
Solar Park Hooiweg, Maatgravenweg 

Geachte Raadcommissie, 

Mijn naam is Matthé van den Oord en ik wil graag het woord tot u richten als 

direct omwonende/belanghebbende 

In mei 2018 hebben we de woonboerderij aan de Maatgravenweg 22 gekocht 

en vergunning gekregen om deze te splitsen en te verbouwen tot 4 luxe 

woningen met het idee om  er zelf te gaan wonen en de andere drie te 

verhuren. Over een maand hopen we zover te zijn. 

Ik had net de handtekening bij de aannemer gezet voor de totale verbouwing, 

toen ik bezoek kreeg van 3 heren, Buurman Jan Poppe samen met Erik Wieffer 

en Jos Strange van TP Solar met de mededeling dat er een vergunning was 

aangevraagd voor een zonnepark recht voor onze deur… 

U kunt zich voorstellen dat we niet bepaald stonden te juichen. Wonen in het 

buitengebied en een wijds uitzicht in de natuur hadden we ons anders 

voorgesteld. Om maar niet te spreken van de  mogelijke financiële 

consequenties. Ik zag de advertentie al voor me: Luxe woning te huur met 

schitterend uitzicht op een zonnepark. 

Gelukkig bleken de heren goed voor rede vatbaar en zijn ze opnieuw achter de 

tekentafel gaan zitten. Uiteindelijk zijn we in goed overleg tot een voor ons 

aanvaardbare oplossing gekomen. Geen panelen meer in ons directe uitzicht en 

groenaanplant om het zicht op het zonnepark weg te nemen. 

We realiseren ons inmiddels terdege dat we met z’n alle de 

verantwoordelijkheid hebben om deze planeet in de toekomst leefbaar te 

houden en dat we niet ontkomen aan het overstapen naar alternatieve 

energiebronnen. Ook al worden ze aangelegd in onze Backyard. En ik begrijp 

dat enige haast geboden is om de klimaatdoelstellingen te halen. 

In december 2019 hebben we op de inloopavond bezocht waar we kennis 

konden nemen van de definitieve plannen. Wat ons betreft zien de plannen er 

goed uit en voldoen ze aan de voorwaarden zoals we die met TP Solar hebben 

besproken.  

Ook hebben we met bewoner uit de buurt en met vertegenwoordigers van de 

gemeente Dalfsen gesproken. Dat was anders. Een aantal waren tegen de 

komst van het zonnepark. Op mijn vraag waarom bent u tegen, was het 

antwoord: De buurt moet zo blijven zoals die is en die gasten gaan er veel geld 



aan verdienen. MAW er speelt heel veel emotie, angst voor verandering en 

misschien zelf een beetje jaloezie.  

Ik heb geen steekhoudende argumenten gehoord en veelal bleken deze 

mensen geen direct zicht op het zonnepark te hebben. Er werd zelfs 

gesuggereerd dat ik betaald zou worden door TP Solar omdat ik niet tegen was. 

Ik kan u zeggen: Dat is niet het geval! 

Dat is wel precies de rede dat ik hier als direct betrokkene sta, verantwoordelijk 

voor 4 gezinnen met direct uitzicht op het zonnepark.  

Ik denk dat ik recht van spreken heb als ik het volgende beweer:  

Dat het noodzakelijk is om te investeren in duurzame energie en iedereen daar 

z’n steentje aan bij moet dragen. 

Dat het positief is dat er ondernemers bestaan als TP Solar die de moeite en 

het risico nemen om dit soort belangrijke projecten op te starten, het geduld 

hebben om alle steekhoudende en niet steekhoudende argumenten aan te 

horen en het hele moeizame proces van vergunning aanvraag door te maken. 

Dat wij als omwonende de keus kunnen, en wat mij betreft, moeten maken om 

dit soort initiatieven positief te benaderen en wat mij betreft kunnen we trots 

zijn als we het mede mogelijk hebben gemaakt om in onze buurt een 

zonnepark te realiseren. 

Tot slot zou ik het volgende willen zeggen: Een beetje geschrokken door wat ik 

op de inloopavond hoorde, hoop ik, dat de Gemeente Dalfsen daadkracht 

toont, dit project objectief  beoordeelt op de daarvoor geldende wetten en 

criteria en afwegingen maakt op basis van steekhoudende argumenten. En 

misschien wel het aller belangrijkste: Dan ook de verantwoordelijkheid neemt 

voor een adequate afhandeling van de vervolg trajecten.  

Geachte raadscommissie: Ik wil u allen danken voor uw aandacht en Ik hoop 

dat u mijn aanbevelingen ter harte zult nemen. 

 

 

 

 

 


