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Nieuwsbrief  
Duurzaam Tolhuislanden 

April 2022 
 

Geachte buurtbewoner, 

 

Graag willen we u de laatste ontwikkelingen binnen Duurzaam Tolhuislanden melden.  

  

1. Gekozen voorkeursvariant 
 
Op 7 april jongsleden hebben de leden van de coöperatie gekozen voor de voorkeursvariant. De keus 

is, met een ruime meerderheid, gevallen op variant 8.  

Uit de optimalisatie en toelichting blijkt dat er verdeeldheid heerst of zon wenselijk is. Veel leden 

geven aan, dat zon wenselijk is indien het de voortgang en aansluiting versnelt. Het is een 

voorkeursvariant, dus nu gaat het projectteam verder met de verdiepende onderzoeken, afsluiten 

van grondcontracten etc. 

 
 

Als bestuur zijn we blij met de ruime opkomst en dat de coöperatie een duidelijke voorkeur heeft. 

We hebben een belangrijke mijlpaal behaald. De afgelopen week is er een persbericht gemaakt en 

heeft er een interview plaatsgevonden door lokale media.  
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2. Informatiebijeenkomst stakeholders 12 april 
 
Afgelopen dinsdag 12 april heeft er een tweede stakeholder bijeenkomst plaatsgevonden om de 

gekozen voorkeursvariant te presenteren. In deze bijeenkomst waren er vooral bewoners van 

rondom het gebied aanwezig.  

De middag voor de stakeholderbijeenkomst had de gemeente Dalfsen ook een inloopbijeenkomst 

gehouden om de plannen te presenteren over Dalfserveld. Dit zorgde ervoor dat sommige 

aanwezigen toch enigszins gefrustreerd binnenkwamen. Er kwamen een aantal kritische vragen 

voorbij over belichting, straling en geluidsoverlast. Daarnaast is de wens dat gemeenten meer gaan 

samenwerken. Er werd aangegeven dat dit nu opgepakt wordt, er is nu veel versnippering van de 

plannen.  

 

 

3. Vragenuurtje 
 
Op de volgende datum is een vragenuurtje. Twee bestuursleden zijn dan telefonisch bereikbaar.  

 
- 18 mei 2022, Albert & Marguerite (06-13574784 & 06-30045313) 

 

Uiteraard staat u vrij om op een ander moment leden van het bestuur te benaderen voor vragen.  

 
 

4. Tot slot 
 
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, dan horen wij dit graag van u. U kunt altijd één van de 

bestuursleden benaderen of mailen naar info@duurzaamtolhuislanden.nl. We staan u graag te 

woord.  

 
  

Met vriendelijke groet,  
Bestuur Duurzaam Tolhuislanden  
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