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0.0 AANLEIDING 
 
 
0.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 

De afgelopen jaren is klimaat en duurzaamheid weer volop in de belangstelling komen te 
staan in de media, bij de politiek en in het bedrijfsleven. Steeds meer multinationals en grotere 
en kleinere bedrijven pakken duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen inmiddels 
op.  
 
Vanuit het bedrijfsleven zijn wereldwijd verzoeken aan de politiek gericht om duurzaamheid 
serieus op te pakken. Uit onderzoek blijkt dat ook de burger vooral regie en actie van de 
overheid verwacht. 
 
Door de Europese Unie en het Rijk zijn inmiddels ambitieuze programma’s opgesteld om 
duurzaamheid en klimaatbeleid in te bedden in de samenleving. Gemeenten spelen een 
belangrijke rol bij het realiseren van die doelstellingen.    

 
 
0.2 Agendering klimaat en duurzaamheid door de gemeenteraad 
 

In het raadsdocument van april 2006 verzocht de gemeenteraad van Dalfsen het college om 
een workshop duurzame energie/duurzaam bouwen te verzorgen.Tijdens de algemene 
beschouwingen 2007 werd breed gedragen door de gemeenteraad aangedrongen op een 
ambitieuzer gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid.  

 
 
0.3 Reactie van het college van B&W 
 

Naar aanleiding van het raadsdocument is een gemeentelijke klimaatscan uitgevoerd door 
DWA (zie paragraaf 4.2). Op 29 november 2006 is de workshop duurzaamheid energie en 
bouwen verzorgd. Tijdens de workshop werden meerdere presentaties gegeven (zie 
paragraaf 4.3). 
 
Door het college is tijdens de algemene beschouwingen aangegeven dat ambitieuzer klimaat- 
en duurzaamheidsbeleid extra personele en financiële middelen vraagt, waar de komende 
jaren budget voor zal moeten worden vrijgemaakt. Het college meldde tevens dat een stagiair 
op dat moment bezig was met een studie naar mogelijkheden voor gemeentelijk klimaatbeleid 
(zie paragraaf 4.4). Ook werd de toezegging gedaan om in het najaar van 2007 met een 
startnotitie te komen om hier in samenspraak met de gemeenteraad invulling aan te geven.  
 
Het milieuprogramma 2008 geeft de bestemming aan de in de begroting gereserveerde uren 
voor milieu exclusief het extra budget voor klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Gezien de grote 
hoeveelheid wettelijk verplichte taken en de dynamiek van het beleidsveld milieu is het niet 
mogelijk om, zonder aanvullende middelen en/of tijdelijke personele uren bovenop de 
begroting en vaste personele bezetting, voldoende ruimte te bieden voor de klimaat- en 
duurzaamheidsambities van de gemeenteraad. 
 
In het milieuprogramma 2008 is aangegeven dat het ambitieuzere milieubeleid in 
samenspraak met de gemeenteraad voor 2008 en volgende jaren nog nader ingevuld zal 
moeten gaan worden. Deze startnotitie dient om de gemeenteraad over de mogelijkheden 
voor gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid te informeren en om met de 
gemeenteraad tot contouren te komen van het gemeentelijk beleid voor de komende jaren. 
  
In het begeleidend raadsadvies bij deze startnotitie is een plan van aanpak opgenomen voor 
een meerjarenprogramma klimaat en duurzaamheid.   

 
 
 



1.0 INFORMATIE BELANGRIJKE MONDIALE MILIEUPROBLEMEN 
 
 
1.1 Belangrijke milieuproblemen: 

- Afname van biodiversiteit en overbevissing 
- Aantasting van ecosystemen (koraalriffen, (tropische) wouden, toendra, polen) 
- Beschikbaarheid zoet oppervlaktewater en bodemwater en verdroging 
- Aantasting van (landbouw)gronden door erosie, verwoestijning en verzilting 
- Broeikaseffect  
- Vergiftiging, verzuring en vermesting 
- Luchtkwaliteit en gat1 in de ozonlaag 
  

1.2 Gevolgen milieuproblemen: 
- In een in 2005 uitgekomen rapport schat de VN in dat het aantal ‘milieuvluchtelingen’2 van 

de huidige 20 miljoen naar 50 miljoen zal stijgen in 2010. Dit betekent dat het aantal 
milieuvluchtelingen op dat moment het aantal conventionele vluchtelingen zal overstijgen. 

- Het millennium ecosystem assessment report uit 2005 concludeert dat aantasting van 
ecosystemen en gebruik van biologische grondstoffen (hout, vezels, vis) dermate groot is 
dat de millenniumdoelstellingen3 in het gedrang komen. Positief punt uit het rapport is dat 
met wereldwijde toepassing van de huidige stand der techniek veel aantasting voorkomen 
of verminderd kan worden. 

- Groot Brittannië heeft gevraagd om behandeling van klimaatproblematiek in de VN 
Veiligheidsraad omdat het geo-politieke spanningen verwacht door klimaatsverandering. 

- De World Health Organisation (WHO) is in 2007 naar buiten gekomen met een rapport 
over de gevolgen van slechte milieu-omstandigheden op de gezondheid. Vier miljoen 
kinderen onder de vijf jaar sterven jaarlijks aan gevaarlijke milieuomstandigheden zoals 
vervuilde lucht, met ziektekiemen besmet water of blootstelling aan chemicaliën.4 In 
Nederland gaat het volgens de WHO om jaarlijks 21.000 milieudoden. 

- Volgens voormalige vice-directeur van de Wereldbank en Engelse regeringsadviseur Sir 
Nicolas Stern is de schade aan de welvaart door het nu treffen van maatregelen die het 
broeikaseffect helpen te beperken aanzienlijk veel beperkter dan de structurele jaarlijkse 
mondiale welvaartsderving die een sterk veranderd klimaat kan veroorzaken. 

- De energievraag in landen als China en India neemt volgens het internationaal energie 
agentschap zo sterk toe dat binnen acht jaar een wereldwijde energiecrisis kan ontstaan. 

 
1.3 Meer informatie over de stand van zaken van natuur en milieu: 

- Bij het milieuprogramma van de Verenigde Naties UNEP worden rapportages gemaakt 
over de stand van zaken met betrekking tot natuur en milieu. Meer informatie: 
www.unep.org 

- Door het Intergovernmental Panel on Climate Change worden rapportages gemaakt over 
het broeikaseffect. Meer informatie: www.iccp.ch 

- Het Europees Milieuagentschap (EEA) brengt rapportages uit over de mondiale en 
Europese stand van zaken van natuur en milieu. Meer informatie www.eea.europa.eu 

- Informatie over het Nederlandse milieubeleid is te vinden op www.vrom.nl 
- Het onafhankelijke wetenschappelijke adviesorgaan milieu- en natuurplanbureau (MNP) 

brengt jaarlijks een milieubalans en natuurbalans uit over de stand van zaken van natuur 
en milieu in Nederland. Meer informatie www.mnp.nl  

- Daarnaast bevat de site van het milieu en natuurplanbureau in het apart toegankelijk 
gemaakte milieu en natuurcompendium een schat aan gegevens over milieu en natuur in 
Nederland. Meer informatie: www.milieuennatuurcompendium.nl 

- Communicatie over het broeikaseffect vindt in Nederland plaats door het KNMI en het 
klimaatportaal. Meer informatie: www.klimaatportaal.nl en www.knmi.nl 

                                     
1  Het gat in de ozonlaag wordt inmiddels niet meer jaarlijks groter door succesvolle terugdringing van het gebruik van CFK’s. 

De komende jaren zal het gat geleidelijk aan kleiner worden totdat naar verwachting omstreeks 2050 weer de natuurlijke 
toestand zal worden bereikt. 

2  Een milieuvluchteling is iemand die uit een gebied wegtrekt omdat het milieu dermate achteruitgegaan is (door verdroging, 
uitputting, etcetera) dat er niet meer te leven valt. 

3   De millenniumdoelstellingen zijn een aantal internationale afspraken op het gebied van gezondheidszorg, toegang tot 
drinkwater en voedsel, onderwijs, emancipatie, milieu en economie waarvan alle 191 VN-lidstaten hebben aangegeven dat 
ze deze willen bereiken. De gemaakte afspraken zijn samen te vatten in een achttal doelen (zie bijlage F). De 
gekwantificeerde doelen dienen grotendeels gerealiseerd te zijn in 2015. 

