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Geachte raad, dank voor de mogelijkheid om vanavond in te kunnen spreken. We
hebben de afgelopen twee weken in diverse fractievergaderingen kunnen inspreken
tezamen met de grondeigenaar de heer Poppe.
TPS heeft goed geluisterd naar Raad, gemeente en de omgeving bij de afwijzing
enkele maanden geleden. Er is veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van
dit alternatieve plan op het gebied van inpassing, communicatie en participatie.
de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v. amendement raadsvergadering 17
juni 2019:
o Het nieuwe plangebied is circa 28% kleiner geworden (van 18 naar 13
hectare);
o De noordoostgrens van het plangebied ligt nu ruim 100 meter verder van de
dijk vandaan. De zuidgrens van het plangebied ligt nu ruim 100 meter verder
van de Marshoekersteeg vandaan;
o Nu is er geheel geen zicht meer op het plangebied vanaf de dijk (mogelijk wel
enig zicht in de winter). Daardoor is ook het informatiepunt komen te
vervallen;
o Het zuidelijk deel wordt afgeschermd door een houtwal (10 meter breed)
i.p.v. knotwilgen en struweel;
o Overleg geweest met eigenaar houtwal;
o Het wandel/struinpad is uit het plan gehaald;
o Zicht vanaf de zuidzijde en de zuidwestzijde wordt jaarrond afgeschermd met
onder meer groenblijvend struweel (hier stonden oorspronkelijk slechts
wilgen);
o De poelenzone en het ringslanghabitat zijn wel gehandhaafd. Alleen wordt
deze in oppervlakte kleiner, omdat een deel van het plangebied is vervallen.
Keukentafelgesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Marshoek en
Duurzaam Hoonhorst.
Er zijn twee inloopavonden gehouden waarbij circa 70 huisadressen zijn uitgenodigd.
Deze avond hebben we gehouden om iedereen het gewijzigde plan te laten zien en
met iedereen in gesprek te gaan om de wensen en zorgen aan te horen. Daarbij zijn
formulieren uitgereikt en gevraagd om input te geven. Iedereen (aanwezigen en niet
aanwezigen) hebben de documentatie toegestuurd gekregen en opgeroepen om
mee te denken.
Een cirkel van 450m om het park geeft volgens uitspraak van RvS aan wie de
belanghebbenden zijn. Wij hebben echter een cirkel van 1000m getrokken rondom
het zonnepark met mogelijkheden om mee te participeren voor de omwonenden van
dit park.
TPSolar streeft bij hun projecten altijd naar een zo groot mogelijk gedragen plan.
Daarom voeren wij keukentafel gesprekken en hebben wij inloopavonden
georganiseerd om met de omwonenden te communiceren. Echter blijkt in de praktijk
dat er nooit 100% consensus behaald kan worden. Er zijn altijd mensen zijn die het
niet mooi vinden of zeggen prima duurzame energie maar niet in mijn achtertuin. We
merken dat de discussie vaak over emoties gaat en niet meer over de feiten en het
plan. Draagvlak creëren betekent dus niet dat iedereen het ermee eens is.
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De zonneparken die wij tot op heden gebouwd hebben in Uden, Dordrecht en
Lochem hebben ons de ervaring maar vooral de motivatie gegeven dat we door goed
samen te werken met grondeigenaren, omwonenden, gemeenten en provincie tot
mooie projecten kunnen komen.
Samenvattend zien wij dus met dit zonnepark een mooie kans om duurzame energie
op te wekken zoals vastgesteld door u in het beleidsplan duurzaamheid 2017-2025.
Met ons zonnepark kunnen we tenslotte ongeveer 4000 huishoudens in Dalfsen van
groene energie voorzien.

