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Dalfserveld-West – Bewonersnieuwsbrief 

Nieuwsbrief nr.2 – juli 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. Deze editie komt ook in gedrukte versie in de 
brievenbus van de bewoners van Dalfserveld West. Als bijlage bij de gedrukte 
versie een uitgebreid verslag van de bewonersbijeenkomst van 22 juni en een 
enquête. 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 

 Wat heeft plaatsgehad 
Op 16 februari vond de eerste bewonersbijeenkomst digitaal plaats, de tweede 
bewonersbijeenkomst vond plaats op 12 april in Het Roode Hert. Over beide bijeenkomsten 
en de bijeenkomst van de klankbordgroep informeerden we u in de vorige nieuwsbrief. Deze 
is ook online te vinden op https://www.dalfsen.nl/dalfserveld 

 Bewonersbijeenkomst 22 juni  
De bewonersavond in Het Roode Hert van 22 juni was gericht op het delen van ervaringen 
van andere energie-initiatieven uit de buurt. Maar ook op het ophalen van meningen en 
wensen vanuit u. Voor deze avond waren alleen de bewoners van Dalfserveld West 
uitgenodigd. Er volgen later dit jaar ook bijeenkomsten voor diegenen die net buiten het 
gebied wonen en andere geïnteresseerden. 
Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden werd vertegenwoordigd door Arnold Arnoldink. Hij 
schetste het proces in Tolhuislanden en heeft vragen beantwoord bijvoorbeeld: “Geldt de 
vergoeding ook voor mensen die niet in Tolhuislanden wonen? Er komen afstandscirkels om 
de windmolens. Bewoners binnen deze cirkel krijgen een vergoeding, ook als ze niet in 
Tolhuislanden wonen. De gemeentegrens heeft geen invloed op deze 
omwonendenvergoeding.” Meer informatie over Tolhuislanden op 
https://www.duurzaamtolhuislanden.nl 

https://app.enormail.eu/d/v?m=60c322ab6020e0d4ad985c3d45b7dd1e&s=97aed552357c45060066a6737752fa60
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 Lambert Schuldink heeft ons die avond meegenomen in het avontuur en de inbreng van 
omwonenden in het reeds gerealiseerde windmolenproject in Nieuwleusen. Samen delen: 
“Onze initiatieven zijn ook gericht op geld maken. Want als je geen geld maakt, kan je ook 
geen geld uitgeven. De kringloopwinkel zorgt voor een cashflow waar dingen vanuit betaald 
kunnen worden. Ook de windmolens is nu een project. Winst dat hieruit  
voortkomt gaat naar het synergiefonds. In de statuten is bepaald dat al het geld naar het fonds 
gaat en 0 naar de leden van de coöperatie. Zo is er geld gegaan naar de 
gymnastiekvereniging en het museum. Dit gaat nu nog om kleine bedragen omdat dit enkel uit 
de cashflow van de kringloopwinkel komt. Door de opbrengst van de windmolens gaat er 
jaarlijks ongeveer 100.000 euro naar het synergiefonds.” Meer informatie over Synergie op 
https://www.nieuwleusensynergie.nl 

  

Medewerker van de gemeente Dalfsen Thijs Mosterman vertelt dat er naar aanleiding van 
input van bewoners onderzoeken in voorbereiding zijn. Zo wordt er onderzocht of en op welke 
wijze zon-op-dak mogelijk is. Ook is er hulp ingeroepen om inzicht te krijgen in het perspectief 
voor de landbouw. Daarnaast wordt er nagedacht over hoe het gebied er vroeger uitzag en 
hoe dit in de toekomst kan worden. Aan het waterschap is gevraagd of en wat de plannen zijn 
voor waterhuishouding. Moet er bijvoorbeeld meer water worden opgevangen? De 
bewonersvragen en adviezen van de adviseurs worden door de werkgroep opgepakt. 

 Er zijn zorgen over de energietransitie met name over de invloed op gezondheid.  
Er is landelijk veel onderzoek gedaan dat de komende periode wordt vrijgegeven. We zullen 
deze onderzoeken bundelen en delen. Als u suggesties heeft voor een specifiek onderwerp of 
onderzoek bel of mail Thijs Mosterman. Ook kunt u bij Hennie Luten terecht. Zij is als 
gebiedscoördinator het aanspreekpunt. 
 Plaatselijk Belang Ankum heeft deze avond zich laten vertegenwoordigen door Alex 
Manessen die de rol van de klankbordgroep van Plaatselijk Belang Ankum (PBA) duidde. “Als 
klankbordgroep hebben we invloed, door te laten zien dat er aandacht moet zijn voor meer 
zaken. Planologisch moeten diverse ontwikkelingen afstemming op elkaar hebben ook in de 
verdere regio.” Daarnaast vindt plaatselijk belang draagvlak en sociale cohesie een van de 
meest belangrijke onderwerpen. Dit mag onder geen beding verloren gaan. 