4  Het is de eerste keer dat de wereld gezondheidsorganisatie een aantal noemt. Belangrijkste doodsoorzaken zijn onder 
meer vergiftigingen, diarree en malaria. De meeste ziektegevallen door gevaarlijke milieuomstandigheden komen voor in 
Afrika, gevolgd door delen van Zuidoost-Azië.  



 
 2.0 DEFINITIES EN INSTRUMENTEN VOOR DUURZAAMHEID 
 

In het Raadsdocument ‘Bruggen naar de toekomst’ wordt de bij milieubeleid algemeen 
gehanteerde Brundlandt definitie van duurzaamheid genoemd. Daarnaast wordt verwezen 
naar de instrumenten Trias Energetica en de Ladder van Lansink die gebruikt kunnen worden 
om invulling te geven aan energie- en inkoop/afvalbeleid. De instrumenten geven een 
duidelijke hiërarchie aan in voorkeur voor aanpak van milieuproblemen in de praktijk. Ook 
biedt deze systematiek een goed inzicht hoe qua duurzaamheid kan worden opgeklommen 
met betere maatregelen. 

 
2.1 Brundlandt definitie duurzame ontwikkeling 

 
‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar 
behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te 
voorzien’. 

 
2.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (People Planet Profit) 
 

Duurzame ontwikkeling wordt in de praktijk (voor bedrijven en instellingen) vaak voorgesteld 
door de drie P's (triple P): people (mensen), planet (planeet) en profit/prosperity 
(winst/welvaart), die staan voor respectievelijk de sociale, ecologische, economische 
dimensies van het begrip. Bij duurzame ontwikkeling moet men ernaar streven om deze drie 
P's (oftewel: natuur, samenleving en economie) met elkaar in harmonie te brengen. 

 
2.3 Cradle to Cradle (van wieg tot wieg)5 
 

Op het gebied van milieutechnologie, productontwikkeling en innovatie is het Cradle to Cradle 
concept een belangrijk richtsnoer voor de toekomst. De ontwerpers van dit concept zijn de 
vooraanstaande toxicoloog Braungart en de architect McDonough. Inmiddels wordt het 
concept al toegepast door Ford, Nike en de Chinese overheid. 
 
Het concept Cradle to Cradle betekent letterlijk van wieg tot wieg. Centraal bij Cradle to 
Cradle staat het slim ontwerpen van producten zodat: 
1) Ze de mens en de natuur niet kunnen schaden  
2) Liefst zelfs nuttig zijn voor de omgeving (voorbeelden zijn gebouwen die meer energie 

opleveren dan ze gebruiken, water en lucht voor de omgeving zuiveren en prettig zijn 
voor de werknemers of auto’s die de lucht zuiveren) 

3) Makkelijk uit elkaar te halen zijn en hoogwaardige grondstof (voedsel) vormen voor de 
technosfeer (nieuwe producten) of de biosfeer (bio afbreekbaar of bio-opneembaar). 

 
Hierbij is het dus nodig om niet meer ouderwets symptomen aan te pakken (rookgasreiniging, 
aparte inzameling chemisch afval, etcetera) maar de te gebruiken grond- en hulpstoffen, de 
productiemethode en het ontwerp van producten opnieuw te doordenken en ze in elk stadium 
nuttig te maken. 

 
2.4 Verruimde Reikwijdte 

 
De Hinderwet, die vooral diende om overlast door bedrijfsmatige activiteiten te beperken, werd 
in 1993 opgevolgd door de wet Milieubeheer. In de Wet milieubeheer werd ook zorgplicht (art 
1.1a Wet milieubeheer) voor het milieu opgenomen. Dit werd de verruimde reikwijdte van de 
Wet Milieubeheer genoemd.  
 
In de praktijk biedt dit artikel milieuvergunningverleners en –handhavers de ruimte om onder 
voorwaarden (die via jurisprudentie zijn uitgekristalliseerd) eisen voor milieuzorg te stellen aan 
bedrijven op het gebied van:  
- Energie 
- Water 

                                     
5  Door het VPRO programma tegenlicht is een documentaire gemaakt over het cradle to cradle concept. Deze documentaire 

kan via de website www.vpro.nl/programma/tegenlicht worden bekeken of op DVD worden nabesteld. Binnen de gemeente 
beschikt de griffier en de organisatie over een DVD. Het Engelstalige boek ‘Cradle to Cradle’ van McDonough en 
Braungart is te bestellen bij de boekhandel. De uitgever is North Point Press. ISBN: 978-0-86547-587-8 

 



- Afvalpreventie en afvalscheiding 
- Verkeers- en vervoersmanagement 
 
Het krachtige element van deze binnen (bedrijfs)milieuzorg algemeen toegepaste 
aandachtspunten is dat er vaak milieuwinst bij de bedrijfsvoering kan worden geboekt tegen   
minder of gelijkblijvende kosten. 
 

2.5 Trias Energetica 
 

De trias energetica geeft een voorkeursvolgorde voor de aanpak van energieproblematiek en 
broeikaseffect: 
1a. Energiebesparing algemeen; 
1b. Energiebesparing door hergebruik restwarmte; 
2. Duurzame energiebronnen; 
3. De energievraag die niet door duurzame bronnen gedekt kan worden voorzien van 

schone fossiele energie. 
 
2.6 Ladder van Lansink  
 

De ladder van Lansink is opgenomen in de 
Wet milieubeheer en in het Landelijk 
AfvalbeheerPlan 2002-2012 (LAP): 
 
1. preventie (voorkom het ontstaan van 

afval) 
2. preventie (ontwerp producten met het 

oog op afvalpreventie en nuttige 
toepassing)  

3. nuttig toepassen door 
producthergebruik;  

4. nuttig toepassen door 
materiaalhergebruik;  

5. nuttig toepassen als brandstof;  
6. verwijderen: verbranden  
7. verwijderen: storten  

 
 
2.7 Energiecertificaat 

 
Naar aanleiding van de Europese gebouwenrichtlijn (EPBD) dient per 1 januari 2008 bij 
verhuur en verkoop van woningen een energiecertificaat te kunnen worden overlegd. 
Woningbouwcorporaties moeten hun complete woningbestand in 2009 hebben voorzien van 
een energiecertificaat. Woningen worden op basis van hun energieprestatie ingedeeld in een 
gecertificeerde energieklasse. Een huurder of koper kan zo een inschatting maken van de te 
verwachten energiekosten. Ook is de klasse bepalend voor de maximale huur. Een 
woningbouwcorporatie krijgt via de certificaten een totaaloverzicht van welke woningen het 
minst zuinig zijn en waar het meeste rendement te halen valt bij renovatie. 
 

2.8 GPR-gebouw 
 

Veel gemeenten (waaronder Zwolle en Deventer) gebruiken voor hun DuBo beleid het door 
gemeente Tilburg en W/E adviseurs ontwikkelde programma GPR gebouw. Via dit programma 
kan een bouwproject een score van 1 tot 10 krijgen op de volgende 6 duurzaam bouwen 
thema’s: energie, materialen, afval, water, gezondheid en woonkwaliteit. Er zijn programma’s 
voor nieuwbouw, bestaande bouw en bedrijfsgebouwen. 

 
2.9 Stichting milieukeur 

 
De stichting milieukeur (www.smk.nl) ontwikkelt, beheert en toetst duurzaamheidscriteria. De 
criteria komen tot stand met medewerking en inbreng van consumenten- en 
producentenorganisaties, detailhandel, overheid en milieudeskundigen. Deze wijze van 
werken verzekert een breed maatschappelijk draagvlak. Onafhankelijke certificatie-instellingen 
controleren of de producten, processen en diensten aan de criteria voldoen.  



3.0 BELEID EN RANDVOORWAARDEN 
 
 
3.1 (Inter)nationaal en provinciaal beleid 
 
3.1.1 Algemeen 

In het milieujaarprogramma 2008 is getracht in de inleiding op hoofdlijnen een integraal 
overzicht te geven over de stand van zaken met betrekking tot beleid en wetenschappelijke en 
maatschappelijke achtergronden op het gebied van milieu. 
  

3.1.2 Klimaat- en energiebeleid 
Het Rijk heeft op 12 november 2007 met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
een klimaatakkoord gesloten (zie bijlage E). Voor internationaal en provinciaal klimaatbeleid 
en diverse wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden omtrent 
klimaatproblematiek wordt verwezen naar de scriptie ‘duurzaam Dalfsen’ van Harmen de 
Groot. Deze is te downloaden van de gemeentelijke website via 
www.dalfsen.nl/duurzaamheid.  

