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Voorstel:
1. Het Beleidsplan Duurzaamheid 2017 – 2025 vast te stellen.
2. De financiële consequenties met ingang van 2018 ad. € 273.000,- structureel en € 195.000,incidenteel te betrekken bij de integrale afweging bij de Perspectiefnota 2018.
3. In te stemmen met separate uitwerking van een revolverend duurzaamheidsfonds.

Inleiding:
De Kadernota Duurzaamheid 2017 – 2025 is op 27 februari 2017 vastgesteld door uw raad. Nu is de
stap naar het beleidsplan aangebroken. De raad heeft het college daarbij als opdracht meegegeven
de opmerkingen uit de raadsbehandeling (6 en 27 februari) mee te nemen in de uitwerking. In bijlage
2 bij dit stuk staan de raadsopmerkingen en de hoofdstukken waar ze in het beleidsplan zijn
opgenomen. Ook de eerdere toezeggingen over een duurzaamheidsfonds/lening en de inzet van een
buurtcoach komen in het beleidsplan aan bod.
Het college maakt na vaststelling van het beleidsplan een uitvoeringsplan in jaarschijven. Over de
resultaten informeert het college de raad jaarlijks. Hiervoor volgen we de stuur- en meetmethodiek uit
hoofdstuk 7 van het beleidsplan (Dalfser Duurzaamheidsindex DDI).
Argumenten:
1.1 Deze beleidslijn zorgt dat de ambitie uit de kadernota wordt gehaald en biedt ruimte voor meer
De ambitie om van Dalfsen een duurzaam leefbare gemeente te maken is in de kadernota vertaald
naar twee hoofdstromen: een energiegerichte en een meer algemene lijn. Ten opzichte van het oude
duurzaamheidsbeleid – CO2-neutraal in 2025 - is dat laatste een verbreding. Hoewel we CO2 als
meetlat loslaten en ook niet langer stellen dat de hele gemeente energieneutraal zal zijn in 2025, blijft
het met dit beleidsplan mogelijk toch zo ver te komen. Die constatering is belangrijk om dit beleidsplan
goed te kunnen interpreteren.
1.2 De uitwerking is intern afgestemd met betrokken beleidsvelden en extern zijn de duurzame dorpen
gevraagd mee te denken
Op 13 februari is ambtelijk in een bijeenkomst met werksessies de koppeling gelegd met aanpalende
beleidsvelden. De duurzame dorpen hebben meegekeken naar conceptuitwerkingen van het
beleidsplan. Er was een bijeenkomst met de dorpen op 28 februari gepland, die wegens te weinig
deelnemers is omgezet naar reageren per mail.
1.3 De opmerkingen uit de raadsbehandeling van de kaders hebben een plaats gekregen in het
beleidsplan
In bijlage 2 ‘Plaats opmerkingen raad in beleidsnota’ staan deze opmerkingen en de plaats waar ze
terug komen in de beleidsnota. Belangrijkste toevoegingen zijn de extra doelen ‘Duurzame
energieopwekking (o.a. wind en zon) onder verbeterdoel ‘Meer duurzame energie’ en het thema
‘Asbest’ onder verbeterdoel ‘Meer circulair’.
Voor wind is het onderzoeken van extra mogelijkheden nadat Windpark Nieuwleusen is gerealiseerd
inzet. Daarvoor zal de bevolking via een enquête geraadpleegd worden. De vraagstelling krijgt de
raad vooraf te zien.
2.1 Dit bedrag is nodig om de ambities uit de kadernota te realiseren
In het beleidsplan is per verbeterdoel een inschatting gemaakt van de kosten om de benodigde acties
uit te voeren. Deze geraamde kosten zijn per jaar en voor de looptijd van het uitvoeringsplan 2017 –
2020 benoemd.
