
 Mijn naam is Antje Kingma, inwoner van de gemeente Dalfsen en ik spreek op persoonlijke 

titel. 

Geachte raadsleden, u bent vertegenwoordiger van een heel bijzonder volk, namelijk de 

inwoners van Dalfsen. Die inwoners hebben al vele, vele duurzame initiatieven ontplooid. 

Zelf als particulier, als ondernemer én samenwerkend, onderling en met andere partners. 

Een dorpskachel met een warmtenet, windturbines, gedeeld zon op dak, een zonneveld, 

energiebesparing, warmteenergietransitievisies, aardgasvrije wijken, de Regionale Energie 

Strategie, Buurkracht… De Dalfser inwoners houden zich, -al dan niet ook optrekkend met de 

gemeente en anderen-, bezig met een bont assorti van duurzame energiezaken.  

U weet het. En ik weet het. Want ik ben één van die initiatiefnemers. Al sinds 2009. Vrijwillig. 

Met veel energie. In Hoonhorst en in de rest van onze gemeente. 

Ik maak onderdeel uit van een groot bont gezelschap dat druk denkende en doende met de 

energietransitie. U ondersteunt dat van harte, dat weet ik. 

Maar wat nu? Ik voel me in mijn hemd gezet.  

Ik zei al, ik spreek op persoonlijke titel. En ik ben verbijsterd. De eerste poging van TPsolar 

voor een zonnepark aan de Vechtdijk in de Marshoek was al verbazingwekkend. Maar dat 

het college heeft gemeend het nog voor een tweede keer mogelijk te moeten maken….in 

onze gemeente…ik…ik vind het bizar. Ik begrijp er niets van… 

Het college had het over ‘kwestie van behoorlijk bestuur’. Daarbij heeft ze dan wel slechts 

één kant opgekeken: die van de Amsterdamse projectontwikkelaar. Haar eigen inwoners, 

mijn buurt en zorg voor de verdere energietransitieopgaaf was blijkbaar niet in beeld… Ik 

ervaar dit als een onbetrouwbare overheid. En ik ben niet de enige. 

De eerste keer was het een slecht plan met slechte communicatie. U had uw bedenkingen, 

het plan is ingetrokken en klaar. In ieder geval onder het oude -inmiddels ingetrokken beleid. 

Dacht ik. Dacht iedereen. Maar nee, een nieuwe aanvraag voor hetzelfde park ligt voor. Het 

is iets kleiner – maar blijft enorm groot-, de locatie is nog steeds een bijzonder slechte keuze, 

het papieren plan rommelig, de communicatie een wassen neus en de participatie….die mag 

niet eens die naam hebben. Participatie betekent meedoen en meedelen. Hier gaat om een 

schamele regeling waar de aanwezigheid van een 15 hectares groot zonnepark in een Dalfser 

buurt wordt afgekocht. Met nog geen 20.000 euro voor een cirkel van zo’n 30 huishoudens 

beschikbaar. Totaal. Voor 25 jaar. Dat is nog geen 800 euro per jaar. Als ik ruim reken zo’n 30 

euro per adres. De bedragen die boer en ontwikkelaar opstrijken zijn van geheel andere 

orde.  

Maar goed. Dat is nog niet alles.  

Ik kan er met mijn verstand niet bij dat u, als vertegenwoordiger van mensen die op grote 

schaal energiek duurzaam de handen uit de mouwen steken en ook daadwerkelijk grootse 

zaken realiseren, het Dalfser grondgebied op zo’n manier in de uitverkoop doet en de 

inkomsten buiten de gemeente laat vloeien. Op basis van zo’n slecht plan. Op die plek. Op 

die manier. 



Dalfsen staat voor de enorme opgaaf om samen met haar inwoners en ondernemers de 

energietransitie te realiseren. Die regionale energiestrategie…we weten nog niet wat het 

wordt, wel dat de impact enorm zal zijn. En dat er op Dalfser grondgebied veel gerealiseerd 

moet gaan worden aan zon op dak, zon op veld, windenergie…noem maar op. 

Weet u wat het is? Ik denk dat het goedkeuren van zo’n beroerd uitgevoerd één-tweetje 

tussen mensen van buiten onze gemeente, niet de manier is om de verdere transitie 

gedragen te krijgen. Ik weet het op basis van mijn ervaring zeker. Het is een pennywise, 

pound foolish, maar dan in duurzame kilowatturen gerekend. 

En nu dan?  

Ten eerste moet dit plan van uw, onze en mijn tafel. Dat kan gewoon. Op basis van het 

voorliggende plan, vanwege de locatie, de inhoud, de vorm, de afkoopregeling en de 

uitvoering. Er klopt allemaal helemaal niets van. 

En ten tweede… 

Er moet veel gebeuren.  

Eerst het nieuwe beleid vormgeven. En samen aan de slag. Het eigen initiatief voor 

Marshoek Stroomt is daar een voorbeeld van. Dat initiatief is te danken aan de bijzondere 

mensen in de buurt, zeker niet aan de aanpak van de projectontwikkelaar van dit plan en het 

College.  

Ik heb mijn bedenkingen tegen het plan. Vanwege het plan. En, dat vind ik eigenlijk nog 

erger, omdat we in Dalfsen zo niet met elkaar omgaan. En niet moeten willen gaan. In 

Dalfsen doen we het voor elkaar immers. Met elkaar. En het plan brengt niets maar dan ook 

niets goeds voor de verdere transitie naar duurzame energie in onze gemeente.  

U bent mijn vertegenwoordiger. En van de rest van het Dalfser volk. U heeft het voor het 

zeggen. Vaak ben je te bange… Hoop niet dat dat voor u geldt.  

Ik vraag u, net als ik,  uw bedenkingen te hebben tegen het plan van SolarPV voor een 

zonnepark aan de Hooiweg.  En te gaan voor een echt duurzame toekomst. Voor elkaar.  

 

 