 
3.1.3 Natuurbehoud: ecosystemen en biodiversiteit 

In 2002 zijn de landen tijdens de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg 
overeengekomen om het verlies van biodiversiteit in 2010 fors te hebben teruggedrongen. De 
EU heeft het Biodiversiteitsverdrag ondertekend en heeft een eigen Biodiversiteitsstrategie. 
Deze strategie is uitgewerkt in concrete actieplannen voor: de landbouw, de visserij, het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en het buitenlandse beleid van de EU. De actieplannen 
zullen in de komende jaren worden geactualiseerd. 
  

3.1.4 Duurzaam bouwen 
Het rijksbeleid voor 'duurzaam bouwen' is geformuleerd in de beleidsbrief duurzaam bouwen 
van 16 april 2002. Het beleid kent drie speerpunten: energie, materialen en gezondheid.  
 
Doel van energiebesparing en toepassing van hernieuwbare energie is terugdringing van de 
uitstoot van CO2 door de gebouwde omgeving. Verantwoord materiaalgebruik betekent 
beperking van de milieueffecten van de materialen die in bouwwerken worden toegepast en 
zoveel mogelijk hergebruik. Het waarborgen van een goed binnenklimaat is gericht op de 
gezondheid van bewoners en gebouwgebruikers. Het binnenmilieu moet zo goed zijn dat het 
verblijf geen gezondheidsklachten veroorzaakt. 'Gezond' betekent ook dat een gebouw 
voldoet aan de criteria voor geluidsoverlast en stank. 

 
3.1.5 Beleid duurzaam inkopen 

Duurzaam Inkopen gaat uit van een goede balans tussen mens, omgeving en economie 
(people, planet, profit). Dit betekent dat organisaties die duurzaam inkopen rekening houden 
met het milieu en met sociale aspecten. Met sociale aspecten wordt gedoeld op 
arbeidsomstandigheden als: geen kinderarbeid, een veilige werkplek en het recht om lid te zijn 
van een vakbond. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product op het milieu, 
bijvoorbeeld door energie- of materiaalgebruik.  
 
Het Rijksinstituut ter stimulatie van duurzaamheid en innovatie Senternovem 
(www.senternovem.nl) is bezig om criteria en instrumenten ontwikkelen voor duurzaam 
inkopen door overheden. 

 
3.1.6 Afvalbeleid 

Ongeveer 60-70% van de Nederlandse afvalregelgeving is gebaseerd op verordeningen en 
Richtlijnen van de Europese Commissie. De nationale afvalwetgeving is vastgelegd in 
hoofdstuk 10 (het afvalhoofdstuk) van de Wet milieubeheer. Centraal in het afvalbeleid staat 
de voorkeursvolgorde preventie, hergebruik en verwijderdering. Dit is uitgewerkt in de Ladder 
van Lansink (zie paragraaf 2.6). In het tweede landelijke afvalbeheerplan (LAP) is het 
Nederlandse afvalbeleid, voor alle afvalstromen waarop de Wet milieubeheer van toepassing 
is6, tot 2012 uitgewerkt. Belangrijke doelstellingen van het LAP zijn: meer preventie, meer 
nuttig hergebruik, minder storten en verdere liberalisering van de afvalmarkt. 

 

                                     
6  Dat betekent dat het plan al het afval behandelt, behalve: baggerspecie, destructieafval, mestoverschotten, radioactief 

afval en rioolwater. Voor dit afval geldt specifieke wetgeving en beleid. 



3.2 Belangrijke gekwantificeerde (inter)nationale doelstellingen 
 

3.2.1 Algemeen 
- Het Nationale MilieubeleidsPlan 4 (NMP4) heeft tot doel een eind te maken aan het 

afwentelen van milieulasten op de generaties na ons en op mensen in arme landen. Het 
doel van het NMP 4 is dat de Nederlandse samenleving in 2030 duurzaam is. Met de 
huidige manier van produceren en consumeren schuiven we namelijk nog steeds onze 
milieulasten door naar anderen. 

- Door de Verenigde Naties zijn 8 millenniumdoelstellingen geformuleerd (zie bijlage F) die 
tot doel hebben om in 2015 mondiaal een menswaardiger, duurzamer en rechtvaardiger 
samenleving te realiseren. 

 
3.2.2 Klimaat- en energiebeleid 

- Met de toetreding van Rusland in 2004 is het Kyoto-klimaatverdrag geratificeerd. Volgens 
het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de emissies van 
broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van het basisjaar 1990. 

- De kabinetsdoelstelling van het milieuprogramma ‘schoon en zuinig’ is om in 2020 30% 
minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Tot 2020 moet jaarlijks 2% energie 
worden bespaard. 

- In het klimaatakkoord (zie bijlage E) is overeengekomen dat het aandeel duurzame 
energie in 2020 op 20% uitkomt. Dat betekent onder meer verdubbeling van 
windenergievermogen op land in 2011. 

- In het klimaatakkoord (zie bijlage E) is overeengekomen dat het energieverbruik in 
woningen en gebouwen in 2020 met 50% moet zijn gedaald en dat nieuwbouw dan 
klimaatneutraal is.  

 
3.2.3 Natuurbehoud: ecosystemen en biodiversiteit 

- De Europese Unie streeft er naar het verlies aan biodiversiteit in de Europese Unie 
uiterlijk in 2010 te hebben gestopt. 

 
3.2.4 Duurzaam bouwen 

- De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een maat voor het energieverbruik van woningen 
en utiliteitsgebouwen.  Hoe lager de EPC hoe beter de energieprestatie (Zie bijlage D 
voor meer informatie over de EPC). De verplichte EPC bovengrens voor nieuw te bouwen 
woningen is begin 2007 verlaagd van 1,0 naar 0,8. Het Rijk wil de EPC verlagen naar 0,6 
in 2011 en 0,4 in 2015. 

- De kabinetsdoelstelling is om jaarlijks 300.000 bestaande woningen per jaar te renoveren 
zodat deze energiezuiniger worden. 

 
3.2.5 Duurzaam inkopen 

- In 2010 moet het Rijk ten gevolge van een Tweede Kamermotie bij 100% van zijn inkopen 
duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. Met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) is in het klimaatakkoord 2007-2011 (zie Bijlage E) 
overeengekomen dat dit in 2010 voor tenminste 75% (in euro’s) en in 2015 voor 100% 
van de gemeentelijke inkoop geldt. Daarnaast wil dit kabinet op korte termijn afspraken 
maken met provincies, gemeenten en waterschappen om bij de decentrale overheden zo 
snel mogelijk tot 100% duurzame inkoop te komen. 

 
3.2.6 Afval 

- In het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP) zijn, afhankelijk van het type gemeente, 
doelstellingen opgenomen voor gescheiden inzameling en recycling van afvalstromen in 
de periode tot en met 2012. In de tabel (zie volgende pagina) zijn de LAP doelstellingen 
voor de gemeente Dalfsen weergegeven. Tevens is in de derde kolom een diftarcorrectie7 
opgenomen. 

 

                                     
7  Diftar leidt ertoe dat bewoners meer thuiscomposteren en hun chemisch afval ook langs andere kanalen inleveren 

(bijvoorbeeld via de batterijenbak van de stichting StiBat bij winkeliers) 



 TABEL 1  AFVALDOELSTELLINGEN VOOR GEMEENTE DALFSEN (STEDELIJKHEIDSKLASSE : 5)  
Afvalstroom Doelstelling Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP) 
 Gescheiden inzamelen//hergebruik met Diftar correctie 
GFT8 
Papier 
Glas 
Textiel 
Klein Chemisch Afval 
Grof Huishoudelijk Afval 

140 kg/inwoner 
95 kg/inwoner 
23 kg/inwoner 
5 kg/inwoner 
2 kg/inwoner 

75% hergebruik 

106 kg/inwoner 
 
 
 

0,77 kg/inwoner 

Totaal hergebruik 60%  
 
3.3 Raadsprogramma 
 

Naar aanleiding van het eerste raadsdocument 2006 – 2007 van de gemeenteraad van 
Dalfsen is onder meer een voorlichtingssessie ‘duurzaamheid: energie en bouwen’ 
georganiseerd. In het tweede raadsdocument 2008 ‘bruggen naar de toekomst’ staat werken 
aan de toekomst via actief duurzaamheidsbeleid, inspelen op (demografische) ontwikkelingen 
en welzijn centraal. 
 