 Werkgroep 
Uit eerdere informatiebijeenkomsten hebben we opgehaald welke kansen en zorgen er zijn. 
Om met die inhoud aan de slag te gaan heeft Thijs Mosterman een aantal lokale adviseurs 
benaderd. Voor advies over flora en fauna, landschapsinrichting, agrarische waarden en 
belangen en visuele aspecten. Mochten er in het proces nog wensen zijn voor een ander 
specifiek onderwerp dan is daar ruimte voor. Effecten van een windmolen en/of zonnepanelen 
op gezondheid is ook een onderwerp dat zorgen baart en aandacht  
verdiend. Daarover gaan we jullie informeren aan de hand van de kennis die voorhanden is. 
De specialisten gaan samen met de werkgroep aan de slag om Dalfserveld West in beeld te 
brengen en mogelijke scenario’s voor ontwikkeling (nog niet op energiegebied) te duiden. De 
specialisten zullen zich in de volgende nieuwsbrief verder aan u voorstellen. 
Wilt u zich ook bij de werkgroep voegen? Stuur een mail naar duurzaamdalfsen@dalfsen.nl 

https://www.nieuwleusensynergie.nl/
mailto:duurzaamdalfsen@dalfsen.nl?subject=duurzaamdalfsen%40dalfsen.nl&body=


We streven naar een representatieve samenstelling van bewoners en hebben inmiddels een 
tiental aanmeldingen. 

 Keukentafel gesprekken en enquête 
Deze uitgave van de nieuwsbrief wordt behalve in digitale versie ook een geprinte versie in 
Dalfserveld West verspreid. In het zoekgebied zit er bij de nieuwsbrief een enquête, dezelfde 
die ook uitgereikt is op de 22 juni in de bewonersbijeenkomst. Ook een uitgebreid verslag van 
de bijeenkomst van 22 juni is bijgevoegd. We staan open voor uw ervaringen en adviezen. 
Dat is niet op te halen met een enquête. Daar is de enquête ook niet voor bedoeld. Het 
invullen en retourneren van de enquête is wel belangrijk, uw mening telt.  

 Daarnaast staan we open voor gesprek. Hennie gaat graag met u in gesprek, vooral om te 
luisteren: “Ik wil er zorg voor dragen dat meningen, adviezen, zorgen en wensen van u 
overgebracht worden naar de raad en het bestuur van gemeente Dalfsen voordat er volgende 
stappen gezet worden. Dat kan alleen als er naar elkaar geluisterd wordt.” Een gesprek kunt u 
plannen door Hennie Luten te bellen op 06-14 00 40 39. Maar andersom zal ze zich ook 
inzetten u spontaan te treffen aan de deurbel om uw behoefte voor een gesprek te  
peilen. 

2. Wat en wanneer 

 Werkgroep 
De werkgroep heeft als uitgangspunt te kijken naar kansen in ontwikkeling van het gebied 
onder begeleiding van experts. Er wordt hierbij gekeken naar het verleden, de huidige situatie 
en mogelijke toekomstperspectieven vanuit invalshoeken van agrariërs, bewoners en mogelijk 
andere ondernemers. Hiervoor vinden minimaal vier nog te plannen veldgesprekken (in de 
avond op locatie) plaats tot en met einde 2022. 

 Bewonersbijeenkomsten 
Via bewonersbijeenkomsten delen we graag de uitkomsten van de verschillende onderzoeken 
maar ook de voortgang van de werkgroep en geven we ruimte aan de klankbordgroep van 
Plaatselijk Belang Ankum. Alles met het doel om op te halen, te visualiseren en te reflecteren 
over hoe u tegen een leefbare en toekomstbestendige omgeving aan kijkt. 
 We verwachten dit jaar nog twee bewonersbijeenkomsten te plannen maar ook een grotere 
omgeving dan het zoekgebied zal worden betrokken. 

3. Regionale afstemming 

 Versnellingskamer 
Mede op verzoek van Plaatselijk Belang Ankum vindt meer regionale afstemming plaats. In 
onze buurgemeenten Zwolle, Staphorst en Zwartewaterland zijn ook diverse ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld de uitbreiding van Hessenpoort maar ook de aanwijzing van nieuwe 
zoekgebieden. 
De komende maanden wordt gezamenlijk een plan uitgewerkt om te komen tot een regionale 
gebiedsvisie. De eerste stap hierin is het opstellen van een startnotitie, met afspraken over 
participatie en het proces. Dit doen wij samen met de belangenverenigingen uit het gebied, 
het waterschap, de vier gemeenten en de provincie Overijssel. 

4. Ondertussen bij de buren 

 Tolhuislanden 
Coöperatie Tolhuislanden gaat de komende periode in gesprek met omwonenden. In 
onderstaand kaartje is gevisualiseerd welke omwonenden dat betreft. Omwonenden in het 
gekleurde gebied kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten.  



  

Staphorst 
Gemeente Staphorst maakt ook ontwikkelingen door met als doel een nieuw zoekgebied vast 
te stellen voor duurzame energie (zon- en/of windenergie). Deze week hebben de bewoners 
tussen de Gorterlaan, spoorweg en N377 een brief ontvangen dat hun gebied als het meest 
geschikt is aangewezen. Dat gebied betreft het linker blauw omcirkelde gebied vermeld op 
onderstaande kaart. Het doel is 40 GWh naast de reeds drie bestaande en drie in aanbouw 
zijnde windmolens, de rode stippen op de kaart geven deze posities aan. 

  

5. Tot slot 

 Nieuwsbrieven 
U heeft zich aangemeld via onze website voor deze nieuwsbrief of bent op de bewonersavond 



geweest in april of juni en heeft uw mailadres achtergelaten. Of u vindt deze nieuwsbrief in uw 
brievenbus omdat bewoner bent van Dalfserveld-West. De bewonersnieuwsbrief Dalfserveld – 
West zal periodiek verschijnen, minimaal 1 x per 8 weken of vaker als er nieuws is. 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 een mail naar  
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl of neem contact op met Thijs Mosterman op 14 0529. 

 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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