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i Naar aahleiding vamamötelijke contacten is ons gebleken dat de gemeente Dalfsen
getnformeerd wil worden over de standpuriten van Zwolle aangaande ambities en visie
op het gebied van windenergie. Middels deze brief geven wij gehoor aan dit verzoek.
. ~et college van Zwolle-heefEmet betteklEietg tottvindertergie irt 200t deambitie
uïtgesproked er haar te streven voor 2010 ongeveer 10 MW aan opgesteld vermogen te
realiseten. Deze ambitie is óvergenomen in het beleidsdocument "Energie in Zwols
beleid", dat in 2004 is vastgesteld door de gemeenteraad.
In september 2005 is de partiële streekplanherziening Windenergie vastgesteld door
Provinciale Stateh. Hietiö zijn naast de zoekgebieden tevens voorwaarden voor
plaatsing van windturbines opgenomen. Confórm het streekplan is hetenige getiied dat
vóor Zwolle mógelijkheden biedtvoor realisatie van wïrïdmolens, het gebied
Tolhuislahdeh.
Bij de gemeente Zvrólle is een initiatief bekend in Tolhuislanden voor de oprichting van
windmolens. Dit initïatief lijkt te passen binnen de voorwaarden van het streekpla~ en.
sluit bovendien goed aan öij het reeds gerealiseerde initiatief in Stephorst dat in het
verlengde Iigt. Zwolle wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nerneó en wil
- verder met dit ïhitiatief. Daamaast wordt hiermee de Zwolse ambltie gerealiseerd en
wordt uitvoering gegeven aan eeó raadsbesluit.
Het streekplan geeft aari dat initiatieven die op relatiet korte afstand van eÍkaar zgn
gelegen in samenhang moeten wórden ontwikkeld, In de direete omgeving van
Tolhuislanden zijn verschillende initiatieveri tiekend, allen gelegen In hef Dalfserveld. vm die reden is samenwerking gezoeht met de gemeente Dalfsen Onderzoek is
gedaan in hoeverre éombinatiesvan ópstellingen mogelijk'zijn die volledig voldoen aan
de eiseri van gelijke óríëntatíe als benoemd in het streekplan, Het ínitiatief irt
Tolhuislâhden en hetvoorkeursaÍternatief in Dalfserveld blijken.voor eengtoot deel. maar niet volledlg te vóldoen aan deze eisen.
O ~~ drachten die door gameenté Zwolle worden verstrekt, zijn ~de algemene ir~koopvoorwaarden van gemeente Zwolle van. toepasslng .~. .
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Ih samenwerking met de provincie Overijssel is gezocht naar oplossingen; zodanig dat
een maximáal milieurendement kan worden gerealiseerd. Gekeken is of combinaties
mogelijk waren die op voldoende afstarrd van elkaar zijn gelegen, zodat het aspect
gelijke oriëntatie geen aandachtspunt meef is. Dit betekent dat náast het ïnitiatiet in
Tolhuislanden gekozen moet worden voor een initíatief in het oostelijk dee( van
Dalfserveld. Dit kansrijke gebíed is ddor de raad van Dalfsen echter uitlçesldten voor de
pláatsing ban windturbines, waardoor deze optie afvalt.
Vervolgens is gekeken of combinaties mogefijk waren die wel volledig voldoen aári de
eisen van gelijke oriëntatie. De enige combinatie die aah dit críterium voldoet is de
parállelle opstelling áan weerszijden van de spoorÍijn in Tolhuislanden en in
Nieuwleusen-West, eveheens een kansrijk gebied in het streekplan. De raad vari
Dalfsen heeft dit gebied echter uitgesloten voor plaatsíng van wiridturbínes. Een tweede
mogelijkheid is dat de bestáande initiatieven zodanig worden aa~gepast dat gelijke
oriëntatie ahtstaat. Gesprekken met initiátiefnemers hebben echter geleerd dat dit
o~mogelijk is. Grondposities en afstand tot woonbebouwing spelen hiereen rol.
Geconcludeeed wordt dat, binnen de kaders van beleid en raadsbesluiten, a! het
mogelijke is gedaan om te komen tot een combinatie die in alle opzichten voldoet aan
de eisen van het streekplan, Omdatdit niet volledig gelukt is, zal verdergegaan moeten
warderrmet-het-irütiaüef in Tolhuislandemírrcombinaéie-met#ret vooriceursattematief in- : _
Dáffserveid. De gemeente Zwolte is er ván overtuigd-dat ook deze combinátie goed ín të
passen is in het landschap. Bovendied wordt bij realisatie een flinke bijdtage geleverd
aan de gemeentelijke en provinciale energieambitie. Die overtuiging za[ breder
gecommuniceerd moeten worden. De eerste stap hierin was dat in samenspraak met
de provineie Overijssel een áántal visuaÍisaties is gemaakt, dat vanuit verschillende
perspectieveh een beeld geeft van het landschap, wanneer de beide initiatieven zijn
gerealiseerd. Dit om de belevíng in het gebieti te simuleren: Daarnaast zal er met het
doel van gefijkheid naar gestreefd worden, een voor beide initiatieven vergelijkbaar type
windmqlen te ~ealiseren, qua hoogte en kleurstelling. G~aág blijven wij in gesprek met
Dalfsen om tot een optimaal dntwerp te komen.
De gemeente Zwolle vindt samenwerking metde gemeente Dalfsen en de provincie `
Overijssel van belang om een maximaal rendement te kunnen realiseren en is er van
overtuigd dat dit de basis is om beide initiatieven in optimale vorrn tot uitvoering te
brengen. ZwoIVe neemt echter wef haar maatschappetijke veraritwoordelijkheid en
heemt het project Tolhuislanden nu id uitvoe~ing. De eerste stappen hiertoe zijn
;nmiddels gezet.
~gemeester en Wethoudërs van ZwolÍë,
dï H.J. Me~r;-b~gémeester
drs. Q: Dijkstra, seeretaris
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