In het raadsdocument 2008 geeft de gemeenteraad de volgende contouren voor het klimaat 
en Duurzaamheidsbeleid: 
 
1) Reductie CO2 emissies 
- Dalfsen CO2 neutraal in 2015 
- Nulmeting CO2 uitstoot Dalfsen in januari 2008 
- Monitoring aan de hand van een jaarlijks in januari op te stellen CO2 balans 
 
2) Interne milieuzorg 
- Inventarisatie mogelijkheden afvalpreventie en ladder van Lansink in de startnotitie  
- Eerder dan 2010 bereiken van de 50% duurzaam inkopen doelstelling voor gemeenten 

 
3) communicatie en inwonerparticipatie 
- Communicatieplan als onderdeel van het jaarlijkse CO2 verbeterprogramma 
- Publieksacties gericht op reductie van CO2 emissies 
- Publiekscommunicatie over gemeentelijke inspanningen om duurzaam in te kopen en 

afvalpreventie (voorbeeldfunctie) 
- Acties om inwoners en bedrijven te stimuleren, faciliteren en wellicht te verplichten tot 

duurzaam inkopen en consumeren 
- Inwoners aanzetten tot eigen bijdrage en actie met betrekking tot milieu- en 

duurzaamheid.    
 

3.4 Collegeprogramma 
 
In het collegeprogramma 2006 – 2010 staan de volgende acties op het gebied van klimaat en 
duurzaamheid opgenomen. 
 
Programma 3:  Stimuleren gebruik openbaar vervoer, verbetering van verbindingen tussen 

kernen via regiotaxi en/of buurtbus; onderzoek naar verbreding functie 
buurtbus/regiotaxi met bijvoorbeeld forensenvervoer of combinatievervoer 
met leerlingen, etcetera; haalbaarheidsonderzoek aanbieden gratis 
openbaar vervoer voor 60+ers. 

 
Programma 8: Groenbeheer op natuurlijke en rationele wijze, stimuleren 

hergebruik/recycling via bijvoorbeeld de kringloopwinkel, stimuleren 
(particuliere) natuur- en milieu-educatie, nader onderzoek naar stimuleren 
gebruik duurzame energiebronnen, onderzoek naar hergebruik van water 
en mogelijkheden voor scheiden van afvalwater, opstellen van een integraal 
water- en rioleringsplan. 

 
Financiën: Hanteren van het principe ‘de vervuiler betaalt’ waarbij wel oog wordt 

gehouden voor financieel zwakkeren in de samenleving. 
                                     
8  Ten gevolge van Diftar in combinatie met het nieuw GFT-beleid in het buitengebied wordt gestimuleerd om GFT thuis te 

composteren. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is thuis composteren beter dan het apart afhalen van GFT-afval en het 
vervolgens te composteren (ondanks dat hierdoor het geregistreerde hergebruikpercentage afneemt). 



4.0 ACTIVITEITEN TOT OP HEDEN 
 
 
4.1 Vertoning film Al Gore 

 
Voorafgaand aan de workshop (zie punt 4.3) is de film van Al Gore ‘an inconvenient truth’ over 
de klimaatproblematiek aan belangstellende raadsleden vertoond.  

 
4.2 Klimaatscan 

 
Door DWA is in 2006 een klimaatscan uitgevoerd voor de gemeente Dalfsen. Uit de 
energiescan komen de volgende bevindingen naar voren: 
- Totale uitstoot van Dalfsen ten gevolge van het gebruik van gas, elektriciteit, benzine en 

diesel bedraagt momenteel 128 kton CO2 per jaar; 
- Per inwoner stoot de gemeente Dalfsen 1,17 maal het landelijk gemiddelde (4,1 ton per 

inwoner per jaar) uit; 
- Het grootste energieverbruik vind plaats in woningen en verblijfsgebouwen (41%) 

vervolgens in industrie, agrarische sector en midden- en kleinbedrijf  (35%), daarna bij 
verkeer en vervoer (23%) en tenslotte bij de gemeentelijke gebouwen en openbare 
verlichting (1%); 

- Energiebesparingsmogelijkheden liggen met name in de bestaande bouw, de industrie en 
de agrarische sector; 

- Met de in het rapport voorgestelde maatregelen kan de emissie van CO2 met circa 7% 
worden gereduceerd (9,3 kton CO2). 

 
4.3 Workshop duurzaamheid energie- en duurzaam bouwen 
 

Tijdens de interactieve raadssessie is een presentatie gegeven over: 
- De huidige stand van zaken van het gemeentelijk milieubeleid (de gemeente liet zich de 

afgelopen jaren vooral leiden door wat wettelijk verplicht is en doet extra inspanningen 
waar dat efficiënte bedrijfsvoering ten goede komt); 

- De gemeentelijke klimaatscan (zie punt 4.2); 
- Duurzame energie en duurzaam bouwen (Voorbeeldprojecten en de aandachtspunten: 

energie, afval, water, bouwmaterialen, gezondheid, woonkwaliteit en groene ruimte); 
- Energiebesparingsmogelijkheden (diverse technieken als: isolatie, hergebruik restwarmte, 

warmteterugwinning (ventilatielucht en douchewater), zonneboiler en zonnepanelen die 
elektriciteit produceren, zonne-oriëntatie kavels, warmtepomp, (combi)warmtepomp, 
warmte/koude-opslag, windenergie, warmte/krachtkoppeling, biomassa); 

- Bio-energie (Biomassastromen: hout, gras en stro, mest, slib, reststromen 
voedingsindustrie. Technieken: bij/meestoken, verbranden, vergassen, pyrolyse en 
vergisten). 

 
4.4 Afstudeeropdracht gemeentelijk klimaatbeleid 
 

In juli 2007 heeft Harmen de Groot zijn afstudeeropdracht gemeentelijk klimaatbeleid met een 
scriptie afgerond. Zijn opdracht was het in kaart brengen van ad hoc klimaatacties welke door 
een gemeente kunnen worden uitgevoerd. De projecten zijn onderverdeeld in 6 
aandachtsterreinen. De acties hebben een score (schaal 1 tot 10) gekregen. Zie voor meer 
informatie bijlage B en paragraaf 5.1.5) 

 
4.5 milieujaarprogramma 2008 
 

In het milieuprogramma 2008 is aangegeven dat het ambitieuzere milieubeleid in 
samenspraak met de gemeenteraad voor 2008 en volgende jaren nog nader ingevuld zal 
moeten gaan worden. Hierop anticiperend zijn de meerjarendoelstellingen voor de thema’s 
energie/klimaat, gemeentelijk milieubeleid, gemeentelijke interne milieuzorg en (duurzaam) 
bouwen in het milieujaarporgramma 2008 al wel op ambitieus gezet. 

 
4.6 Startnotitie 
 

Deze startnotitie dient om mogelijkheden te presenteren voor gemeentelijk klimaat- en 
duurzaamheidsbeleid. Dit om in samenspraak met de raad tot contouren te komen voor het 
gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren. 



5.0  INVENTARISATIE MOGELIJKHEDEN 
 

Om adequaat klimaat- en duurzaamheidsbeleid binnen Dalfsen te realiseren is integrale 
aanpak binnen de gemeentelijke organisatie en gemeentelijk beleid noodzakelijk. Dit beleid 
kan worden versterkt met ad hoc projecten, acties en subsidieregelingen (zie paragraaf 5.1). 
 
Het Raadsdocument 2008 geeft terecht aan dat voor het beperken van milieu-aantasting en 
het verbruik van fossiele brandstoffen acties vanuit de samenleving onontbeerlijk zijn. Dit 
betekent dat gemeentelijke voorlichting en natuur- en milieu-educatie belangrijk onderdeel 
vormen van een goed klimaat- en duurzaamheidsbeleid (zie paragraaf 5.2). 
 
Daarnaast is het belangrijk om medewerking te verlenen aan initiatieven van inwoners, 
verenigingen en genootschappen, bedrijven en bedrijfsverenigingen en het vanuit inwoners en 
bedrijven opstarten van initiatieven te stimuleren (zie paragraaf 5.3).  

