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Vergadering Raadscommissie 2 Juni 2020. 

 

Agendapunt 2: Spreekrecht burger 

 

Geachte leden van de Raadscommissie, 

 

Graag wil ik via deze weg gebruik maken van het spreekrecht. 

Het gaat hier om de aanvraag voor de realisatie van een zonnepark aan de Hoevenweg 15b te 

Dalfsen. 

Wij maken ons dan ook zorgen over de eventuele komst van dit zonnepark. Op de locatie waar het 

zonnepark zou kunnen komen is nu nog vruchtbare en gezonde landbouwgrond.  

De komst van een zonnepark op deze locatie zie ik als een verandering van een landschappelijke 

omgeving tot een industrieel gebied. Landbouw grond wordt o.a. hierdoor nog schaarser. 

Wat gebeurt er met de biodiversiteit van de omgeving met de komst van dit zonnepark ? Er zijn hier 

enkele dieren en insecten soorten die op de lijst van zeldzame dieren of insecten staan , zoals 

bijvoorbeeld de Wielewaal, de groene specht en de “grote weerschijn vlinder”. In het natuur  rapport 

wordt geen melding gemaakt van de terugkomst van “wielewaal” in deze omgeving.  En wat te 

denken van diverse aantallen reeën die op die plek verblijven. 

Door de komst van een zonnepark kunnen de dieren niet meer grazen, over het land vliegen en op 

zoek gaan naar insecten en ander voedsel. De grond onder de zonnepanelen wordt steeds armer en 

daardoor minder voedselrijk.  

Als na 25 jaar de zonnepanelen weer zouden worden weggehaald, heeft de landbouw de eerste 10 

jaar niks aan deze grond omdat er geen enkel leven meer in zit. 

Wat doen de zonnepanelen met de gezondheid  van de mensen in de directe omgeving? Wat doen 

de “omvormers” met de straling van magnetisme en wat zijn de effecten van de reflectie van de 

panelen voor de mens en dier ? In de directe omgeving zijn al hoogspanningsmasten aanwezig.  

Met de eventuele komst van deze zonnepanelen, zien wij ook geen lokaal belang, de winst vloeit weg 

naar Power Field. Dalfsen houdt er geen cent aan over. En de bewoners zullen meer dan een half jaar 

(als er geen bladen aan de bomen en struiken zijn) constant naar die panelen kijken.   

Onze camping gasten zullen zich ook nog wel een keer bedenken voor dat ze bij ons komen 

kamperen. Als er naast de camping een zonnepark van bijna 14 ha ligt. 

Minder camping gasten betekent voor de gemeente Dalfsen en lokale ondernemers  ook minder 

inkomen.  
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Wij hopen dan ook dat u geen medewerking zult verlenen aan dit plan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Elco van der Veen  

Rozengaerdewg 56 

Camping Rozengaerde 

Dalfsen  

 

 

 

 

 

 


