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De gemeenteraad van Dalfsen zal binnenkort een besfuit nemen of, en zo ja, waar op
haar grondgebied zij windmolens toe zal staan, Om een welovenvogen keuze te kunnen
maken is het voor de gemeenteraad van Dalfsen van belang inzicht te hebben in de
status en de mate van flexibiliteit van het initiatief in Zwolle. Dit in verband met de _
verelsté áfsfemming mét de bekende varianten in Dalfsen. Zij heeft de gemeente Zwolle
gevraagd hier schriftelijk inzage in te geven. Daartoe dient deze brief.
Vcor de gemeente Zwolle is het van belang dat de gemeenteraad van Dalfsen op korte
termijn een besluit neemt, zodat enige voortvarendheid kan worden betracht. Het heeft
de voorkeur van Zwolle gezamenlijk het traject van realisatie in te gaan. Dit schept de
meeske duidelijkheid naar belanghebbenden a4s burgers, belangenorganisaties en de
provincie Overíjssel. Om die reden houdt Zwolle tot de zomervakantie de uitvoeríng
aan. Na de zomer zal daadwerkelijk van start worden gegaan, ongeacht de
besluitvorming in Dalfsen op 25 juni aanstaande.
Conform het streekplan van de provincie Overijssel is het enige gebied dat voor Zwolle
mogelijkheden biedt voor realisatie van windmolens het gebied Tolhuislanden. Bíj de
gemeente Zwolle is een initiatief bekend in dit gebied voor de oprichting van een 4-tal
windmolens. Dit ínitiatief lijkt te passen binnen de voorwaarden van het streekplan en
sluit bovendien goed aan op het reeds gerealiseerde initiatief ín Staphorst dat in het
verlengde is gelegen. Zwolle wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheíd nemen en
wil verder met dit initiatief. Daarnaast wordt hiermee de Zwolse ambitíe gerealiseerd en
wordt uitvoering gegeven aan een raadsbesluit.
Ten behoeve van de realisatie van dit inïtiatief is een startnotitie opgesteld, waarmee
het college in mei 20D6 heeft ingestemd. Ook de gemeenteraad heeft zich positief
uitgesproken over de startnotitïe. Dit betekent dat er aan de slag gegaan kan worden
met de uitvoering. Allereerst zullen alle benodigde (milieu)onderzoeken worden
uitgevoerd om te beoordelen of het initiatíef haalbaar is.
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Vervolgens zal er gecommuníceerd worden met belanghebbenden míddels
zogenaamde "huiskamergesprekken". In die gesprekken zullen de plannen nader
worden toegelicht en kunnen reacties worden gegeven. Pas daarna zal de juridische
procedure worderi opgestart.
Het is van belang in de co mmunicafie aan te geven welke flexibiliteit de plannen
hebben. Deze is beperkt. Uiteraard is gekeken of er binnen het gebied Tolhuislanden
altematíeve opstellíngen mogelijk zijn. Beperkende factoren in deze zijn echter
grondposities, afstand tot woonbebouwing en de laagvliegroute die voor het grootste
deel over bedrijventerrein Hessenpoort is gelegen en waaronder geen windmolens
geplaatst mogen worden. Binnen bepaalde, nader te onderzoeken marges zal er nog
geschoven kunnen worden, maar dit zal niet leiden tot substantiële wijziging van
plannen.
Zoals hierboven aangegeven is het de wens van de gemeente Zwolle om samen en
gelijktijdig met de gemeente Dalfsen een project tot uitvoering te brengen. Daarvoor is
het van belang dat de gemeente Dalfsen op 25 juni een besluit neemt of, en zo ja, waar
precíes op haar grondgebíed zij windmolens toe zal staan.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
drs. H.J. Mètj,~er, burgemeester
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