 
 
5.1 Integratie duurzaamheid in gemeentelijke organisatie en gemeentelijk beleid 

 
5.1.1 Gemeentelijke missie en visie 

Bij het opstellen van de nieuwe gemeentelijke beleidsvisie ter opvolging van de nota ‘Dalfsen 
stroomopwaarts’ zal klimaat en duurzaamheidsbeleid moeten worden verankerd. In deze 
beleidsvisie kunnen door de gemeenteraad aangegeven doelstellingen voor duurzaam 
inkopen, emissiereductie van broeikasgassen en afvalbeperking worden opgenomen. 

 
5.1.2 Bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijke en coördinatie duurzaamheid en klimaatbeleid 
 Om klimaat- en duurzaamheidsbeleid in de gemeentelijke bedrijfsvoering en beleidsvorming in 

te  bedden, zal, naast een coördinator voor de uitvoering, een verantwoordelijke voor het 
klimaat- en duurzaamheidsbeleid in het college en in het directieteam moeten worden 
aangewezen.  

 
Omdat het klimaat- en duurzaamheidsbeleid wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Milieu en 
Bouwen is het logisch om daarvoor de wethouder Milieu en de directeur ROB aan te wijzen. 
Voor een succesvol gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid zullen echter ook de 
overige collegeleden, leden van het directieteam, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers 
zelf actief klimaat en duurzaamheid bij beleidsvorming en uitvoering moeten betrekken. 
 
De coördinatie van klimaat- en duurzaamheidsbeleid zal door de beleidsmedewerker milieu en 
het hoofd van de afdeling Milieu en Bouwen moeten plaatsvinden. Gezien de grote 
hoeveelheid wettelijke verplichtingen en taken op het terrein van milieu is voor het uitvoeren 
van projecten echter externe menskracht noodzakelijk.   

  
5.1.3 Programmering, monitoring en rapportage/jaarlijkse CO2 balans 

Voorgesteld wordt om in 2008 een meerjarenprogramma klimaat en duurzaamheid op te 
stellen. Dit meerjarenprogramma kan jaarlijks verwerkt worden in het milieujaarprogramma 
2009 en volgende. Monitoring en evaluatie van het klimaat- en duurzaamheidsprogramma kan 
in het milieujaarverslag worden verwerkt.  
 
In het raadsdocument wordt gevraagd om een CO2 balans. Hiervoor kan de klimaatscan (zie 
bijlage A) als vertrekpunt dienen. Over het algemeen wordt bij klimaatreductiedoelstellingen 
(waaronder Kyoto) echter wel 1990 als referentiejaar genoemd. Daarom is het wenselijk om 
de gemeentelijke emissie ook over dit jaar in kaart te brengen.  

 
5.1.4 Integratie duurzaamheid op overige gemeentelijk beleidsterreinen en bedrijfsvoering 
 Binnen de gemeentelijke organisatie zal door de uitvoerend coördinator duurzaamheid 

(beleidsmedewerker milieu) aan de beleidsmedewerkers en afdelingshoofden gevraagd 
moeten worden om voor de komende jaren met voorstellen te komen over hoe klimaat en 
duurzaamheidsbeleid geïntegreerd kan worden in hun beleidsterrein en activiteiten.  

 
In elk geval is het opstellen van een gemeentelijke beleidsnotitie duurzaam bouwen 
onontbeerlijk voor een adequaat klimaat en duurzaamheidsbeleid. Mogelijke voorbeelden van 
integratie van duurzaamheid op andere beleidsterreinen zijn: een economische actie koop 
lokaal verkoop lokaal om het kopen en verkopen van lokale producten te stimuleren, 
duurzame inkoop door de gemeentelijk organisatie, gebruik van gemeentelijk groenafval voor 



bio-energie, integrale aanpak van het voor de gezondheid bepalende binnenklimaat in 
combinatie met energieverbruik bij verzorgingstehuizen, scholen en kinderdagverblijven, 
energiebesparing bij minima, versterking openbaar vervoer, etcetera.  
 
Deze ideeën zouden per hoofdafdeling/afdeling en beleidsterrein gerubriceerd kunnen worden 
en als notitie aangeboden kunnen worden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan dan 
prioriteiten geven en eigen ideeën toevoegen. Door deze rubricering is ook meteen duidelijk 
welke afdeling trekker is van het te ontwikkelen beleid of project. 

 
5.1.5 Projecten en acties   

In het rapport ‘Duurzaam Dalfsen’ van Harmen de Groot worden voorbeelden opgesomd van 
projecten en acties die op het gebied van klimaat gevoerd kunnen worden. De acties zijn 
ingedeeld in de thema’s: gebouwde omgeving, verkeer en vervoer, gemeentelijke interne 
milieuzorg, bedrijven, biobrandstof\brandstof uit afval en milieu-educatie en communicatie). 
Per thema zijn de voorgestelde acties aan de hand van de criteria manuren, effect en imago 
gemeente gescoord (7-10 punten goed uitvoerbaar; 5,5 – 6,9 punten redelijk uitvoerbaar, 0 tot 
5,4 nauwelijks uitvoerbaar). Zie bijlage B voor meer informatie. 
 
Omdat de gemeente Dalfsen aandeelhouder is van Essent kan er gebruik worden gemaakt 
van gereserveerd budget, naar rato van het aantal aandelen, voor projecten en adviezen uit 
het Essent bespaarplan aandeelhouders9. Voor de gemeente Dalfsen gaat het in 2007 om 
ongeveer €2000,- en ongeveer €4000,- in 2008. In overleg met de gemeente kan door Essent 
een energiebesparingsprogramma worden opgesteld en uitgevoerd. Het programma kan 
worden samengesteld uit in ”menukaarten” genoemde concrete acties gericht op de 
doelgroepen huishoudens, de gemeentelijke organisatie en/of de zakelijke markt. Zie bijlage C 
voor meer informatie. 
 
In de klimaatscan (zie paragraaf 4.2 en bijlage A) worden de volgende acties genoemd om de 
jaarlijkse uitstoot van kooldioxide met 7% te reduceren: 
- energiebesparing bestaande woningbouw 
- toepassing warmte/koude opslag in (grootschalige) nieuwbouwprojecten 
- energiebesparing in de industrie 
- energiebesparing in de landbouw 
- houtgestookte ketels bij industrie en agrarische bedrijven 
- vergisting bij agrarische bedrijven 
- EnergiePrestatieCoëfficiënt10-verlaging in de utiliteitsbouw11 en industrie 
- Monitoring energieverbruik en energiebesparing gemeentelijke gebouwen 
- Benutten in gemeente vrijkomende snoeihout 
- Biobrandstof toepassen bij gemeentelijk wagenpark 

 
Daarnaast wordt de gemeente regelmatig benaderd door bijvoorbeeld het Rijk, provincie 
Overijssel, milieudefensie en natuur- en milieu Overijssel om mee te doen met acties als: 
Tender energiebesparing lage inkomens (spaarlampen en energie-advies voor minima), CV-
optimalisatie (www.cvoptimalisatie.nl), de week van de vooruitgang 
(www.weekvandevooruitgang.nl), de nacht van de nacht (www.laathetdonkerdonker.nl). 

 
5.1.6 Stimuleringsregelingen 

Met enige regelmaat vragen bewoners of er subsidies zijn op energiebesparende 
voorzieningen als warmtepompen en zonneboilers in woningen. In het verleden heeft de  
voormalige gemeente Nieuwleusen een via leges gefinancierde stimuleringsregeling gevoerd 
voor duurzaam bouwen op de Westerbouwlanden. De voormalige gemeente Dalfsen had een 
succesvolle subsidieregeling voor bestaande bouw. Ook heeft de gemeente Dalfsen in het 
verleden via twee zonneboileracties en een watertonnenactie subsidie verstrekt voor 
milieusparende voorzieningen. 

