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zoo7 De gemeenten Dalfsen en Zwolle willen hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van
duurzaamheid en daarvoor een bijdrage leveren aan de realisatie van windenergie, De
Kenmerk gemeenten geven daarmee duidelijk invulling aan de BLOW-doelstelling en het Kyoto-verdrag.
zoo7/o52z69s Hiervoor spreken wij onze grote waardering uit.
ras~na Wij hebben kennisgenomen van de bespreking van de raadscommissie van de gemeente
1 Dalfsen op 25 juni 2007 over de ontwikkeling van windenergie in Tolhuislanden en Dalfserveld.
Wij realíseren ons dat windenergie een breder belang dient dan alleen gemeentelijk. In de
raadscommissie van de gemeente Dalfsen is dan ook de wens uitgesproken dat de provincie
de regie zal voeren.
10 augustus
zoo7 In onze brief van 14 juni 2007 aan de gemeente Zwolle, waarvan wíj een kopie hebben
Uwkenmerk gezonden naar de gemeente Dalfsen, hebben wíj reeds vermeld dat en toegelícht waarom wij
een combinatie van windturbines in Dalfserveld en Tolhuislanden mogelijk achten. Daarvoor
dient men uiteraard de richtlijnen te volgen voor een goed landschappelijk ontwerp en de
benodigde ecologische onderzoeken en planologische procedures uit te voeren. Voor de
uitvoering hiervan en de onderlinge afstemming tussen windparken, hebben wij in onze vorige
brief reeds verwezen naar het uitvoeringskader windenergie dat wij hiervoor in oktober 2005
hebben opgesteld.
Uw plannen voor windturbines in Dalfserveld en Tolhuislanden volgen bepaalde lijnen in het
landschap, zoals infrastuctuur en hoogspanningsleidingen. Daardoor ontstaat een V-vorm, die
ook nu al in het landschap waarneembaar is en met windturbines geaccentueerd kan worden.
Dit is aangetoond met fotovisualisaties die wij onlangs gezamenlijk met de gemeente Dalfsen
hebben laten ontwerpen.
De plannen van uw gemeenten passen binnen de kaders van de streekplanherziening
windenergie die Provinciale Staten in september 2005 hebben vastgesteld. De beschikbare
ruimte voor windturbines in Overijssel is echter beperkt. Als er in gemeenten plannen worden
ontwikkeld die binnen deze kaders vallen en voldoen aan de overige planologische en
ecologische voorwaarden, dan willen wij deze plannen ten volle ondersteunen.
[_ ~f~iesp ~
College van Burgemeester ~p~Gettjoudëis
Van de gemeente Dalfsen ~.-- ---^° Postbus 35 I ,x:~ ,. u. ~ ,~. ·~:i
7720 AA DALFSEN
Samenwerking windenergie Dalfsen en Zwolle.
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 G8 zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Faz 038 425 4g SB
provincie.overijssel.nl
postbus@overijssel.nl
RABO Zwolle 39 73 41 121
Inlichtingen bij
Dhr. B. Veldboom
telefoon 038 499 8117
B.Veldboom@overijssel.nl
De noodzaak tot het ondersteunen van dergelijke initiatieven is naar onze mening de
afgelopen tijd sterk toegenomen. Immers, steeds meer wordt beseft dat het terugdringen van
de C02-uitstoot dringend noodzakelijk is.
Wij - overheden, burgers en bedrijfsleven - worden opgeroepen ons ten volle in te zetten
hieraan bij te dragen door middel van duurzame energieproductie en vermindering van het
energieverbruik. Het is bekend dat windenergie momenteel de schoonste en goedkoopste
vorm van duurzame energie is,
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De coalitiepartijen in het kabinet Balkenende, te weten CDA, PvdA en CU, geven in hun
programma's hoge prioriteit aan het bevorderen van duurzame energie. Dit is onlangs nog
eens geaccentueerd in het beleidsprogramma van het Kabinet, waarin de landelijke
doelstelling van 1.500 MW windenergie verdubbeld naar 3.000 MW. Het Kabinet doet een
dringend beroep op gemeenten, provincies en marktpartijen om hier aan mee te werken.
Onze regiefunctie geven wij onder meer vorm door de uitvoering van bovenstaand beleid te
ondersteunen.
Wíj zien het als onze taak om afstemming te bewerkstelligen waar windturbineparken van
verschillende gemeenten in elkaars nabijheid zijn gepland. Wij doen dit ondermeer met behulp
van de kaders die zijn vastgelegd in de streekplanherziening windenergie. In het bijbehorende
uitvoeringskader hebben wij handvatten en aandachtspunten beschreven ten behoeve van de
onderlinge afstemming van windparken.
In de stuurgroep windenergie Noordoost-Overijssel hebben wij de afgelopen jaren steeds met
u volgens bovenstaande lijnen gewerkt. En ook voor de verdere ontwikkeling van de
windenergie in uw gemeenten willen wij met u samenwerken.
Datum pp uw verzoek, en in overleg met vertegenwoordigers van uw gemeenten, is een concept11 september samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de ontwikkeling van en de afstemming tussen
zoo7 beide windturbineparken te bevorderen. Bij deze brief bieden wij u deze conceptKeamerk samenwerkingsovereenkomst aan en stellen u voor deze op korte termijn te ondertekenen.