2.2 Via de Perspectiefnota 2018 – 2021 geeft de raad richting aan de toekomstige ontwikkeling van de
gemeente
Via de Perspectiefnota maakt de raad richtinggevende keuzes. Die worden dan uitgewerkt in de
begroting voor het nieuwe begrotingsjaar. De afgelopen jaren zijn het duurzaamheidsbeleid en
duurzaamheidsmaatregelen betaald vanuit de reserve Milieu. Deze reserve is naar verwachting eind
2017 zo goed als leeg. Om een structureel duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken, is een jaarlijks
bedrag in de begroting noodzakelijk voor o.a. uitvoering van projecten en budget voor de duurzame
dorpen. Daarnaast is een incidenteel bedrag nodig. De benodigde bedragen (structureel € 273.000 en
incidenteel € 195.000) moeten in april – juni vastgelegd worden in de Perspectiefnota 2018 - 2021. De
financiële consequenties 2017 passen binnen de begroting.
3.2 Het instellen van een duurzaamheidsfonds en het bijbehorende bedrag overstijgt de bevoegdheid
van het college
In een duurzaamheidsfonds zal een bedrag van mogelijk 2.000.000,- revolverend omgaan. Daarom
wordt de opzet van zo’n fonds zorgvuldig uitgewerkt en apart voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen
2.1 In de uitvoeringsfase kan blijken dat dit niet precies het benodigde bedrag is
De tijd tussen het vaststellen van de kaders door de raad en het aanleveren van de beleidsnota voor
het college is twee weken. Binnen die periode is het niet mogelijk gebleken exact te berekenen wat
het benodigde budget is voor het uitvoeren van het beleid uit de beleidsnota. Mogelijk is meer of
minder nodig. Wanneer zoiets zich voordoet, zal het via de begrotingscyclus opgepakt worden.
3.1 Een aparte budgetaanvraag voor het duurzaamheidsfonds kan verwarring geven
Het is overzichtelijker om ineens zekerheid te hebben over alle in te zetten middelen voor de uitvoer
van het beleidsplan duurzaamheid. Toch vindt het college het belang van zorgvuldigheid op dit punt
zwaarwegender.
Alternatieven:
Uw raad kan een andere aanpak voorstellen voor het uitwerken van de kaders uit de Kadernota
duurzaamheid 2017 – 2025 en/of de accenten anders willen leggen.
Duurzaamheid:
Dit plan heeft primair als doel de ambities en doelen uit de kadernota Duurzaamheid te halen. Alle
acties dragen aan dit doel bij.
Financiële dekking:
Aanvullend krediet nodig.
De afgelopen jaren zijn het duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsmaatregelen betaald vanuit de
reserve Milieu (Programma 8). Voor het jaar 2017 is hieruit nog zo’n € 320.000,- beschikbaar, in te
zetten voor het lopende Uitvoeringsprogramma 2016 - 2017.
Na 2017 is op grond van het beleidsplan Duurzaamheid de inschatting dat jaarlijks € 273.000,structureel en € 195.000,- incidenteel nodig is voor de uitvoeringsplannen t/m 2025. Dit is nodig voor
uitvoering van o.a. projecten en budget voor de duurzame dorpen. Deze bedragen zullen in april –
juni opgevoerd worden voor de Perspectiefnota 2018 - 2021. Effectuering van het beleidsplan
Duurzaamheid is afhankelijk van de keuzes bij de Perspectiefnota.
In het recente voorstel van de eenheid Planning en Control “Invulling financiële ruimte’ is
duurzaamheid opgenomen onder de term ‘inhoudelijk onderwerp’. Duurzaamheid heeft in dit voorstel
prioriteit 1 gekregen (tabel onder 3.3 in het stuk):
Ambities op het gebied van duurzaamheid: in april 2017 wordt het beleidsplan en het
uitvoeringsprogramma behandeld door de raad. In dit stadium wordt de benodigde financiering
duidelijk (het zal indicatief wellicht om enkele tonnen per jaar gaan). De raad heeft reeds besloten dit
onderwerp mee te nemen bij de perspectiefnota.