 
5.1.7 Scan gemeentelijke gebouwen en gemeentelijke interne milieuzorg 
 In 1995/1996 zijn in de voormalige gemeente Dalfsen door een adviesbureau scans 

uitgevoerd voor milieuzorg bij gemeentelijke gebouwen en is een rapportage opgesteld voor 

                                     
9  Vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders te ’s-Hertogenbosch van 18 april 2007 
10  De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is vastgelegd in het Bouwbesluit. Hoe lager de EPC hoe energiezuiniger een gebouw 

is. Zie bijlage D voor meer informatie over de EnergiePrestatiecoëfficiënt 
11  Utitileitsgebouwen zijn gebouwen waar mensen verblijven zonder er vaste verblijfplaats te hebben. Voorbeelden zijn: 

kantoren, ziekenhuizen, scholen, etcetera. 



interne milieuzorg. Gezien de ouderdom van deze rapportages zouden wederom scans 
kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan ervoor gekozen worden om van vergelijkbare 
gebouwen één scan uit te laten voeren. Onderdeel van gemeentelijke interne milieuzorg zal 
reductie van de hoeveelheid water, elektriciteit en afval en verkeer en vervoer (zie paragraaf 
2.4) en duurzaam inkopen (zie paragraaf 5.1.8) moeten zijn. 

 
Ook kan de gemeente de verwarmingssystemen op efficiency laten onderzoeken (zie 
www.cvoptimalisatie.nl). Essent biedt een scan aan voor de gemeentelijke buitenverlichting 
(zie bijlage C). Voor duurzame grond-, weg- en waterbouw is een er de website 
www.energiebesparinggww.nl. Op het gebied van terreinbeheer is er een milieubarometer van 
de stichting milieukeur (zie www.milieukeur.nl). Afhankelijk van de getroffen maatregelen kan 
het keurmerk brons, zilver en goud worden verkregen. Voor gemeentelijke interne milieuzorg 
is er de kennissite www.gimnet.nl waarop informatie voor en door gemeenten wordt geplaatst.  
 
Landelijk is er via het convenant energie en milieu zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen 
initiatief genomen om het energie-, water- en chemicaliënverbruik en de afvalproductie van 
sportaccomodaties en zwembaden te verminderen. Ondernemers die het convenant 
ondertekenden dienen hun milieuprestaties jaarlijks te registreren en te monitoren met het 
gratis softwarepakket Ecomaat. In verschillende publicaties staan maatregelen uitgewerkt 
waarmee de milieubelasting van deze faciliteiten omlaag kan worden gebracht. De gemeente 
kan hieruit maatregelen overnemen. 

  
5.1.8 Inkoop 
 Bij het inkopen van artikelen en diensten (variërend van kantoorartikelen, stroom, materieel 

voor de buitendienst tot het kerstpakket) kan duurzaamheid (milieu maar ook ethische 
aspecten) als zwaarwegend criterium worden meegenomen. Hiervoor is echter wel kennis 
nodig. Informatie hierover is vaak verspreid en niet altijd eenduidig. Senternovem is naar 
aanleiding van de duurzaam inkoopdoelstelling voor het Rijk en decentrale overheden (zie 
punt 3.2.5)  bezig om hulpmiddelen te ontwikkelen. Op termijn (vóór 2010) zou het wenselijk 
zijn dat in DOORSZ verband ook professioneel duurzaam kan worden ingekocht. Hier kan de 
gemeente Dalfsen zich sterk voor maken. 

 
5.1.9 Afval 

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van afval maakt de gemeente 
Dalfsen gebruik van de diensten van ROVA. De ROVA doet momenteel onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het opwekken van energie uit biomassa uit afvalstromen van inwoners en 
gemeentelijk groenbeheer. Ook zal de Rova de gemeente adviseren bij het nieuw te 
ontwikkelen verpakkingenbeleid12. De gemeente Dalfsen kan zich actief opstellen bij het 
inzetten van beleid en nieuwe inzamel- en verwerkingstechnieken om de milieudruk ten 
gevolge van afval te verminderen en op te klimmen in de ladder van Lansink. 

 
5.1.10 Verkeer en vervoer 

De gemeente kan zich bij de provincie sterk maken voor energiezuinige milieuvriendelijke 
openbaar vervoersvoorzieningen. Ook kunnen openbaar vervoervoorzieningen mogelijkerwijs 
versterkt worden. De gemeente kan zelf energiezuinige (bijvoorbeeld hybride) auto’s leasen 
voor medewerkers die voor hun werk veel met de auto moeten rijden. Het gemeentelijk 
wagenpark biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld op biobrandstof of aardgas te rijden.   

 
5.1.11 Landschap en biodiversiteit 

Europees en nationaal is bescherming van landschap en biodiversiteit een beleidsgebied dat 
achterblijft bij de doelstellingen. Voor de kwaliteit van landschap en biodiversiteit is de 
waterstand, de kwaliteit van het water en rust en ruimte voor natuur van belang. Verwacht 
wordt dat hier Europees en nationaal de komende tijd veel aandacht naar uit zal gaan. De 
gemeente Dalfsen beschikt over een groot grondgebied. Mogelijkheden voor bescherming en 
bevordering van biodiversiteit zouden kunnen worden geïnventariseerd. Hierbij speelt 
Ruimtelijke Ordening en landschapsbeheer en -beleid een belangrijke rol. 

 

                                     
12  Producenten zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van zwerfafval en het hergebruiken van verpakkingen. Om dit te 

financieren wordt per verpakking een heffing van 1 cent geheven. Voor de invulling van deze 
producentenverantwoordelijkheid moeten afspraken worden gemaakt tussen gemeenten en de verpakkingenindustrie. 

 
 



5.1.12 Compensatie uitstoot broeikasgas 
Naast energiebesparing, alternatieve energiebronnen en schonere processen op lokaal 
niveau kan extra broeikasgasreductie worden gerealiseerd buiten de gemeente. Hiermee kan 
de gemeente zijn broeikasgasuitstoot nog verder verlagen. Om als gemeente te compenseren 
voor de uitstoot van kooldioxide kunnen bossen worden aangeplant of kan bijvoorbeeld 
worden geïnvesteerd in bio-energieprojecten of het schoner maken van bedrijfsprocessen in 
ontwikkelingslanden (zie ook paragraaf 5.3.7). 
  
Op de website www.klimaatcompensatie.nl staan organisaties die klimaatcompensatie 
aanbieden. Voorbeelden van klimaatcompensatie zijn: klimaatneutraal vliegen, 
klimaatneutraal autorijden, klimaatneutraal aardgas, klimaatneutraal kopen en klimaatneutraal 
leven. Op www.hierisklimaatneutraal.nl staan producten die klimaatneutraal zijn 
geproduceerd. 
 

5.1.13 Aanmelding als Millenniumgemeente 
Om de huidige wereldbevolking in ontwikkelingslanden op duurzame wijze ook in haar 
behoeften te voorzien en toekomstperspectief te geven, zijn door de Verenigde Naties de acht 
millenniumdoelstellingen opgesteld. Doelstelling 7 is het verzekeren van een duurzame 
omgeving. Meer informatie over de millenniumdoelstellingen is te vinden in bijlage F en op 
www.first8.org.  
 
Nederlandse gemeenten kunnen zich committeren aan de doelstellingen via de website 
www.millenniumgemeente.nl van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op 
deze website staan voorbeelden van acties (promotie van de millenniumdoelstellingen, 
eerlijke handel, milieumaatregelen, etcetera) die een millenniumgemeente kan voeren.  
 

 
5.2 Gemeentelijke voorlichting en natuur- en milieu-educatie 
 
5.2.1 Interne communicatie 

Om klimaat en duurzaamheid in de organisatie in te bedden is communicatie nodig. In de 
nieuwsbrief zou bijvoorbeeld aandacht kunnen worden besteed aan activiteiten uit het klimaat- 
en duurzaamheidsbeleid en kunnen gegevens over het verbruik van gas elektra en water 
worden opgenomen. Posters in de parkeergarage van het nieuwe gemeentehuis en boven de 
printers en de deuren van kantoren kunnen bijvoorbeeld oproepen om respectievelijk op de 
fiets naar het werk te komen/te carpoolen, dubbelzijdig te printen en de computer en het licht 
uit te doen bij het verlaten van een werkplek of vergaderruimte. Ook kan bijvoorbeeld in het 
kerstpakket aandacht worden besteed aan duurzaamheid.  

 
5.2.2 Natuur- en milieu-educatie 

Uit onderzoek blijkt dat natuur en milieu-educatie op jonge leeftijd leidt tot blijvend 
milieuvriendelijker gedrag op latere leeftijd. Jaarlijks organiseert de gemeente met één of meer 
scholen een opruimdag voor zwerfafval en een boomplantactie op boomplantdag.  
 
In het verleden maakte de voormalige gemeente Dalfsen gebruik van lespakketten van  
Natuur- en Milieu Overijssel en zijn bij 3 scholen schooltuintjes opgezet. In 2004 is naar 
aanleiding van de ombuigingsoperatie geen ambtelijke tijd meer beschikbaar gesteld voor 
natuur- en milieu-educatie en is het budget voor de lespakketten stopgezet.  

 
Per basisschool zou de gemeente jaarlijks een bedrag  ter beschikking kunnen stellen 
waarvoor kinderen uit bijvoorbeeld groep 7 gezamenlijk een project moeten bedenken en 
uitvoeren, gericht op het verminderen van milieubelasting of op energiebesparing. Van het 
project zou dan een werkstuk met foto’s moeten worden gemaakt dat de gemeente op de 
website kan plaatsen. Deelname is op basis van vrijwilligheid. Tevens kan de gemeente 
budget voor de ontwikkeling van een educatieve schooltuin op eigen schoolterrein reserveren. 
 
In Nederland en België zijn er acties opgezet en lespakketten ontwikkeld waarmee leerlingen, 
al dan niet in wedstrijdvorm, worden uitgedaagd om de milieubelasting van hun school omlaag 
te brengen of anderszins een bijdrage te leveren aan het milieu. Voorbeelden hiervan zijn: 
www.energysurvival.nl, www.jma.nl, www.milieuzorgopschool.be, www.wdm.be 
www.lerenvoorduurzameontwikkeling, www.thebet.nl , www.globenederland.nl, 
www.natuurmiliue.nl, www.cio-scholen.nl en www.webquestalgore.nl.  
   



Door jaarlijks voldoende tijd vrij te maken kan binnen de organisatie een medewerker 
functioneren als contactambtenaar voor natuur- en milieu-educatie bij scholen.   

 
5.2.3 Gemeentelijke website 
 Op de gemeentelijke website is reeds een pagina aangemaakt welke te bereiken is via 

www.dalfsen.nl/duurzaamheid. Deze pagina zal de komende jaren dienen om een overzicht te 
geven van de activiteiten met betrekking het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid. 

 
Op de gemeentelijke website zijn tips opgenomen voor duurzaam bouwen, milieumaatregelen 
in de huishouding en bij de bedrijfsvoering. Ook zijn er links gemaakt naar bruikbare websites 
die mensen verder kunnen helpen bij energiebesparing, duurzaam bouwen, duurzaam 
consumeren en duurzame bedrijfsvoering. 

 
5.2.4 Kernpunten en persberichten 

In kernpunten wordt momenteel zes maal per jaar aandacht gevraagd voor zwerfafval. Het is 
mogelijk om de milieuvoorlichting via kernpunten uit te breiden. Hiervoor zouden stukjes 
kunnen worden opgesteld over bijvoorbeeld energiebesparing, (buiten)verlichting, 
watergebruik, afkoppeling en gebruik van regenwater, (chemisch) afval, het aanbieden of 
gebruiken van tweedehands artikelen (noggus en noggus), binnenklimaat en gezondheid, 
verkeer en vervoer (carpoolen, openbaar vervoer, het nieuwe rijden, bandenspanning, 
smeerolie), ja/nee sticker reclamefolders op de voordeur, het gebruik van batterijen, duurzaam 
tuinieren, etcetera. Deze stukjes zouden periodiek geplaatst kunnen worden.  
 
Door Natuur en Milieu Overijssel worden ook regelmatig milieutips opgesteld die geplaatst 
kunnen worden in Kernpunten. Voorwaarde bij plaatsen is wel dat zowel de naam van Natuur 
en Milieu Overijssel als het internetadres van de Ellen-website (www.ellenswebsite.nl) 
genoemd wordt. 

 
5.2.5 Voorlichtingsmateriaal  
 De gemeente kan eenvoudig aantrekkelijk voorlichtingsmateriaal (dubbelzijdig A4tje) laten 

ontwikkelen voor bijvoorbeeld: 
- besparing op energie, water, afval en vervoer voor ondernemers bij 

milieumelding/vergunning en milieucontrole 
- besparing op energie, water, afval en vervoer voor huishoudens 
- duurzaam bouwen voor aanvragers van een bouwvergunning 
- landbouw\veeteelt en milieu 

 
 
5.3 Doelgroepenbeleid 
 
5.3.1 Inwoners en maatschappelijke organisaties 

Uit de klimaatscan blijkt dat huishoudens door gebruik van gas en elektra en verkeer en 
vervoer in belangrijke mate bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast 
gebruiken huishoudens water en wordt er geconsumeerd en afval geproduceerd. Onderzoek 
geeft aan dat 6 van de 10 particulieren behoefte heeft aan tips om energie te besparen en 
milieubelasting terug te dringen. Veel bruikbare informatie kan worden verkregen via de 
website www.milieucentraal.nl. Ook op de gemeentelijke website is reeds informatie 
opgenomen 
 
Het project ‘duurzaam comfort in huis en tuin’ dat in Heerlen is uitgevoerd is een goed 
voorbeeld hoe op een klantvriendelijke wijze duurzaam bouwen in de gemeente of in regionaal 
verband gestimuleerd en gesubsidieerd zou kunnen worden. Bij dit project werd een aantal 
kant en klare uitgewerkte duurzaam bouwen maatregelen gepresenteerd en wordt vooraf 
duidelijk gemaakt of en in welke mate er subsidie (onder meer van VROM) op verkrijgbaar is. 
Informatie over maatregelen gaat via één loket waar de informatie actueel gehouden wordt   

 
Inwoners kunnen individueel benaderd worden met informatiemateriaal over duurzaam 
gedrag. Ook kunnen inwoners mogelijkerwijs benaderd en gemobiliseerd worden via 
organisaties, verenigingen en genootschappen. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld 
sportverenigingen en kerkgenootschappen (www.timetoturn.nl, www.kerkenmilieu.nl). 
  
De gemeente kan ook inwoners actief bij elkaar brengen door bijvoorbeeld vorming van 
ecoteams of op thema’s gericht milieuteams (bijvoorbeeld zwerfafval, paddentrek, etcetera) te 



stimuleren. Een ecoteam is een groep mensen die in elk geval enkele malen bijeenkomt om 
met elkaar samen te eten en milieubesparingen te bedenken en elkaar op niet dwingende 
wijze tips en informatie te geven.  

 
De gemeente kan via een advertentie mensen oproepen om zich aan te melden voor 
deelname aan een ecoteam of een bepaalde themagroep en daarvoor eenvoudige spelregels 
opstellen. De indeling zou dan op basis van leeftijd kunnen plaatsvinden. Uit onderzoek blijk 
dat eenzaamheid onder bejaarden een belangrijk probleem is. Aansluiting bij een team met 
als doel een maatschappelijke bijdrage te leveren, kan ervoor zorgen dat het isolement een 
beetje doorbroken wordt.   
 

5.3.2 Woningbouwcorporaties, scholen, bejaardentehuizen en kinderdagverblijven 
Het binnenklimaat (luchtvochtigheid, ventilatie, verwarming, etcetera) is zeer bepalend voor de 
gezondheid. Zeker voor kwetsbare groepen als bejaarden en kinderen. Er zijn legio projecten 
uitgevoerd waarbij het binnenklimaat in combinatie met energiebesparende maatregelen is 
aangepakt. Voorbeelden van dit soort projecten zijn: frisse scholen (www.frissescholen.nl) en 
CV optimalisatie Overijssel (www.cvoptimalisatie.nl). Bij de Regio IJssel Vecht is veel 
expertise op het gebied van metingen aan het binnenklimaat13. 
 
Veel gemeenten spreken woningbouwcorporaties aan op hun verantwoordelijkheid voor het 
verschaffen van gezonde energiezuinige woonruimte met lage stookkosten en de aanpak van 
de uitstoot van broeikasgassen. Via woningbouwcorporaties kan op efficiënte wijze grote 
energiebesparingen in de bestaande bouw worden gerealiseerd. De 
energieprestatiecoëfficiënt (zie bijlage D), het energielabel (zie paragraaf 2.7) en het 
programma GPR gebouw (zie paragraaf 2.8) bieden instrumenten om prestatie-afspraken op 
het gebied van energieverbruik en duurzaam bouwen eenduidig in een prestatie-
overeenkomst vast te leggen.     

