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Betreft: projectplan Windpark Hooislagen
Geacht College,
Zoals u bekend is, hebben wij, de grondeigenaren, de direct omwonenden en
Groenraedt, plannen om in het Dalfserveld Windpark Hooislagen te realiseren.
Gedurende langere tijd boeken wij geen vooruitgang in dit project en wij vrezen dat
uitste) tot afstel leidt En dit terwijl de noodzaak van een duurzame energievoorziening
snel duidelijker wordt. Daarom ontvangt u van ons hierbij het Projectplan Windpark
Hooislagen. en een afschrift van de brief die wij vandaag aan de~emeenteraad hebben
gezonden. In deze brief vragen wij de gemeenteraad om de realisatie van Windpark
Hooislagen planologisch mogelijk te maken.
Uiteraard zijn wij graag bereid om ons initiatief toe te lichten. U kunt daarvoor contact
opnemen met Dirk Jan Matthijsse (053 4303000, d.j.mi atthíjsse ~groenraedt.nl).
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Enschede, 6 maart 2007
Betreft: projectplan Windpark Hooislagen
Geachte raad,
Zoals u bekend is, hebben vvij, de grondeígenaren, de direct omwonenden en
Groenraedt, plannen om in het Dalfserveld Windpark Hooislagen te realiseren.
Gedurende langere tijd boeken wij geen vooruitgang in dit project en wij vrezen dat
uitstel tot afstel leidt. En dit terwijl de noodzaak van een duurzame energievoorziening
sne( duide(ijker wordt. Daarom ontvangt u van ons hierbij het Projectplan Windpark
Hooislagen. Met dit projectplan verzoeken wij u om medewerking aan ons initiatief.
Windpark Hooislagen is:
- Een windpark dat een flinke energieopbrengst kan genereren en daarmee de
uitstoot van veel milieubelastende stoffen kan verminderen. Dit windpark kan
meer produceren dan het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de
gemeente Dalfsen.
- Een windpark dat een aanzienlijk deel van de Overijsselse taakstelling voor
windenergie invult.
- Een windpark dat voor de betrokken grondeigenaren een steun in de rug
betekent voor het in stand houden van hun agrarisch bedrijf.
Op dit moment gaat onze voorkeur uit naar de realisatie van 6 windturbines van het
type Enercon E82 met een ashoogte van 85 meter. Met deze windturbines kan jaarlijks
32.000.000 kWh aan elektriciteit worden geproduceerd. Dit is te vergefijken met het
etektriciteitsverbruik van ruim 9.000 gemiddelde huishoudens.
Aangezien het Dalfserveld een provinciale voorkeurslocatie is, verzoeken wij u om een
artikel 19 WRO-procedure te voeren en vríjstelling van het vigerende bestemmingsplan
te verlenen. De provincie Overijssel zal haar medewerking aan deze procedure
verlenen.
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Dit projectplan is ook verzonden naar het College van uw gemeente, alle fracties in de
gemeenteraad en de provinciate coördinator van het windenergiebeleid
(De heer B. Veldboom).
Uiteraard zijn wij graag bereid om ons initiatief toe te lichten. U kunt daarvoor contact
opnemen met Dirk Jan Matthijsse (053 4303000, d.j.matthijsse@groenraedt.nl).
Met vrJ'endéjijke groet,
GRO~NRlÁEDT B.V.
Vermeulen
Bijlage: I
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