
 

 
 
 
Dalfserveld-West – Bewonersnieuwsbrief 
Nieuwsbrief nr. 3 – nov 2022 
 

In deze nieuwsbrief informatie over Dalfserveld West als zoekgebied voor nieuwe energie 

maar ook informatie over de regio. De nieuwsbrief verschijnt digitaal voor eenieder die 

zich inschrijft maar ook in gedrukte versie in de brievenbus van de bewoners van 

Dalfserveld West. Doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over wat we (samen) 

gedaan hebben, wat we nu doen en wat we gaan doen.  

 

 

 

1. Ontmoeten 
 

Bewonersavonden 

Op dinsdag 20 september en donderdag 13 oktober hebben de eerste twee bijeenkomsten plaatsgevonden 

voor het Dalfserveld-west. We maken gezamenlijk een gebiedsvisie uit het oogpunt landbouw, landschap, 

water en biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie tussen herstel van biodiversiteit en de inrichting 

van bermen en erven. Bij deze twee bijeenkomsten hebben we voldoende informatie uitgewisseld en 

verzameld. Bewoners en grondeigenaren in het zoekgebied zijn hierbij betrokken. Onze derde bijeenkomst 

gaat over de opzet van de gebiedsvisie, de kaders voor grootschalige duurzame energieproductie en we 

gaan praten over het vervolg: het energieplan. Alle bewoners van het zoekgebied Dalfserveld hebben 

hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

 

Brede bijeenkomst, bewoners, omwonenden en andere belangstellenden 

De volgende bijeenkomst voor alle inwoners, omwonenden en andere belangstellenden zal plaatsvinden op 

woensdagavond 14 december 2022. Inloop vanaf 19.30 tot 22.00 uur. Het betreft een informatieavond 

waarin de gebiedsvisie van Dalfserveld gedeeld wordt, ruimte gegeven wordt aan uitleg over de kaders voor 

grootschalige duurzame energieproductie en u kunt aangeven wat u belangrijke uitgangspunten vindt voor 

het proces om te komen tot een energieplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keukentafel gesprekken en enquête 

We hebben meningen en ideeën in het Dalfserveld opgehaald door 

keukentafelgesprekken en door de verspreidde enquête. Heeft u een 

keukentafelgesprek gehad, dan kunt u spoedig het verslag verwachten 

Natuurlijk mag u hier uw suggesties en aanvullingen op geven. Mocht u nog 

geen enquête hebben ingevuld, dan kunt u dat ook digitaal doen door deze 

link te volgen: https://bit.ly/enquetedalfserveld, of de QR code in te scannen. 

Een keukentafelgesprek is altijd (opnieuw) mogelijk, schroom niet om Hennie 

te bellen voor een afspraak op 0614004039. De enquête loopt tot 15 

november, dan zullen we de antwoorden verwerken. De antwoorden worden ook gedeeld in de gebiedsvisie. 

 
 

2. Kaders grootschalige duurzame energieproductie  
 
 
In november stelt de gemeenteraad de algemene regels (kaders) vast voor ontwikkeling van zonneparken 

en windmolens. De meeste uitgangspunten waren al opgesteld bij het vaststellen van het zoekgebied. 

Tijdens de bewonersavonden en keukentafelgesprekken zijn diverse wensen en zorgen met ons gedeeld. 

Deze wensen en zorgen zijn zoveel als mogelijk verwerkt in deze regels. Een aantal voorbeelden zijn: 

borgen van een groter aandeel lokaal eigendom, voldoende compensatie voor omgeving en met de 

omgeving afgestemde landschappelijke inpassing. Ook zijn er kaders opgenomen voor bijvoorbeeld meer 

zonnedaken en kleine zonneparken buiten het zoekgebied. Tijdens de volgende bewonersavond zal Thijs 

Mosterman een toelichting geven op de kaders. Op 21 november worden deze kaders besproken in de 

raadsvergadering en op 28 november neemt zij een besluit, de stukken hiervoor worden online nog 

klaargezet en de vergadering is te volgen via https://ris.dalfsen.nl/ 

 
 

3. Uitbreiding hoogspanningsstation 
 
Tijdens eerdere bijeenkomsten is gesproken over 

uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation 

langs de Hessenweg. Onlangs is een nieuwe 

materiaalloods gebouwd. Het station wordt de komende 

jaren in noordelijke en zuidelijke richting uitgebreid. 

Nieuwe leidingen worden ondergronds aangelegd en 

rondom het station worden groenstroken gepland. De 

directe buren hebben onlangs een brief ontvangen met 

de laatste ontwikkelingen. Tennet geeft aan dat begin 

2023 een algemene informatiebijeenkomst wordt 

georganiseerd voor alle bewoners. Vragen, ideeën en 

opmerkingen over de werkzaamheden van Tennet 

kunnen worden ingediend via  don@tennet.eu 

 

https://bit.ly/enquetedalfserveld
https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2022/21-november/19:30/Kaders-grootschalige-duurzame-energieproductie-2023-2023


 

 

 

 

 

 

 
 

4. Vorderingen project Vechtdalverbinding 
 
 
Vorderingen N340 Vechtdalverbinding (Hessenweg) 
Voor het project Vechtdalverbinding is het einde van de werkzaamheden in zicht. Bomen en bosjes worden 

dit najaar / komend voorjaar gepland (groencompensatie). De provincie heeft een website: 

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegenprojecten/alle-

wegenprojecten/vechtdalverbinding-n340-n48-en-n377/groencompensatie/ met informatie over de 

werkzaamheden en ook waar welke aanplant gaat plaatsvinden. Eind 2023 wordt het project afgerond. 

