
Geacht college, geachte raadsleden, 

Het klimaat verandert en Nederland neemt maatregelen. Daar staan ook wij, de inwoners uit het 
grensgebied Dalfserveld-West, volledig achter. We moeten iets doen om de opwarming van onze 
aarde tegen te gaan. 

Ook de gemeente Dalfsen is daar op haar manier actief mee bezig. In 2050 wil de gemeente Dalfsen 
haar energieverbruik voor 100% uit lokale duurzame energiebronnen halen. Het woord 
energieneutraliteit wordt daarbij genoemd en gezien als einddoel! 

Om die energieneutraliteit te kunnen bereiken heeft de gemeente Dalfsen locaties nodig voor 
windmolens en zonneparken. Eind 2021 besloot u als raad het gebied Dalfserveld-west als 
zoekgebied aan te wijzen. Een plek dat relatief ver van het dorp afligt, dat een grensgebied vormt 
met de gemeente Zwolle en dat dicht tegen het bestaande onderstation aanligt. Economisch gezien 
een voor de hand liggende keuze. 

Maar wat doet zo’n vaststelling met de inwoners uit het zoekgebied? Met name met de bewoners 
die in het grensgebied van Dalfserveld-West wonen en werken, inmiddels geconfronteerd zijn met  
behoorlijk wat plannen uit aangrenzende gemeenten, energiebedrijven, NS/Prorail en waterschap. 

Ik kan u zeggen dat doet hen veel, héél veel. Wij hebben grote zorgen over: 

• de impact die de voorgenomen plannen hebben op ons leefgebied en de kwaliteit van 
wonen; 

• de wijze waarop wij actief worden meegenomen in de publieke besluitvorming voor wat 
betreft deze ontwikkelingen (een voorbeeld is zo’n avond als nu – een raadsvergadering op 
21 nov. waarin kaders worden besproken waarop besluitvorming kan plaatsvinden. Een dag 
later, op 22 nov., krijgt Dalfserveld-West niet meer dan een toelichting. Wederom een 
vreemde volgorde en een slechte wijze van participatie ( we worden alleen maar bijgepraat); 

• uw aanpak m.b.t. de regionale afstemming; 

• de mate waarin u openheid betracht m.b.t. de plannen die de Gemeente heeft met het 
buitengebied Dalfserveld-West en in het bijzonder het grensgebied. 

• het landschap dat, naar onze verwachting, enorm gaat veranderen, oftewel verrommelen. 

• Het feit dat er beslissingen worden genomen die vervolgens onherroepelijk zijn in de 
inmiddels door de provincie Overijssel opgestarte en uit te werken Gebiedsvisie. 

De zorgen die hierboven zijn benoemd worden gevoed door het volgende: 

• vrijwel geen communicatie met de inwoners tijdens het proces waarin het zoekgebied werd 
vastgesteld. Hierdoor begonnen de inwoners al met een enorme achterstand. Een 
achterstand die ons is blijven achtervolgen. 

• Geen zichtbare communicatie tussen de gemeente Dalfsen en de gemeente Zwolle. Hierdoor 
liepen de inwoners en m.n. de inwoners uit het grensgebied, direct achter de feiten aan voor 
wat betreft de plannen/ontwikkelingen die gaande waren in het grensgebied Tolhuislanden 
en de Hessenpoort. 

• Een groot gemis aan steun, dan wel betrokkenheid, aan de kant van onze 
gemeenteraadsleden. Tot op heden hebben wij onze volksvertegenwoordigers niet gezien of 
gesproken. Ook aan de kant van het college hebben wij geen betrokken houding gezien.  

• Geen transparantie m.b.t. de plannen die er liggen voor het zoekgebied, c.q. het grensgebied 
en de mogelijke toekomstplannen, zoals o.a. het aanwijzen van een nieuw industriegebied in 
Dalfserveld-West. 

• Geen transparantie, zelfs geen woord over het maken van maatwerkafspraken per woning of 
de uitkoop van enkele woningen. (Kaders Grootschalige duurzame energieproductie, 
2022,pag.11)   

• Geen betrokkenheid bij het opzetten, dan wel uitwerken van een kwalitatieve participatie – 
aanpak. Onze participatie rondom duurzame energie in Dalfserveld-West en m.n. in het 



grensgebied, voelt als adhoc en passief betrokken zijn. Hierdoor lopen wij ook zo vaak achter 
de feiten aan. 

• Geen zicht op/ geen weet hebbende van de uitwerking van de vraagstukken die zijn 
opgesteld in het Amendement Kaders energieopwek en zoekgebieden (1). Bij de nieuwe 
besluitvorming dienen deze vraagstukken toch eerst beantwoord en daarna uitgewerkt te 
worden? 

 

Voortvloeiend uit hetgeen hiervoor ter sprake is gebracht, hebben wij 8 vragen opgesteld die wij 
graag, gezien de tijd en het feit dat u op deze avond toch geen vragen beantwoord, binnen 
afzienbare tijd aan ons zou willen beantwoorden. In de hoop dat dit als start gezien kan worden van 
een betere en serieuze participatie.  

 

 




