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Raadscommissie gemeente Dalfsen d.d. 2 juni 2020 Powerfield/Zonnepark Hoevenweg te Dalfsen
Mijn naam is Stan Petrusa. 6 jaar geleden hebben mijn vrouw en ik bewust besloten, om na 30 jaar
de binnenstad van Zwolle, te verruilen voor een mooie plek in de natuur van Dalfsen aan de
Klaverkampsweg 9. Ons perceel is maar 30 meter verwijderd van het perceel van het geplande
zonnepark aan de Hoeveweg en Klaverkampsweg.
Ik wil u niet vermoeien met de sentimentele Walt Disney – achtige sprookjes en tekenfilms over
schattige hertjes, vosjes, konijntjes en andere beestjes die deze omgeving al generaties lang
gebruiken als hun natuurlijke habitat. Ze worden nu al in de nabijheid van de bouwwerkzaamheden
in de buurt van de Zwolse autobaan verjaagd in een onbekende richting. Straks worden ze hier ook
gedwongen om een andere leefomgeving te zoeken.
U stelt ons, een aantal boeren/veehouders, een hovenier en een paar bewoners met een andere
professie in de gelegenheid om onze mening, visie of opvattingen te geven over de komst van een
zonnepark op een grasveld of grond tussen onze woonpercelen.
Is dit een pro forma gebaar of heeft het enige zin om hierover iets te zeggen ?
Natuurlijk weten wij allemaal wat o.a. met de energie en andere problematiek in de wereld en op
onze planeet gaande is. Wij zitten allemaal in een transitie, met of zonder Corona, naar een andere
manier van communiceren, denken, produceren, consumeren en leven.
Wij constateren dat de lucht, sinds de industriële revolutie niet zo schoon was en de zon niet zo
intens.
Moeten wij in onze micro kosmos van Dalfsen elkaar overtuigen wat goed is voor de mens, voor de
natuur, waar zouden de dieren moeten leven, waar de industrieën gerealiseerd moeten worden en
daarover langdurige juridische procedures gaan voeren ?
Gaan we het hebben over de gevolgen van het zonnepark voor de gezondheid, voor een visuele en
esthetische vervuiling van het landschap of over de planschade, over de vermindering van de waarde
van de woningen of gaan we op zoek naar de geschikte alternatieve locaties voor de zonnecellen
waar niemand last van heeft? Of is dit allemaal al bekend en ingecalculeerd?
Een natuur/agrarisch gebied wilt u transformeren tot een industrieel gebied. Dit is wel in
tegenspraak met het beleid waarmee Dalfsen zich altijd geprofileerd heeft als een groene gemeente
in het Vechtdal.
Graag wil ik nog benadrukken dat in tegenstelling tot het verwoorde in het Raadsvoorstel en de
stukken van Powerfield met ons individueel niet over de plannen voor een zonnepark en gevolgen
daarvan is gecommuniceerd (behalve 2 inloopavonden voor omwonenden in het restaurant Het
Rode hert).
Op de brief van 24 omwonenden van 3 mei 2018 aan de Gemeenteraad van Dalfsen is nooit
inhoudelijk gereageerd. Er is alleen n.a.v. deze brief op 18 mei 2018 in een brief van de gemeente
Dalfsen de vraag gesteld of wij definitief bij onze zienswijze verwoord op 3 mei blijven. Dit hebben
wij schriftelijk bevestigd.
Rest me u te vertellen wat een paar Amerikanen enkele jaren geleden mij over Nederland zeiden:
“The Netherlands is a city with a few gardens in between”. Laat ons die paar tuinen nog behouden.
Ik wens u veel wijsheid. Ik dank u.

