
Verslag informatieavond zonnepark Marshoek 
 
Op woensdagavond 10 oktober jl. heeft een informatieavond over het zonnepark Marshoek 
plaatsgevonden in een zaal van het Parochiehuis. Direct omwonenden en overige bewoners 
in de Marshoek zijn persoonlijk en/of per brief benaderd en uitgenodigd. De avond is bezocht 
door 23 omwonenden (inclusief grondeigenaar) en 2 personen van de gemeente Dalfsen. De 
directeur en een projectondersteuner waren aanwezig namens TPSolar. Landschapsarchitect 
was aanwezig namens LabelTIEN landschapsadvies. Tijdens de informatieavond is een 
presentatie gehouden over het plan om een zonnepark te bouwen. Merendeel was op de 
hoogte van de plannen, echter bestond er nog onduidelijkheid over de exacte locatie. 
 
De avond is gepresenteerd door TPSolar en LabelTIEN aan de hand van een PowerPoint 
presentatie. Gedurende de presentatie en na de presentatie was er ruimte voor aanwezigen 
om vragen te stellen. De volgende punten zijn besproken: 
• Wie zijn wij en wat doen wij 
• Visie/Beleid (Rijk, Provincie en Gemeente) 
• Status van het plan  
• Landschappelijke aspecten 
• Hoe gaat het eruit zien 
• Participatiemogelijkheden 
 
Allereerst werd er een korte introductie gegeven door TPSolar over het bedrijf en partner 
Solar-Konzept. Vervolgens werden referenties van projecten en een filmpje over het bouwen 
van een zonnepark in Uden getoond. Tijdens de introductie werden er nog geen vragen 
gesteld door de aanwezigen. 
 
Vervolgens zijn de visie en het beleid van het Rijk, provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen 
toegelicht door TPSolar. Dit om aan te tonen hoe belangrijk het opwekken van duurzame 
energie is voor Nederland. Met name het punt: Alle daken vol en nog steeds 600 hectare nodig 
werd uitvoerig besproken met de groep. De aanwezigen voelden zich niet goed geïnformeerd 
over de plannen door de gemeente. Ze wilden graag duidelijkheid over eventuele meerdere 
zonneparken in de regio. Er werd gevraagd of het bij dit zonnepark blijft, alleen kon daar geen 
uitspraak over worden gedaan. 
 
Daarna werd de status van het plan door TPSolar besproken. Aangegeven is dat het 
plangebied in kaart is gebracht door de grondeigenaar, direct omwonenden en de gemeente 
Dalfsen. Dit zit nog in een ontwerpfase. Hierna gaf LabelTIEN uitleg over de landschappelijke 
aspecten die gewaarborgd dienen te worden. Tevens werd het behouden van het landschap, 
het dubbelgebruik door de begrazing van schapen en het versterken van de biodiversiteit 
besproken. 
 
Door LabelTIEN is de landschappelijke inpassing toegelicht aan de hand van een praatplaatje. 
Zo werd er besproken welke bomen en struwelen worden aangevuld en behouden. Tevens 
werden de randen van het zonnepark uitgelicht. Hier werd een aantal vragen over gesteld. De 
vragen hadden betrekking op het zicht op het zuidelijk deel. 
 



Ook werden vragen gesteld over de reeën in het gebied. De aanwezigen gaven aan dat 
meerdere reeën in het gebied leven en voortplanten in een naastgelegen bosje. Echter heeft 
het zonnepark geen negatieve invloed op de looproutes en verblijfplaatsen van deze reeën. 
Rondom het park zullen enkele meters vrij worden gehouden, net als bij het bosje. 
 
Als afsluiting is gesproken over participatiemogelijkheden voor omwonenden. Een film van 
TPSolar liet diverse belanghebbenden zien bij een zonnepark. Daarna zijn de mogelijkheden 
door TPSolar besproken om mee te participeren van het zonnepark. Dit zou mogelijk zijn door 
een omgevingsfonds, obligatielening of het afnemen van lokale stroom. Ook tijdens de bouw 
geeft TPSolar aan het liefst met lokale partijen samen te werken en zal er werk gecreëerd 
worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Na afloop van de presentatie zijn vragen persoonlijk beantwoord door de grondeigenaar, 
TPSolar en LabelTIEN. De aanwezigen vonden het een duidelijk verhaal, maar hadden nog 
vragen over het uitzicht op het zuidelijk deel van het zonnepark. Met name vonden ze het 
zonnepark te open en te zichtbaar in het landschap. Ook was het nog niet helemaal duidelijk 
hoe het zat met het hekwerk rondom het park. Volgens de aanwezigen zijn hun vragen 
voldoende beantwoord en wilden ze graag een nieuw aangepaste tekening ontvangen. 
TPSolar heeft de opmerkingen genoteerd en heeft die verwerkt in de inrichting van het plan. 
 
 
 
 
 
 
 


