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Ons perceel ligt zo’n 200 meter ten zuiden van Hoevenweg 15 b en wij kijken uit op deze dit 

perceel. Het is een mooi stuk grasland omringt met bebossing. Een koppel herten, buizerds 

en nog veel meer fauna heeft daar zijn plek. 

 

Als gewone burger heb ik geprobeerd van dit dossier kennis te nemen echter dit valt niet 

mee zal ik u zeggen. 

 

De initiatiefnemer richt zich op het beleidsplan van Gemeente Dalfsen 2017-2025 waarin 

één van de doelen is het opwekken van duurzame energie. Deze aanvraag van de 

initiatiefnemer valt onder het oude beleid / beoordelingskader. 

 Mijn vraag is waarom is deze niet geactualiseerd 

 

De gehele toonzetting van de initiatiefnemer in dit dossier geeft mij het gevoel dat de 

Gemeente Dalfsen maar één mogelijkheid heeft en dat is tekenen. Ik kan mijzelf niet aan de 

mening onttrekken dat het bij de initiatiefnemer gaat om keiharde commerciële business 

verpakt in groen papier met daarbij als boodschap de helpende hand de duurzaamheid 

doelstelling van de Gemeente Dalfsen te realiseren. 

 

Ook ik als burger weet dat wij allen moeten verduurzamen en dat hiervoor doelstelling zijn 

opgesteld. Maar worden deze doelstellingen wel op tijdig bijgesteld naar de stand der 

techniek en kennis van nu. 

Het is mij te gemakkelijk om groen te verruilen voor zonneparken. 

Er zijn nu anno 2020 misschien wel: 

 Andere inzichten/middelen tot realisatie 

 Zijn de doelstellingen niet gewijzigd. 

 Zijn er nieuwe ontwikkelingen en worden deze meegenomen. 

 

Wij wonen in de Gemeente Dalfsen welke pretendeert één van de groenste gemeentes van 

Nederland te zijn. Hiervan mag ik verwachten dat zij voor hun inwoners dan ook haar 

uiterste inspanning zal doen: om de doelstellingen betreffende duurzaamheid te realiseren 

zonder onnodig groen daarvoor op te offeren.  
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Het gaat mij niet alleen om dit zonnepark aan de Hoevenweg in mijn achtertuin maar ik wil 

het graag breder trekken, het gaat om de gehele gemeente Dalfsen. Belangrijk is dat wij 

eerst daken en andere alternatieven (viaducten, kleine windmolens) enz benutten alvorens 

wij groen gaan opheffen voor zonneparken. Wij willen verduurzamen maar ook tot de 

groenste gemeentes van Nederland behoren.  

 

Vele daken kunnen nog benut worden echter zal dit meer energie kosten van u om dit 

mogelijk te maken. Problemen zoals het kwijt kunnen van overcapaciteit (netwerk) Maar ook 

verzekeringstechnisch zijn hobbels te nemen (hoge kosten) hier zou u als gemeente Dalfsen 

een rol in kunnen spelen. Is er na het aanleggen van zonneparken nog capaciteit over voor 

ondernemers om over capaciteit te leveren aan het net.  

 

Waarom ik dit u Gemeente Dalfsen vraag en u als raad. Groen kunnen we maar één keer 

weggeven. Er wordt gesproken over tijdelijk, periode van 25 jaar dat wil zeggen permanent 

en voor vele omwonenden levenslang en om groen op te heffen is een beleid (dat moet je 

willen of niet). 

 

Ik ben zelf naar beide informatie avonden geweest van de initiatiefnemer en heb mij laten 

informeren over dit plan. Op deze avonden was de Gemeente Dalfsen voor mij onzichtbaar 

het zou prettig zijn geweest ook van onze gemeente informatie of feedback te ontvangen. 

 

Er wordt door de initiatiefnemer gesproken over keukentafel gesprekken alleen deze hebben 

expliciet over de implementatie van het zonnepark niet plaatsgevonden. Wel heeft men 

informatie gebracht over rood voor rood en extra bouwkavel welke gerealiseerd kan 

worden.  

 

Samengevat wil ik graag dat u zich inbeeld dat er een zonnepark van deze omvang in uw 

achtertuin wordt geplaatst en wat dit met u zou doen. Waarom,  omdat dit de basis is van 

vertrek om de juiste beslissingen te nemen voor draagkracht, leefomgeving, realisatie en 

niet te vergeten compensatie.  

 

 

 

 


