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Belangrijk nieuws over
ontwikkelingen in ons
gebied
Momenteel zijn de ontwikkelingen
rond de Regionale Energie Strategie
(RES) actueel binnen onze gemeente.

Wat is de Regionale
energiestrategie (RES) West
Overijssel?
In 2019 heeft onze regering het
Klimaatakkoord vastgesteld. Daarin is
afgesproken dat ons land in 2030 35
miljard kilowattuur (35 TWh) duurzame
energie gaat produceren met zon en wind
op land.
Nederland is verdeeld in 30 regio’s die elk
een regionale energiestrategie maken.
Elke regio krijgt de ruimte zelf te bepalen
hoe zij de doelen haalt om meer
duurzame energie op te wekken. Samen
moeten die 30 plannen wel optellen tot
die 35 TWh in 2030. De RES geeft ook aan
wat de plannen voor de opwekking met
zon en wind betekenen voor het
elektriciteitsnet in de regio.
Op 1 juli 2021 moeten de regionale
energiestrategieën (RES 1.0) klaar zijn. De
gemeente Dalfsen is onderdeel van de
RES West Overijssel. West Overijssel wil in
2030 1,8 TWh duurzame energie
produceren, waarvan 0,1 TWh in Dalfsen.
De gemeente Dalfsen gaat daarvoor in de
komende jaren zoekgebieden voor
zonneparken en windturbines aanwijzen.
Daarbij wordt gestreefd naar 50% lokaal
eigenaarschap.
zie
www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord

Welke grootschalige energieprojecten hebben plaatsgevonden in
ons gebied?
In 2012 zijn de eerste 8 windmolens geplaatst. Vier aan onze kant van het
spoor en vier aan de kant van Zwolle. De omwonenden waren fel tegen
en er is flink actiegevoerd. Dat heeft echter niet mogen baten en de
omwonenden zijn achtergebleven met het gevoel niet gehoord te zijn.
De acht molens zijn ondertussen verkocht en in handen van Japanse
investeerders waarmee de winst uit Nederland wegstroomt.
In 2003 plaatste Staphorst drie molens, grenzend aan ons gebied. Ook dit
gebeurde zonder inspraak van omwonenden.
Momenteel worden de twee molens van ‘Veurdewind’ geplaatst. Omdat
het onmogelijk was de plannen tegen te houden, heeft Nieuwleusen
Synergie (NS) het initiatief genomen deze molens te exploiteren en de
winst voor de inwoners van Nieuwleusen beschikbaar te stellen.
Burgerparticipatie was een belangrijke voorwaarde voor dit proces.
De Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West (BNBW) voelt
zich betrokken bij de ontwikkelingen in en rond ons gebied. Wat betreft
de twee recente molens hebben we ingezet op compensatie om zo niet
alleen de lasten maar ook enige lusten te hebben. Afhankelijk van de
afstand tot de molens ontvangen direct omwonenden een jaarlijkse
vergoeding. We zijn blij dat we dit resultaat voor onze inwoners hebben
bereikt. Hier stopt het echter niet want er komt meer op ons af.

Wat kunnen we verwachten in de toekomst?
Het bestuur van de BNBW had graag gezien dat de gemeente Dalfsen
had besloten dat er genoeg energie wordt geleverd door ons gebied.
Ondanks het feit dat de gemeente nog geen concrete zoekgebieden
heeft aangewezen, lijkt alles erop te wijzen dat er meer bij komt. In de
tekst van het Hoofdlijnenakkoord RES West Overijssel lezen we namelijk
dat het grensgebied tussen Zwolle, Dalfsen, Zwarte Waterland en
Staphorst kansrijk is voor grootschalige zon- en windprojecten.
Voor de Tolhuislanden is al meer duidelijkheid. Zo is de Coöperatie
Duurzaam Tolhuislanden met de gemeente Zwolle tot een overeenkomst
gekomen over de ontwikkeling van nieuwe windturbines.
Momenteel ligt er nog een groot knelpunt: het elektriciteitsnet kan een
toename van duurzame productie niet meer aan. Dalfsen en de
omliggende gemeenten onderzoeken, samen met Enexis hoe de
capaciteit van het verdeelstation op de Hessenpoort vergroot kan
worden. Ook wordt gedacht aan ‘cablesharing’: het aansluiten van
zonneparken op de kabels van de windmolens.
Dit alles maakt dat we waarschijnlijk nieuwe molens en zonneparken
kunnen verwachten.
De doelen voor de energietransitie zijn hoog en de vraag naar energie
zal, naar verwachting, verder toenemen.
Lees verder →

Vervolg flyer
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Inzet BNBW: een gebiedsontwikkeling die onze belangen zoveel mogelijk dient
Als vereniging vertegenwoordigen we de belangen van de inwoners van ons gebied. De komende tijd willen we
inzetten op het volgende:
Het is belangrijk nauw contact te onderhouden met de gemeente om goed op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen. Burgerparticipatie is, volgens de gemeente, belangrijk en wij willen daar actief gehoor aan geven.
Ook willen we in contact blijven met coöperaties en belangengroepen binnen en buiten onze gemeente.
Op 19 april 2021 is het hoofdlijnenakkoord in de raadscommissie besproken en op 26 april in de gemeenteraad (*).
Wij hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers om de raadsleden te attenderen op onze zorgen. We
zullen de besluitvorming over de RES in juni nauwlettend gaan volgen.
Plannen stoppen niet bij de gemeentegrenzen en samen staan we sterker.
We willen de lasten en de lusten voor ons gebied in kaart brengen en meedenken over beslissingen die effect
hebben op ons allemaal.
We denken aan financiële compensatie maar ook aan het aanleggen van riolering, het zorgvuldig inpassen van
projecten in het landschap, het versterken van de biodiversiteit, waterhuishouding en meer ontwikkelingsruimte op
onze eigen erven.
Met een samenhangend toekomstplan kunnen we er het beste uithalen voor alle burgers, boeren, grondeigenaren
en ondernemers. We vragen hierbij hulp van de gemeente en de provincie.
Ook doen we een dringend beroep op de gemeente om projectontwikkelaars geen kans te geven met ons gebied
aan de haal te gaan. De ervaring leert dat omwonenden bij plannen van ontwikkelaars niet veel te zeggen hebben.
Wij vinden dat wij hier zelf over moeten meepraten en beslissen. U ook?
(*)

Zie https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2021/19-april/19:30
en https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/26-april/19:30

Word lid en praat mee
Wij willen verbinden en omwonenden een
stem geven.
Word lid van de BNBW en laat ook uw stem
horen. Hoe meer mensen zich verenigen,
hoe sterker we staan.
Doen we niets, dan kunnen we straks
alleen maar toekijken.
Wilt u meepraten en meedenken?
Wilt u lid worden?
Stuur een mailtje naar
belangenverenigingNBW@gmail.com
of bel onze secretaris (06 31909045)
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