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Concept - Samenwerkíngsovereenkomst
inzake windenergie Tolhuislanden en Dalfserveld
het college van B&W van de gemeente de gemeente Dalfsen,
het college van B&W van de gemeente de gemeente Zwolle,
het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel,
hierna te noemen: partíjen,
Gelet op
· de bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie (BLOW), vastgesteld in
juli 2001;
· de partiële streekplanherziening windenergie van de provincie Overijssel, vastgesteld
14 september 2005;
· de Plattelandsvisie Dalfsen, Deelgebiedsvisie Dalfserveld (vastgesteld in de raad van
Dalfsen op 23 april 2007) waarin de gemeente heeft uitgesproken de mogelijkheden
van plaatsing in het Dalfserveld ten westen van de Hoevenweg te onderzoeken en dit
af te stemmen met de buurgemeenten Staphorst en Zwolle;
· het lidmaatschap van Zwolle van het Klimaatverbond (sinds 1992); het
Klimaatbeleidsplan dat de gemeenteraad van Zwolle in 2004 heeft vastgesteld met
daarin de doelstelling op het gebied van windenergie; de ambitie van het bestuur van
Zwolle om in 2010 10 MW windenergie te realiseren; het collegebesluit van de
gemeente Zwolle betreffende de startnotitie voor de realisatie van windmolens in
Tolhuislanden (akkoord bevonden door de gemeenteraad op 23 mei 2006).
Overwegende dat
· het benutten van windenergie een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame
energievoorziening;
· duurzame energievoorziening een belangrijk speerpunt is in recent vastgelegde
bestuurlijke akkoorden: coalitieakkoord kabinet Balkenende IV (7 febr. 2007),
Europese top (9 maart 2007), mondiaal - IPCC (6 april 2007); bestuursakkoord
provincie Overijssel (19 april 2007);
· de provincie Overijssel, het Rijk en VNG in de Bestuursovereenkomst Landelijke
Ontwikkeling Windenergie (BLOW) hebben afgesproken zich in te zetten voor het
realiseren van tenminste 30 Megawatt (MW) in 2010 in Overijssel;
· het kabinet de landelijke doelstelling van 1500 MW recentelijk heeft verhoogd naar
3000 MW, te realiseren in 2011;
· partijen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor en een belangrijke bijdrage
willen leveren aan het ontwikkelen van windenergie;
· partijen sinds 2001 hebben samengewerkt in de stuurgroep windenergíe NoordoostOverijssel;
· in de Beleidsvisie van deze stuurgroep (2004) de gebieden Tolhuislanden en
Dalfserveld zijn aangewezen als kansrijk, resp. zeer kansrijk voor windenergie;
· in de streekplanherziening windenergie beide gebieden zijn aangewezen als
'zoekgebieden met beperking voor windturbines' (beperkingen omdat het weidevogelof ganzengebieden betreft);

· partijen zich gezamenlijk ten doel stellen de ontwikkeling van windenergie in
Tolhuislanden en Dalfserveld te realiseren;
· volgens het streekplan Tolhuislanden voor Zwolle het enige zoekgebied is voor
windenergie; er zich een initiatiefnemer heeft gemeld met een concreet plan in
Tolhuíslanden; het college heeft besloten mee te werken aan het inítíatief met als
doel de realisatie van 4 windmolens in Tolhuislanden; de raad heeft geconcludeerd
dat medewerking aan dit initiatief past binnen de vastgestelde beleidskaders.
· de provincie in een brief heeft aangegeven dat een lijn windturbines in het
Dalfserveld die gesitueerd wordt langs bestaande infrastructuur in principe
verenigbaar is met een lijn windturbines in Tolhuislanden die gesitueerd wordt langs
de spoorlijn zodat een V-vorm ontstaat, die ook nu al in het landschap waarneembaar
is en met windturbines geaccentueerd kan worden;
· partijen onverlet hun wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de
realisatie van dit doel zo veel mogelijk gezamenlijk willen optreden en de onderlinge
activiteiten op elkaar willen afstemmen.
Spreken daartoe uit dat
· zij gezamenlijk hun verantwoordelijkheden willen nemen voor de ontwikkeling van
windenergie in Tolhuislanden en Dalfserveld;
· deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt vormgegeven door een nauwe
samenwerking tussen de partijen ten tijde van de planontwikkeling, formeel tot
uitdrukking komend in de sluiting van deze overeenkomst;
· partijen zich daarvoor zullen inzetten door het maken van een aantal bindende
afspraken betreffende uitgangspunten en adequate samenwerking (werkafspraken)
om het doel zoals in dit convenant is geformuleerd te bereiken;
Aldus opgetekend op .. september 2007 te Zwolle,
Namens het college van B&W van de gemeente Dalfsen, in dezen vertegenwoordig door de
wethouder voor o.a. ruimtelijke ordening, de heer E. Goldsteen:
Namens het college van B&W van de gemeente Zwolle, in dezen vertegenwoordig door de
wethouder voor o.a. milieu, de heer G. van Dooremolen:
Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, in dezen
vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor ruimte, wonen en milieu, de heer T.W. Rietkerk:

