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Voorstel:
1. De Kadernota Duurzaamheid vast te stellen voor de periode 2017-2025.
2. De financiële consequenties te verwerken in het beleidsplan duurzaamheid en de
Perspectiefnota 2017.

Inleiding:
In het najaar van 2015 heeft uw raad het meerjarenprogramma Duurzaamheid 2016-2019 en het
bijbehorende uitvoeringsprogramma besproken. Het uitvoeringsprogramma 2016-2017 is vastgesteld,
het meerjarenprogramma niet. Ambitie en uitvoering leken onvoldoende in balans. In april en
september 2016 is in drie werkconferenties door uw raad en de duurzame dorpen de richting voor de
komende jaren afgetast.
De weerslag die het college van deze bijeenkomsten heeft gemaakt bleek in november 2016 niet
robuust genoeg om als kader voor het nog op te stellen beleids- en uitvoeringsplan Duurzaamheid te
dienen. Uitkomst van de commissievergadering van 21 november 2016 was daarom dat het college in
februari 2017 met een volwaardige kadernota komt, waarin niet alleen de werkconferenties, maar ook
de visie van het college zijn verwerkt.
In april 2017 volgt het beleids- en uitvoeringsprogramma.
Het college zorgt er ondertussen voor dat de uitvoeringsprojecten uit het geldende
uitvoeringsprogramma in 2017 doorlopen.
Argumenten:
1.1 Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van de raad
In het raadsdocument 2014-2018 is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het beleidsthema
duurzaamheid. In het raadsdocument is gesteld dat de raadsambities uit het Meerjarenprogramma
Duurzaamheid de komende raadsperiode onverminderd van kracht blijven. Met de koerswijziging die
nu plaatsvindt, blijft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Daarmee geven we invulling aan doelen
die regionaal en landelijk worden gesteld.
1.2 Dit past in het proces van de werkconferenties en het beleidsproces van de gemeente
De oude meerjarenprogramma’s Duurzaamheid werden ineens voorgelegd aan de raad, met de
onderdelen visie, beleid en uitvoering in hetzelfde document. Eind 2015 is besloten in 2016 enkele
werkconferenties met raad en duurzame dorpen te organiseren. Als vervolg hierop wordt het proces
van kaders – beleid – uitvoering ingezet, met twee beslismomenten voor de raad (kaders – roze deel
in februari en beleidslijn – paarse deel in april).

1.3 Kaders vaststellen is nodig om richting te geven aan het duurzaamheidsbeleid voor de komende
jaren
Het signaal van de werkconferenties is dat voortzetting van het huidige beleid niet volstaat om de
ambitie te halen. Voor een verandering zijn kaders nodig, die de raad vaststelt. In de kadernota zijn
inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten geformuleerd voor het uitwerken van het
duurzaamheidsbeleid. Daarna vertaalt uw college de nieuwe koers naar de praktijk via een
beleidsplan en een uitvoeringsprogramma.
Dit wordt het vervolg op het oude meerjarenprogramma 2014 - 2015 en het lopende
uitvoeringsprogramma 2016-2017.

