Geachte Gemeenteraad en College,
Ik sta hier namens een 104 tal inwoners van buurtschap de Marshoek. Wij zijn bezorgd , en vol
ongeloof ….
Wij werden geconfronteerd met het feit dat op 7 mei JL een omgevingsvergunning is
aangevraagd voor het realiseren van een zonnepark van maar liefst bijna 20 Hectare aan de
Marshoekersteeg /Hooiweg te Dalfsen .
U gemeenteraad heeft al op nieuwe plannen, aangaande de realisatie van opwekking van
grootschalig energie de rem gezet. Aangezien niet duidelijk was hoe de energietransitie een
vervolg zou krijgen en mede de realisatie stuit op grote maatschappelijke weerstand.
De plannen waar al energie was ingestoken worden getoetst aan het oorspronkelijk vastgestelde
kader waarbij draagvlak, inspraak, betrokkenheid ,inpassing en participatie een voorwaarde is.
Geen van deze voorgaande voorwaarden is niet of maar gedeeltelijk voldaan en van draagvlak is
al helemaal geen sprake!!!!
Voorgaande, ondanks initiatief nemer begin januari JL op de hoogte is gebracht van de mening
van de “Marshoeker” bevolking. En deze op 12 januari JL ook nog de link van de
gemeenteraadsvergadering en verslag van onze inspraak van 10 december 2018 is toegestuurd.
Tevens nog contactgegevens doorgegeven aangezien TP Solar nog met ons wilde spreken Niets
hebben we weer vernomen…
Behoudens de uitnodiging op 23 mei JL in de brievenbus, gedateerd op 21 mei voor een
informatiebijeenkomst van morgenavond 12 juni. Waar in we worden meegenomen in de
verdere uitvoering!!!!! ja let wel uitvoering van het beoogde plan.
Wij vinden deze handelswijze een vorm van minachting ….ja minachting naar ons als
omwonenden…. maar ook aan u gemeenteraad.
Ik wil u nu allen meenemen in een voorstelling , ben regisseur en heb een goed idee….het decor
is bekend en ga met mijn idee te rade bij acteurs, ze zijn enthousiast , vraag het publiek…
…allemaal lof, begin met het schrijven van het script, tussentijds ga ik nog weer te rade bij de
acteurs en publiek. Wat aanpassingen ..er word informatie verstrekt , de voorverkoop loopt
boven verwachting, voorgaande allemaal met een goedkeurend oog van de eigenaar van het
theater. volle zalen… enthousiast publiek. Een groot succes.. en uitstekende recensies.
Maar in deze voorstelling hebben we te maken met 2 regisseurs een Zwolse Agrariër in hart en
nieren, gewoon een “topboer” en een projectontwikkelaar uit het westen des lands zijnde TP
Solar ..deze hebben een idee, ja een lumineus idee.. vinden ze zelf. Het decor is bekend , het
prachtige landschap van het Vechtdal in Dalfsen , Script zijnde het plan van ruimtelijke
onderbouwing word geschreven, maar acteurs en publiek… zijnde de omgeving…. word niet wat
gevraagd. Alleen externe partijen worden benaderd, die voldoende zijn om alles af te kaderen en
te onderbouwen. En dit alles onder toeziend oog van de eigenaar van het theater ..de bevlogen
ambtenaren van de gemeente, die de doelstelling van CO2 reductie dichterbij zien komen.
De voorstelling staat aan de vooravond van de première.. maar de kaartverkoop valt tegen, we
gaan wat reclame maken en beleggen een informatiebijeenkomst … niet te veel mensen
informeren wan’ t komt wel goed .

Maar kaartverkoop blijft tegenvallen het publiek zijnde de omgeving is niet enthousiast ..O ja
wie is die omgeving eigenlijk zijn dat Omwonenden, Direct Omwonenden, Inwoners van de
Marshoek of zijn het belanghebbenden. We krijgen diverse etiketten op verschillende momenten
opgeplakt. Nee we zijn allemaal gewoon mensen!!! en omwonenden van het beoogde Zonne industriepark.
Het publiek dreigt af te haken. We passen het script aan …We gaan kortingskaarten weg geven..
Zijnde in panelen tegen inkoop , gratis stroom ..als het park gereed is gaan we de nabije buurt
verenging sponseren met een jaarlijkse donatie voor de Buurt BBQ... Participatie word dit
genoemd.
Vervolgens een laatste poging.. een week voor de première word door initiatiefnemers een
charmeoffensief ingezet, sommige mensen worden persoonlijk benaderd en de voorstelling
zijnde het plan.. word toegelicht en er worden zelfs mondelinge concessies gedaan.. Nota bene in
een aanvraag omgevingsvergunning die nu ter beoordeling bij u gemeenteraad voorligt.
Tevergeefs hopen we… de voorstelling komt niet tot uitvoering en het decor blijft zoals het is..
….En het prachtige landschap van het Vechtdal blijft gespaard !!!
Wij als omwonenden zijnde publiek en acteurs betreuren ook de woorden die de laatste weken
gezegd zijn door initiatiefnemers met de strekking “opruiing”… dit betekend letterlijk,
“het aanzetten tot iets wat niet geoorloofd is”. Mogen wij medeomwonenden die niets van de
plannen weten … niet informeren? Wij als werkgroep hebben gedaan wat initiatiefnemers
hebben nagelaten .Gewoon mensen informeren.
Oh Ja ..Waar zijn nou het publiek en acteurs van voorgaande beoogde voorstelling gebleven???
….Ik kan u vertellen die zitten ( en staan)… nu hier op deze publieke tribune.
Ik wil u voorzitter van de gemeenteraad dan ook namens het “publiek” zijnde, omwonenden van
het beoogde zonnepark de Marshoek te Dalfsen.
Een handtekeninglijst overhandigen waarin 104 inwoners van de Marshoek en een 8 tal
personen het zij in een rechtspersoon dan wel ander hoedanigheid betrokken zijn.
Aangeven ernstige bezwaren tegen en/of niet in te stemmen met het plan om op beoogde
locatie een zonnepark van ongeveer 18 hectare te realiseren, en wel om één of meerdere
onderstaande redenen.
Onvoldoende en/of geen en/of onjuiste informatie verstrekking door initiatiefnemer, aantasting
van het landschap en leefomgeving, ”gronddruk” verhogend, continuïteit in gevaar voor overige
agrarische bedrijven.
Tot slot wil ik niet onvermeld laten.. dat zowel voor ons als “werkgroep” maar ook niet in de
laatste plaats ongetwijfeld ook voor de Familie Poppe de afgelopen weken intensief waren. En
we met zaken bezig zijn geweest ..waar we liever niet mee bezig waren geweest. Er dan is er nog
altijd de zin .”Beter ten halve zijn gekeerd, dan ten gehele verdwaald”.
Wij als , inwoners van de Marshoek wensen U… Onze gemeenteraad , veel wijsheid toe ..om te
komen tot een juiste besluitvorming.

Ik dank u voor uw aandacht.

