedrag ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo. 

3. De begroting 2019 te wijzigen door 
vaststelling van de 13e begrotingswijziging 
2019 conform het hoofdstuk Financiële 
samenvatting en de tabellen op blz.  42 t/m 
46 van het boekwerk/bestand “1e 
bestuursrapportage 2019”. 

4. Het krediet PSA te verhogen met € 10.000 
(zoals aangegeven in het hoofdstuk 
Investeringen op blz. 37). 

 

 
Wethouder van Leeuwen zegt toe dat de raad zo 
snel als mogelijk de analyse van de meicirculaire 
ontvangt. Wethouder Uitslag zal bij de technische 
sessie over de halfjaarrapportage en de analyse 
jeugdzorg ook ingaan op cijfers uit 2019.  
 
Alle fracties, uitgezonderd Gemeentebelangen, 
kunnen instemmen met het voorstel om de 
begroting te wijzigen. Diverse fracties hebben zorg 
over de uitkering uit het gemeentefonds en de 
kostenontwikkeling van de jeugdzorg en Wmo. 
Ook worden suggesties gedaan om kritisch te 
kijken naar fasering van plannen.  
 
Gemeentebelangen wil zich beraden op het 
gekozen scenario voor de jeugdzorg en houdt 
daarom het oordeel nog in beraad.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk wordt geagendeerd voor de 
raadsvergadering, waarbij Gemeentebelangen 
desgewenst een stemverklaring kan afgeven. 
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6. Startnotitie Regionale Energietransitie 
Doel: 
Kennis te nemen van de concept-startnotitie 
RES West Overijssel en uw opinie te geven 
over het vervolg.  
 

Dhr. Broere (PvdA) zal zich op dit onderwerp van 
de beraadslagingen zal onthouden, omdat hij in 
zijn dagelijks werk betrokken is bij de 
voorbereiding. Dit is overlegd met de 
burgemeester en de griffier. 
 
Gemeentebelangen ziet graag dat de gemeente 
zich actief opstelt in het vervolgtraject. Dit past bij 
onze duurzaamheidsdoelstellingen. De fractie gaat 
voor een eerlijke verdeling van de energieopgave, 
waarbij gezamenlijk optrekken en afstemmen 
belangrijk is. De opgave houdt niet bij de 
gemeentegrens op.  
 
De ChristenUnie vindt het belangrijk de raad te 
positioneren en te betrekken bij kaderstelling. De 
fractie kiest voor een proactieve houding en een 
actieve opstelling in het oppakken van 
doelstellingen. Minder verbruiken van energie 
moet een nadrukkelijke rol houden in ons beleid, 
gelet op de brief van Enexis.  
 
Het CDA vindt het logisch dat buurgemeenten 
elkaar opzoeken om samen te werken op dit 
terrein. Het is goed te kiezen voor een actieve 
houding. Het onzekere tijdspad, de 
transportschaarste en het informeren van de 
bewoners vraagt om aandacht. De raad moet ook 
een actieve rol hebben in de kaderstelling.  
 
De PvdA vindt het belangrijk om de 
energietransitie zo in te richten dat sprake is van 
een evenredige verdeling van opbrengsten en 
lasten. Dit vraagt niet alleen om regionale 
afspraken, maar ook om uitwerking van onze 
eigen ambities en beleid. De startnotitie is helder. 
 
De VVD constateert dat het lastig is om 
grootschalig duurzame energie op te wekken gelet 
op de beperkte capaciteit van het netwerk. Dit 
staat onze ambities in de weg. De RES biedt 
kansen voor onze regio. De fractie roept het 
college op om het verdeelstation Vilsteren geschikt 
te maken voor waterstof. Dit biedt ook kansen voor 
bedrijvigheid en kennisontwikkeling. De fractie 
kiest voor een actieve houding.  
 
D66 vindt dat de betrokkenheid van raad en 
bevolking van groot belang is. Een actieve 
houding is wel het minimum om de betrokkenheid 
waar te maken, ook gezien het tijdspad. De fractie 
heeft een motie in voorbereiding voor een 
werkgroep van raadsleden uit de regio om mee te 
kijken in het RES proces.  
 
Wethouder Schuurman neemt de input mee en 
komt hier in september op terug. De voorzitter 
concludeert hiermee dat het onderwerp afdoende 
is behandeld.  
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7. Startnotitie Klimaatadaptatie 
Doel: 
Kennis te nemen van de Startnotitie 
Klimaatbeleid Dalfsen. 

 
De raadscommissie neemt met waardering kennis 
van de startnotitie. Het bevat een goede weergave 
van de noodzaak om beleid op te stellen. De 
fracties zijn benieuwd naar de resultaten van de 
onderzoeken die worden uitgevoerd. CDA en 
ChristenUnie zien ook graag een werksessie voor 
de raad georganiseerd.  
 
Wethouder van Leeuwen geeft n.a.v. de vraag van 
D66 aan dat windoverlast geen thema in de 
landelijke stresstest is, maar dat hij deze vraag 
meeneemt. Ook het betrekken van zorgcentra en 
de agrarische sector zal hij bekijken.  
 
De voorzitter constateert dat de raadscommissie 
kennisgenomen heeft van de startnotitie.  
 

8. Besluitenlijst 13 en 20 mei 2019 Beide besluitenlijsten conform. 
 

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:51 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 9 september 2019. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.A.J. Kleine Koerkamp  drs. J. Leegwater 