1.4 Deze looptijd zorgt voor duidelijkheid
De koers voor het beleid wordt in de kadernota tot aan 2025 uitgezet. Voor subsidiekansen,
langetermijnkeuzes en samenwerking met anderen is dan duidelijk waar Dalfsen de komende periode
naar toe wil werken.
Ruimte voor dynamiek zit in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Met de keuze voor projecten kan de
gemeente steeds opnieuw inspelen op actuele ontwikkelingen. Wanneer de actualiteit bijstelling van
de beleidslijn vraagt, komt dit terug bij uw raad.
1.5 Voor de kadernota is input uit de commissievergadering en overleg met fractiewoordvoerders
gebruikt.
Voor de kadernota is geput uit opmerkingen van de fracties tijdens de commissievergadering in
november 2016. Op 15 december 2016 is aanvullend, op voorstel van het presidium, een overleg
georganiseerd met woordvoerders van de raadsfracties, wethouder Agricola en de opstellers van de
kadernota. In het gesprek zijn inhoudsopgave en structuur van het stuk behandeld. Doel was vooral
het afstemmen van verwachtingen. De procesmatige opbrengst is samengevat in de driehoek onder
argument 1.2.
1.6 De moties/amendementen en toezeggingen uit 2016 krijgen een plaats in de beleidsuitwerking
Vanuit de raad zijn in 2016 goede suggesties gedaan voor beleid en uitvoering. Ideeën over budget en
ondersteuning voor specifieke thema’s/doelgroepen en lokale initiatieven en de inzet van een
buurtwerker worden uitgewerkt in het beleids- en uitvoeringsplan.
2.1 Dit is benoemd in de commissiebehandeling van november en het overleg met de woordvoerders
Wethouder Agricola heeft in bovengenoemde bijeenkomsten toegezegd bij het beleidsplan inzicht in
de financiële consequenties te geven. In de driehoek onder argument 1.2 gaat het dan om de paarse
laag (beleidsplan).
Kanttekeningen
3.1.De planning is erg strak
Vanwege de doorlooptijden van een stuk voor college- en raadsbehandeling is het nodig al met het
opstellen van het beleidsdeel te beginnen nog voordat de raad de kaders heeft vastgesteld. Risico is
dat een deel van de beleidsvoorbereiding overgedaan moet worden.
3.2. Participatie bij het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma blijft beperkt tot de duurzame dorpen
In de planning is geen brede terinzagelegging opgenomen. Op het gebied van duurzaamheid zien wij
de duurzame dorpen als goede vertegenwoordiging van de bevolking. Mogelijk missen we daardoor
goede ideeën van buiten de duurzame dorpen.
Alternatieven:
Uw raad kan er voor kiezen om andere, aanvullende inhoudelijke en/of procesmatige kaders mee te
geven of om voorgestelde kaders niet te steunen.
Uw raad kan ook de looptijd van de kadernota bijstellen.
Oorspronkelijk meerjarenprogramma onveranderd laten
In het najaar van 2015 heeft het college uw raad een meerjarenprogramma voorgelegd dat
voortborduurde op de huidige koers. Het is mogelijk op de oude voet verder te gaan, met de
bijbehorende doelstellingen en acties.
Duurzaamheid:
Het doel van duurzaamheidsbeleid is toe te werken naar een Duurzaam Dalfsen. Het draagt daarmee
volledig bij aan de duurzaamheidscriteria. In een uitvoeringsplan zullen projecten worden uitgewerkt
die bijdragen aan het halen van de doelstellingen.

Financiële dekking:
De afgelopen jaren zijn het duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsmaatregelen betaald vanuit de
reserve Milieu. Deze reserve is naar verwachting eind 2017 op. Om een structureel
duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken is een jaarlijks bedrag in de begroting noodzakelijk voor
ambtelijke inzet, uitvoering van projecten en budget voor de duurzame dorpen. Na het opstellen van
het beleidsplan in het voorjaar van 2017 is meer inzicht in de uitvoering en zal een nadere
onderbouwing worden voorgesteld in de Perspectiefnota 2017.
Communicatie:
Wanneer uw raad instemt met de kadernota, maken we dat voor alle inwoners bekend via Kernpunten
en de website. Er is een duurzaamheidskrant in voorbereiding, die in het voorjaar van 2017 gepland
staat. De infographic uit de kadernota (verbeelding van missie, ambitie, verbeter- en concrete doelen)
is daarvoor een bruikbare basis.
Vervolg:
Februari 2017:
Februari – maart:
Maart/april 2017:
April:

besluitvorming in commissie en raad: Kadernota Duurzaamheid
participatie duurzame dorpen (zie ook planning in kadernota: hoofdstuk
Proces en middelen)
financiële inbedding in Perspectiefnota 2017
besluitvorming in commissie en raad: beleidsplan Duurzaamheid

Bijlagen:
Kadernota Duurzaamheid

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. 17 januari 2017, nummer 563;
overwegende;
dat de kadernota inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten formuleert voor het
duurzaamheidsbeleid voor de periode 2017 – 2025;
dat de uitwerking in een beleidsplan in april 2017 ter vaststelling wordt voorgelegd aan uw raad,
inclusief financiële onderbouwing;
dat op uitvoeringsniveau jaarlijks ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen;

besluit:
1. De Kadernota Duurzaamheid vast te stellen voor de periode 2017-2025.
2. De financiële consequenties te verwerken in het beleidsplan duurzaamheid en de Perspectiefnota
2017.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
27 februari 2017.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

