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Doel:
Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom grootschalige energieopwekking.
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Inleiding:
Grootschalige energieprojecten hebben de gemoederen de afgelopen jaren flink bezig gehouden in de
gemeente Dalfsen. De roep om nieuwe ruimtelijke kaders is daarom groot. Het plan was om
ruimtelijke kaders in november 2020 vast te stellen. Een eerste opzet is vorig jaar besproken met de
raad. Maar een aantal recente ontwikkelingen zorgen er voor dat deze opzet niet meer actueel is.
Bijvoorbeeld het advies van de netwerkbedrijven, provincie en de RES-organisatie om meer focus te
leggen op clustering en bundeling van grootschalige energieprojecten. Maar ook rekening moet
worden gehouden met ontwikkelingen van grootschalige energieprojecten in Zwolle. Tot slot zijn een
aantal regionale hulpmiddelen beschikbaar gesteld zoals een handreiking, wegwijzer en gedragscode
voor zonneparken. In bijlage 1 worden deze ontwikkelingen nader uitgelegd.
Kernboodschap:
De gemeente Dalfsen volgt de ontwikkelingen de komende maanden goed en werken op basis
hiervan passende ruimtelijke kaders uit. De ruimtelijke kaders kunnen vervolgens gelijktijdig met het
vaststellen van de RES 1.0 worden behandeld in het voorjaar van 2021. Het zou namelijk jammer zijn
dat nu kaders worden vastgesteld die over enkele maanden alweer achterhaald zijn en daardoor
slecht uitvoerbaar zijn.
Bij de uitwerking van de ruimtelijke kaders zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de
'randvoorwaarden' die bij eerdere raadplegingen zijn benoemd.
Deze 'randvoorwaarden' zijn 1) Naast de lasten ook de lusten, 2) goede afstemming met de buurt en
de Duurzame Dorpen en 3) eigen opgave is leidend.
Duurzaamheid:
Goede ruimtelijke kaders zorgen voor zekerheid, duidelijkheid en handelingsperspectief bij onze
inwoners, buurtschappen en ontwikkelaars van energieprojecten. We nemen meer regie, benoemen
concretere zoekgebieden en geven duidelijkheid over de gemeentelijke voorwaarden.
Communicatie:
Recentelijk is een communicatie- en participatieplan rondom de RES 1.0 gestart.
Hierin is rekening gehouden met de communicatie rondom de ruimtelijke kaders en afstemmingen met
bijvoorbeeld Duurzame Dorpen en buurtschappen. De komende maanden wordt dit plan uitgevoerd.
Het hoofddoel is dat inwoners goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen rondom de RES 1.0.
Vervolg:
De komende maanden is een piek in de (RES) activiteiten en communicatie.
Daarna kunnen in het voorjaar de ruimtelijke kaders worden uitgewerkt.
Bijlagen:
Bijlage 1 Ontwikkelingen Grootschalige energieopwekking
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