
Inspreken maandag 11 maart 2019 
 
Geacht college van B&W en Raad van Dalfsen 
 
Wij als LTO Noord, afdeling Vechtdal, hebben toch wat op- en aanmerkingen op het beleidsplan 
duurzaamheid. 
 
-als 1e een algemene opmerking: 
Er wordt ons via vele kanten informatie en hulp aangeboden, maar we missen de garanties dat als we 
investeringen doen, dat we de mogelijkheid krijgen dit terug te verdienen. 
 
-de WOZ waarde niet verhogen als er bijv. isolatie of zonnepanelen worden aangebracht. 
Stimuleer doelen, maar maak er geen gemeentelijk verdienmodel van. 
 
-probeer vanuit de gemeente druk uit te oefenen om het verschil kleinverbruik / grootverbruik af te 
schaffen. 
Het belet kleinverbruikers méér te doen en grootverbruikers blijven achterover leunen. 
 
-t.a.v. aardwarmte: kijk uit met onbeperkt boren i.v.m. vervuiling grondwater. 
Zonder aanpassingen kan er 20% waterstof bij het aardgas gemengd worden; zélfs zonder aanpassing 
van de installaties. 
 
-in het regiobod H3.5 staat dat Dalfsen samen met de regio een bod moet doen van wat ze aan 
duurzame energie gaan opwekken. 
Dit wordt dan beoordeeld door de landelijke overheid. 
Een vreemde gang van zaken. 
Ik mag toch aannemen dat het bij de Gemeente Dalfsen bekend is wat er moet gebeuren ! 
 
-zonnevelden H4.7: bij zonnevelden geen goede landbouwgrond gebruiken, maar incourante 
percelen en dan functies gaan stapelen. 
Bijv. zonnevelden met waterberging, natuur, verzin het maar. 
Wij zijn meer voorstander van windenergie ! 
En dan natuurlijk ook nadrukkelijk kijken naar bedrijventerreinen. 
Het netwerk is aanwezig, geen of weinig transport dus geen of weinig verliezen. 
 
1 molen is ongeveer 9 ha zonneveld en is 40% goedkoper te realiseren. 
Ook de gewenste landschappelijk inpassing kost grond. 
Hoezo duurzaam omgaan met de openbare ruimte ??? 
Als je alles via zon wilt doen, dan kost dat 9% van de landbouwgronden. 
Waarom alleen landbouwgrond ??? 
Als je functies gaat stapelen, kan het ook op andere plaatsen en sowieso eerst de daken vol; dat 
scheelt toch 100ha ! 
 
-de kleine windmolen tot 15 meter ashoogte is vergunningsvrij; de windmolen tot 25 meter niet. 
Als je windenergie een boost wilt geven, maak dan de windmolen tot 25 meter óók vergunningsvrij ! 
Ook zou het wenselijk zijn als de mogelijkheid bestaat dat je meerdere molens op je erf kan plaatsen. 
 
-in de bijlage kaart kansrijke gebieden[structuurvisie dalfsen uit 2012] word het systeem gehanteerd 
van alles wat wij wel willen maar geen last van willen hebben doen we zover mogelijk van het 
gemeentehuis verwijderd. 
Het zou het college en raad sieren als de lasten eerlijker verdeeld worden. 



Na 2012 is er veel innovatie geweest, en de capaciteit is aanmerkelijk verbetert zodat er veel meer 
gebieden in aanmerking komen voor wind energie. 
En je zelf op slot zetten dat er maar 3 windmolens bij mogen getuigt niet van lef, een consequentie is 
dat er onnodig veel grond nodig is tegen hogere kosten. 
Durf keuzes te maken die wat meer van durf en visie getuigen als dat deze kaart impliceert. 
 
-asbest: zeer recentelijk is er een rapport gepubliceerd over asbestsanering en risico’s; die blijken 
verwaarloosbaar. 
Ik roep u dus op om zoveel mogelijk de regelgeving aan te passen. 
Ook om het gewenste doel per 1-1-2025 asbestvrij te halen. 
 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
W. Kodden, LTO Vechtdal


