
 

Dalfserveld West – zoekgebied nieuwe energie 
Nieuwsbrief nr.1 – gemeenteraad gemeente Dalfsen, mei 2022 
Beste raadsleden, 

Voor een energieneutraal Dalfsen is het noodzakelijk om grootschalig duurzame energie te produceren. Het 

gebied Dalfserveld west is eind 2021 aangewezen als zoekgebied voor een deel van deze opgave. 

Inmiddels is gestart met het gebiedsproces en de nadere onderzoeken. Toegezegd is dat de gemeenteraad 

minimaal een tweemaandelijkse update per nieuwsbrief ontvangt. In deze eerste nieuwsbrief de 

belangrijkste momenten van de afgelopen periode. 

 

Met energieke groet, 

Wethouder André Schuurman 

 

1. Gebiedsproces 

Eerste bewonersbijeenkomst 16 februari 

Gestart is met een digitale bijeenkomst voor de bewoners van Dalfserveld- West. Een groot deel van de 

bewoners heeft deze bijeenkomst gevolgd. Na een toelichting van de wethouder is vooral tijd besteed aan 

het beantwoorden van vragen van de bewoners. De vragen gingen vooral over verduidelijking van het 

raadsbesluit en het   gebiedsproces. In overleg met de bewoners is de webpagina 

https://www.dalfsen.nl/dalfserveld aangemaakt met een verslag van deze avond met de meest voorkomende 

vragen en bijbehorende antwoorden. Op deze pagina plaatst de gemeente alle (openbare)  nieuwsberichten 

en ontwikkelingen over het zoekgebied en omgeving. Inwoners kunnen zich ook inschrijven voor een 

nieuwsbrief.  

Kennismaking Plaatselijke Belang Ankum 24 maart 

Plaatselijke Belang Ankum is een klankbordgroep Duurzame Energie gestart met de focus voorlopig op het 

zoekgebied. De gemeente was uitgenodigd om een overleg bij te wonen. Tijdens het overleg werden vooral 

vragen gesteld over de ontwikkelingen, het proces en de taakverdeling. Daarnaast is de wens en de opzet 

van de tweede bijeenkomst doorgenomen. De klankbordgroep focust vooral op een goede en neutrale 

belangenvertegenwoordiging.  

Tweede bewonersbijeenkomst 12 april 

De tweede bijeenkomst werd een inloopbijeenkomst in zalencentrum Het Roode Hert. Het hoofddoel was 

informeren en vragen beantwoorden.   

De inloopbijeenkomst is opgezet met zeven informatiepunten:  

1. Schema proces en planning (zie blad 3), 2. Kaart regionale ontwikkelingen, 3. Kaart energiehub 

Hessenpoort, 4. Schema rolverdeling, 5. varianten energieopgave, 6. plakbord ‘kansen/wensen’ en 7. 

plakbord ‘zorgen’.  

Zowel de bewoners en omwonenden van het zoekgebied als raadsleden en betrokken belangengroepen 

waren uitgenodigd. De bijeenkomst verliep goed met ongeveer 100 bezoekers. De reacties waren 

nieuwsgierig, constructief maar ook kritisch positief en negatief. Diverse kansen, zorgen en belemmeringen 

zijn gedeeld.  De bezoekers konden ook alle informatie op papier mee naar huis nemen om alles rustig door 

te nemen. Hier zal bij de komende bijeenkomsten aandacht aan geschonken worden. 

https://www.dalfsen.nl/dalfserveld


 

2. Ondertussen, net over de grens  
Aansluitend op de gemeentelijke inloopbijeenkomst 

organiseerde de energiecoöperatie Tolhuislanden Zwolle ’s 

avonds een informatieavond over hun energieplannen. 

Specifiek ging het over hun voorkeursvariant met drie 

windmolens (gele stippen) en 17 ha zonnepark (blauwe 

arcering), direct tegen de noordgrens van het bedrijfsterrein 

Hessenpoort. De gemeente Dalfsen heeft  aandacht gevraagd 

voor duidelijke communicatie en goede afstemming met de 

Dalfsenaren in dit grensgebied. 

Een aantal bewoners uit Dalfsen heeft de coöperatie die avond 

uitgenodigd  om hun kennis en ervaringen te delen. Bij een 

volgende bijeenkomst pakken we dit op. 

3. Vervolgstappen  

Er staan voor en na de zomer diverse bijeenkomsten in de 

planning (zie blad 3). De focus ligt dan op de gebiedsvisie en 

mogelijk een gebiedsovereenkomst. Door middel van verschillende werkvormen worden de 

bewoners gevraagd input te geven. Inspiratie komt bijvoorbeeld van voorbeelden uit de regio. Het 

doel is een toekomstbeeld van de bewoners van het gebied (gebiedsvisie) met bijvoorbeeld een 

gebiedsovereenkomst waarin de voorwaarden staan ten aanzien van de opwekking van duurzame 

energie. Uiteraard rekening houdend met de kaders van de  gemeente Dalfsen. 

 

Met de klankbordgroep van Plaatselijk Belang Ankum zal regelmatig overleg plaatsvinden om de 

bijeenkomsten goed voor te bereiden en de uitwerking vorm te geven. Daarnaast wordt er gepeild 

of er behoefte is in het gebied voor een werkgroep met bewoners die mede vorm willen geven aan 

de gebiedsvisie, de gebiedsovereenkomst of een rol willen in de uitvoering. Hiervoor kunnen 

bewoners zich aanmelden of worden hiervoor benaderd. 

 

In het grensgebied van de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Staphorst en Zwartwaterland vinden veel 

ontwikkelingen plaats. Daarom is zowel bestuurlijk als ambtelijk de samenwerking de afgelopen 

jaren geïntensifieerd. Onlangs zijn ook de belangenverenigingen en energiecoöperaties uit het 

gebied verenigd. Het gezamenlijke doel is een gemeentegrensoverschrijdende goede ruimtelijke 

samenhang van de energieplannen en andere ontwikkelingen in het gebied. Hierdoor ontstaat 

meer ruimte voor dialoog en kennisdeling. De provincie faciliteert en coördineert deze 

samenwerking.  

 

4. Nader onderzoek 

Naast het gebiedsproces worden een aantal onderwerpen nader onderzocht (amendement). Deze 

onderzoeken zijn gestart en lopen parallel aan het gebiedsproces. Na de zomer worden de 

onderzoeken afgerond zodat in november 2022 de ruimtelijke kaders voor grootschalige 

duurzame energieproductie opnieuw ter besluitvorming aangeboden kunnen worden aan de 

gemeenteraad. 



 

 

5. Maak kennis met Hennie 

Voor de ondersteuning van het gebiedsproces en ter advisering van de bewoners in 

Dalfserveld west hebben we Hennie Luten bereid gevonden om op te treden als 

gebiedscoördinator. Ze is adviseur en aanspreekpunt voor de bewoners. Als partner bij 

haar bedrijven L.E.I.S. en LK mediasupport heeft ze ruime ervaring in communicatie, 

participatie en projectleiding bij lokale energie initiatieven in de omgeving. Daarnaast 

heeft ze de RES-organisatie ondersteund met communicatie-advies naar RES 1.0. Haar 

drijfveer voor de energietransitie is zo maximaal mogelijk lokaal eigendom. Dit is 

bijvoorbeeld gelukt in Staphorst bij Wij Duurzaam Staphorst. Ze werkt onder leiding van 

en samen met Thijs Mosterman (projectleider energietransitie) aan de regie maar zit het 

liefst naast de bewoner.  

 
In het onderstaande schema staat het gebiedsproces en de globale planning weergegeven.  