Naast de jaarlijkse kosten zijn enkele eenmalige kosten te onderscheiden, waarvan het
duurzaamheidsfonds de grootste post is. In het beleidsplan komen de doelen en voorwaarden
daarvoor in hoofdstuk 5.5 “Lokale kracht’ aan de orde. De uitwerking van de manier waarop zo’n fonds
ingesteld wordt zal één van de projecten in de Uitvoeringsnota zijn.
Onderstaande tabel geeft een inschatting in de kosten die per jaar nodig zijn. In het
uitvoeringsprogramma 2017 – 2020 worden de acties die per jaar uit te voeren zijn specifiek beprijsd.
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De PM-post is die van het duurzaamheidsfonds. In zo’n duurzaamheidsfonds zal een bedrag van
mogelijk € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- revolverend omgaan. Daarom wordt de uitwerking van dit
fonds apart voorgelegd aan de gemeenteraad.
Communicatie:
Eén van de eerste acties wordt het opnieuw tot leven brengen van ons communicatieplan. Bij de
bespreking van de kadernota in de gemeenteraad is meermalen aandacht voor communicatie
gevraagd. Terecht, want tijdens de raadsconferenties in 2016 bleek dat de vele
duurzaamheidsprojecten die de gemeente uitvoert wat onzichtbaar zijn gebleven. Zo blijven er kansen
liggen om ook buiten de gemeentelijke organisatie een duurzame beweging op gang te brengen.
Inspirerende voorbeelden helpen anderen mee te werken aan duurzaamheidsdoelen. We brengen na
18 april 2017 een gemeentelijke duurzaamheidskrant uit, die onze inwoners en bedrijven op goede
ideeën kan brengen. In deze krant belichten we hoe inwoners, scholen, organisaties en bedrijven op
hun manier de wereld leefbaar maken en houden.
In het communicatieplan vullen we dergelijke acties aan met uitingen via website, Facebook,
Kernpunten en gerichte projecten. We borduren voort op de uitgangspunten van ons bestaande
communicatiebeleid (MJP Duurzaamheid 2014 2015) voor duurzaamheid.
Vervolg:
Na vaststelling van deze beleidsnota volgt uitwerking volgt in een uitvoeringsplan. Uitvoering is een
bevoegdheid van het college. U heeft op 15 december 2016 aangegeven graag geïnformeerd te willen
worden over het uitvoeringsplan. Uw raad krijgt jaarlijks inzicht in de vorderingen via de Dalfser
Duurzaamheidsindex (DDI) uit hoofdstuk 7 uit het beleidsplan.
De uitwerking van het duurzaamheidsfonds krijgt de raad zoals aangegeven bij beslispunt 3 apart ter
vaststelling voorgelegd.
Bijlagen:
1. Beleidsplan duurzaamheid 2017 – 2025
2. Plaats opmerkingen raad in beleidsnota

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2017, nummer 573;
overwegende,
dat op 27 februari 2017 de kaders voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Dalfsen voor de
periode 2017 – 2025 door de raad zijn vastgesteld;
dat deze kaders in het Beleidsplan duurzaamheid 2017 – 2025 zijn uitgewerkt, evenals de
aanvullingen die uit de raadsbehandeling volgden;
dat het college de praktische uitvoering van het duurzaamheidsbeleid zal organiseren via een
Uitvoeringsplan 2017 – 2020 en twee aansluitende uitvoeringsplannen voor de periode daarna;
dat het college de gemeenteraad jaarlijks informeert over de voortgang van de uitvoering:

besluit:
1. Het Beleidsplan Duurzaamheid 2017 – 2025 vast te stellen.
2. De financiële consequenties met ingang van 2018 ad. € 273.000,- structureel en € 195.000,incidenteel te betrekken bij de integrale afweging bij de Perspectiefnota 2018.
3. In te stemmen met separate uitwerking van een revolverend duurzaamheidsfonds.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 april 2017.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

