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Dalfsen, dinsdag 11 juni 2019 

 

Geachte raadsleden, college en publiek, 

 

Als eerste wil ik u allen bedanken dat ik hier het zonnepark mag toelichten en wat mijn rol hierin is.  

Ik ben Jan Poppe, eigenaar van de grond waarop een zonnepark is aangevraagd. We hebben een 
boerderij gelegen in Zwolle en Dalfsen waarvan ongeveer de helft van de grond in Dalfsen. 

We zijn meerdere keren door verschillende projectontwikkelaars benaderd om een Zonnepark te 
ontwikkelen op onze grond. We hebben uiteindelijk 17 ha grond beschikbaar gesteld aan TP Solar  

ten eerste omdat dit een blok grond is waar weinig mensen kort bij wonen 

ten tweede: waarom TP Solar, omdat dit de enige partij is die op ons erg betrouwbaar overkwam en 
we direct goed contact hadden over het hoe en waarom een zonnepark in Dalfsen. Zij hebben ook 
succesvol diverse andere zonneparken in Nederland ontwikkeld en gebouwd 

Verder waren we al 6 jaar bezig om zelf stroom op te wekken op onze daken. Dit konden we maar 
niet rond krijgen omdat transport van de stroom niet te betalen is. Door de aanleg van dit zonnepark 
kunnen we toch bijdragen tot het behalen van klimaatdoelstellingen 

Daarnaast heeft de gemeente Dalfsen ook duidelijke doelstelling om duurzame energie op te wekken 
en dit zonnepark sluit daar mooi op aan 

Verder is het voor ons een heel belangrijk uitgangspunt dat we geen ruzie met de buren krijgen. 
Daarom heb ik zelf altijd de buurt geïnformeerd. 

In beginsel heeft de gemeente Dalfsen ons een lijst van 8 adressen gegeven die ik mondeling heb 
geïnformeerd 

Er is een buurman die ongeveer tegen het park aan woont, met hem hebben we overlegd over de 
ligging van het park zoals het er nu uit ziet. Deze mensen zijn ook enthousiast. Vervolgens is TP Solar 
met de ontwikkeling aan de slag gegaan en is er 10 oktober 2018 een eerste informatiebijeenkomst 
gepland. Ongeveer 20 adressen hebben hier een uitnodiging voor gekregen.  Een paar dagen later 
werd ik door een bewonder van de Marshoek gebeld. Hij vond dat de hele marshoekersteeg 
uitgenodigd moest worden. Dit heb ik gedaan. Van de 15 adressen uit de Marshoek waren er maar 3 
op de bijeenkomst. 

Begrijpelijk want het park komt niet in de Marshoek te liggen maar ligt in de Hoeven, net als de 
Marshoek een streek in Dalfsen. Praktisch niemand uit de Marshoek heeft zicht op het park 

Op het eind van de Marshoek staat het Hoevenhek waar je dus de Hoeven in gaat. Onze boerderij in 
de Hoeven heet ook in de Hoeven. Het park wordt vanaf het begin Zonnepark Marshoek genoemd 
omdat het zoekgebied zo heette, maar eigenlijk zou de naam Zonnepark De Hoeven meer voor de 
hand liggen. TPSolar gaat de definitieve naam bepalen door enquête te houden onder de bewoners 
van Dalfsen    
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De eerste informatieavond had een positief karakter en aan de hand van suggesties van de 
omwonenden is er een plan gemaakt. Dit eerste plan heb ik daarna In de buurt rondgedeeld en bij 
een groot aantal mensen persoonlijk overhandigd met uitleg. Dit om zo open mogelijk te zijn voor 
hun 

De bewuste bewoner aan de Marshoekersteeg, heeft hier op deze plek enkele maanden geleden de 
raad toegesproken. Ik heb hem gevraagd of hij mij de link wou sturen zodat ik weet wat hij 
gesproken heeft. Hier waren TPSolar en wij best wel om geraakt en we hebben hem uitgenodigd om 
met ons en TPSolar te praten. In eerste instantie wilde hij komen maar niet alleen.  Een dag later 
belde hij dat ze niet kwamen omdat ze niets hadden toe te voegen aan hetgeen hij ingesproken had 
op de raadsvergadering. Dit was jammer omdat we suggesties uit de buurt zoveel mogelijk 
meenamen in het plan en omdat er in de toespraak veel onjuistheden stonden. Hierdoor is er een 
volledig verkeerd beeld ontstaan 

Vorige week ben ik nog met de directie van TP Solar de buurt rond geweest met het uiteindelijke 
plan. We hebben de direct omwonenden en een paar adressen die in eerste instantie geen 
informatie hebben gehad bezocht en het plan toegelicht. 

Aan de hand van deze gesprekken hebben wij de mensen aan de Hooiweg, Oude Dalfserweg en 1 
adres aan de Herfterweg schriftelijk toegezegd dat de aanplant in het zichtveld van hen zo 
aangeplant wordt dat ze het park niet zien. Verder is er met de 2 laatste bewoners aan de 
Marshoekersteeg overlegt dat het struinpad niet eindigt aan de Marshoekersteeg. 

Morgenavond is de tweede informatieavond. Deze was al gepland voordat we wisten dat het 
zonnepark vanavond in de raadscommissie behandeld werd. Wij waren in de veronderstelling dat dit 
namelijk in de raadsvergadering van 17 juni zou zijn. We hebben hier 40 adressen voor uitgenodigd. 

Verder wil ik u en de inwoners van Dalfsen meegeven: Dit wordt een mooi park met heel veel groen 
wat zorgvuldig landschappelijk is ingepast en waar echt niemand last van heeft. Er is anderhalf jaar 
zorgvuldig gewerkt tezamen met gemeente en provincie en er wordt groene stroom opgewekt voor 
5100 huishoudens 

Ook is er in het plan van TPSolar veel gedaan aan participatie voor de omgeving: zij hebben vele 
mogelijkheden opgenomen om deel te nemen in het zonnepark. Dit wordt morgen in de tweede 
bijeenkomst duidelijk uitgelegd aan de omwonenden 

We hebben sinds kort ons dak vol gelegd met zonnepanelen en we hebben ook een kleine 
windmolen gekocht voor op ons erf zodat we op ons eigen bedrijf energie neutraal zijn. Ik denk dat 
de gemeente Dalfsen trots mag zijn op dit zonnepark! 

Ik ga er dan ook vanuit dat u een positief advies uitbrengt aan de Raad 

 

Bedankt voor uw aandacht