 
 

5. Regionale afstemming 
  
Versnellingskamer 
In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat meerdere belangenverenigingen in het gebied elkaar hebben 
opgezocht en vanuit de versnellingskamer van de Provincie Overijssel willen samenwerken met de vier 
gemeenten (Zwolle, Staphorst, Zwartewaterland en Dalfsen) om te komen tot een gebiedsvisie. 
 
Dit idee is dinsdagavond 25 en woensdagavond 26 oktober door de belangenverenigingen aan de inwoners 
gepresenteerd. Een verslag van die bijeenkomst en de presentatie die op deze avonden gehouden is vindt u 
op de website van Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West : 
https://www.bnbwest.nl/post/nieuws-grote-betrokkenheid-inwoners-bij-ontwikkelingen-in-het-grensgebied-
zwolle-dalfsen. Vele bewoners van Dalfserveld waren hierbij aanwezig inclusief Hennie Luten en Thijs 
Mosterman. 
 
Het komende jaar worden onderzoeken verricht en een regionale gebiedsvisie uitgewerkt. Alle relevante 
onderdelen uit de gebiedsvisie Dalfserveld zullen door Hennie en Thijs worden ingebracht in deze regionale 
gebiedsvisie. Maar u wordt ook van harte uitgenodigd om zelf mee te denken en te doen. De 
belangengroepen verzorgen zelf de uitnodigingen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegenprojecten/alle-wegenprojecten/vechtdalverbinding-n340-n48-en-n377/groencompensatie/
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegenprojecten/alle-wegenprojecten/vechtdalverbinding-n340-n48-en-n377/groencompensatie/
https://www.bnbwest.nl/post/nieuws-grote-betrokkenheid-inwoners-bij-ontwikkelingen-in-het-grensgebied-zwolle-dalfsen
https://www.bnbwest.nl/post/nieuws-grote-betrokkenheid-inwoners-bij-ontwikkelingen-in-het-grensgebied-zwolle-dalfsen


 

 
 
 
 
 
 
 

6. Ondertussen bij de buren 
 
Tolhuislanden 
Coöperatie Tolhuislanden heeft gesprekken gevoerd met de omwonenden en bereidt zich voor op een 

vergunningsaanvraag bij de gemeente Zwolle welke mogelijk volgend jaar zal worden ingediend.  

 

Zwartewaterland 

Gemeente Zwartewaterland heeft uit de 

verschillende zoekgebieden die zij kansrijk acht 

een voorkeur gelegd bij het gebied Genne-

Holten. Het geel gearceerde gebied is het 

voorkeurszoekgebied voor zon en het blauwe 

gebied is het voorkeurszoekgebied voor wind.  
 

Net als bij Dalfserveld wordt een soortgelijk 

gebiedsproces gestart om in 2023 met de 

bewoners een energieplan gereed te hebben. 

 
 
 

 

 

 

 

Hessenpoort 

Hoe monitor je de vraag, aanbod, opslag en conversie van duurzame energie? Hessenpoort in Zwolle ging 

hiermee aan de slag en ontwikkelde een Smart Energy Hub om te kijken hoe ze collectieve 

energieproblemen kunnen aanpakken. Door hun smart monitoringsysteem brengen ze de vraag naar 

duurzame energie en het aanbod dichter bij elkaar. Een uitleg over deze Energy Hubs wordt gegeven in 

onderstaande filmpjes van Topsector Energie: 

 
Systeemintegratie - Energy Hub Hessenpoort 
 
Systeemintegratie - De rol van Energy Hubs in de energietransitie     
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y6jF9BBLBYg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lDohlzHg7zo&feature=youtu.be
https://cuatro.sim-cdn.nl/zwartewaterland/uploads/zoekgebieden.pdf


 

 
 
 
 
 

7. Tot slot 

Nieuwsbrieven 

U heeft zich aangemeld via onze website voor deze nieuwsbrief of bent op een van de bewonersavonden 
geweest. Of u vindt deze nieuwsbrief in uw brievenbus. De bewonersnieuwsbrief Dalfserveld – West zal 
periodiek verschijnen. Mocht u zich willen uitschrijven, stuur dan een mail naar duurzaamdalfsen@dalfsen.nl 
met als onderwerp: Uitschrijven nieuwsbrief Dalfserveld. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar duurzaamdalfsen@dalfsen.nl 
of neem contact op met Hennie Luten op 06 1400 4039. Ook is er een pagina ingericht op de website van de 
gemeente Dalfsen met informatie over Dalfserveld West: https://www.dalfsen.nl/dalfserveld. 
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