 
5.3.3 Agrarische bedrijven 

Op de websites www.milieumeetlat.nl en www.doeproject.nl staat informatie over het  
milieubewust gebruik van bestrijdingsmiddelen en duurzame agrarische bedrijfsvoering. 
Agrarische ondernemers zouden benaderd kunnen worden met praktisch informatiemateriaal 
over duurzame bedrijfsvoering (zie ook punt 5.2.5).  

 
Voor agrarische bedrijven zouden voorlichtingsavonden kunnen worden georganiseerd op het 
gebied van bio-energie14, duurzame bedrijfsvoering en energiebesparing. Het subplatform 
Landbouw van het economisch platform (zie nota economisch beleid) biedt daarvoor 
mogelijkheden. De gemeente zou agrarische bedrijven tijdens de voorlichtingsavonden 
kunnen oproepen om bijvoorbeeld mee te doen met de criteria van de stichting milieukeur. De 
stichting milieukeur www.milieukeur.nl heeft pakketten van mogelijke maatregelen en criteria 
voor de agro\food sector, de green labelkas en duurzame veehouderij. 
 
Daarnaast is het mogelijk om het aanleggen van houtwallen te stimuleren. Ook kan de 
gemeente biologische landbouw faciliteren. 
 

5.3.4 Niet agrarische bedrijven 
De niet agrarische ondernemers zouden benaderd kunnen worden met praktisch 
informatiemateriaal over duurzame bedrijfsvoering (zie ook punt 5.2.5). Voor niet agrarische 
bedrijven is het mogelijk om thema-avonden te organiseren op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en energiebesparing. Ook zou de gemeente 
bedrijven kunnen oproepen het milieukeur te behalen. De gemeente Breda heeft een dergelijk 
project uitgevoerd met  bedrijvenvereniging de Mark op bedrijventerrein Emer/Hintelaken. 
 
De subplatforms detailhandel en ondernemers van het economisch platform (zie nota 
economisch beleid) bieden mogelijkheden om niet agrarische ondernemers te benaderen. 
Ook is het mogelijk om ondernemersverenigingen te benaderen met de vraag wat hun wensen 
en behoeften zijn op dit gebied. 
 

                                     
13  In 2002 heeft de regio een Senternovem prijs gekregen voor een project  waarbij gecombineerd advies werd gegeven op 

het gebied van de energiehuishouding en de binnenluchtkwaliteit in scholen 
14  In samenwerking met Stimuland en Senternovem 



Ook kunnen specifieke branches worden benaderd. Op het gebied van scheiding van 
sloopafval zijn er door de stichting Bouwned regio Oost (tel. 055-3686866) bijvoorbeeld 
praktische cursussen ‘milieuzorg op de bouwplaats’ georganiseerd, waarmee vaak ook op 
kosten kan worden bespaard. Op het gebied van energiebesparing voorziet het door het MKB 
opgerichte energiecentrum (zie www.energiecentrum.nl) in branchegerichte informatie en kan 
het ondernemers helpen met het zoeken van goed advies op maat.  
 
Op de website www.infomil.nl, www.fo-industrie.nl zijn kant en klare rapporten voor milieuzorg 
gericht op verschillende branches op te vragen. De stichting milieukeur www.milieukeur.nl 
helpt bedrijven om hun milieuzorg te verbeteren aan de hand van een set eisen en 
maatregelen voor het behalen van het milieukeur.  
 
Bedrijven op industrieterreinen kan worden gevraagd of ze zelf besparingsmogelijkheden zien 
via gezamenlijke afvalinzamelingscontracten, transportcontracten, energiecontracten, 
onderhoud- en beheerscontracten een gezamenlijke energiescan en collectieve energie- en 
warmtevoorzieningen. 

 
5.3.5 Recreatie 

De gemeente kan zich nog meer profileren als fiets- en wandelgemeente met hoogwaardige 
recreatieve voorzieningen, (landschappelijke) bezienswaardigheden en mogelijkheden op het 
gebied van sportieve recreatie, activiteiten op het gebied van creativiteit en reflectie en 
lichamelijke verzorging en ontspanning. 
 
Voor de recreatie beheert de stichting milieukeur (www.milieukeur.nl) de certificaten 
milieukeur en het Europees Ecolabel. Certificaten kunnen worden behaald op het gebied van: 
campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, hotels, conferentiecentra en cateraars. 
Het subplatform recreatie van het economisch platform (zie nota economisch beleid) biedt 
mogelijkheden om certificering van recreatieve voorzieningen te stimuleren. 
   

5.3.6 Verkeer en vervoer 
 Het energieverbruik door verkeer en vervoer is fors. Aanpak van verkeer en vervoer is echter 

erg lastig. In het verleden heeft de gemeente een voorlichtingsdag ‘het nieuwe rijden’ 
georganiseerd en deed de gemeente mee aan de actie fiets naar je werk. 

 
 Bij transportbedrijven kan de gemeente aanbieden om in samenwerking met senternovem te 
komen tot efficiëntere planning en lading (bijvoorbeeld door efficiëntere verpakkingen) van 
transportmiddelen. 
 
In het klimaatconvenant wordt gemeenten gevraagd om het rijden op aardgas en het 
realiseren van een landelijk netwerk van aardgastankstations te stimuleren. Dit zou 
gestimuleerd kunnen worden door het gemeentelijk wagenpark (gedeeltelijk) op aardgas te 
laten rijden.  

 
5.3.7 Internationaal 

In veel ontwikkelingslanden en zich ontwikkelende landen als China en India vindt door 
gebrek aan kennis en/of financiën sterke milieubelasting plaats die op eenvoudige wijze 
voorkomen of beperkt kan worden. Het terugdringen van milieubelasting en emissie van 
broeikasgassen is vaak lastiger en duurder bij industrieën in ontwikkelde landen die, ten 
gevolge van milieuwet- en regelgeving, al investeringen op dat terrein hebben gedaan. 
 
Het Kyoto protocol voorziet in het doen van investeringen in andere ontwikkelde landen (Joint 
implementation), ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism) en emissiehandel om 
de eigen reductiedoelstelling voor broeikasgassen goedkoper elders te kunnen realiseren. 
Hierdoor kan snel geld beschikbaar komen om mondiaal de sterkst vervuilende industrieën te 
moderniseren. 
 
De gemeente Dalfsen heeft de emissie van het wagenpark van het college gecompenseerd 
via herbebossing in Roemenië. De ontwikkelingsorganisatie SNV heeft recent een energy 
globe gekregen voor het project om 140.000 biogasinstallaties in Nepal te realiseren. 
Investeren in dit soort duurzame ontwikkelingsprojecten kan worden gebruikt om een gedeelte 
van de emissie van broeikasgassen in Dalfsen te compenseren. 
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Aanleiding 
De gemeente Dalfsen wil graag inzicht in de kansen en mogelijkheden voor duurzaam bouwen, 
energiebesparing en toepassing van duurzame energie om de uitstoot van CO2 te reduceren. In 
deze notitie wordt aan de hand van de inventarisatie van het huidige energiegebruik de 
mogelijkheden verkend voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie. 

Huidige situatie 
Het energiegebruik binnen de gemeente Dalfsen is onderverdeeld in de volgende vier thema’s: 
gebouwde omgeving, industrie en MKB, verkeer en vervoer en gemeentelijk gebruik. Op basis 
van de huidige woning- en gebouwenvoorraad en het aantal inwoners is de totale CO2-emissie 
veroorzaakt door het energiegebruik binnen de gemeente Dalfsen berekend. Jaarlijks komt er 128 
kton CO2 vrij door het verbruik van gas, elektriciteit, benzine en diesel. De huidige voorraad 
woningen en gebouwen is weergegeven in tabel 1. In figuur 1 is de totale CO2-emissie 
onderverdeeld naar de genoemde thema’s weergegeven. 

tabel 1 Omvang woningen en gebouwen gemeente Dalfsen 

 Aantal objecten Hoeveelheid m2 b.v.o. 
Woningen 9.633 - 

Verblijfsgebouwen - 30.000 

Industrieterreinen - 367.480 

MKB - 71.350 

Agrarische bedrijven 711 - 

Gemeentelijke gebouwen - 19.880 

 
 figuur 1 Aandeel verschillende thema’s in de totale CO2-emissie  
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In figuur 2 is een verdere onderverdeling van de CO2-emissie weergegeven. 

figuur 2 Onderverdeling CO2-emissie naar subthema’s 

 
Figuur 2 laat zien dat de grootste CO2-emissie veroorzaakt wordt door het energiegebruik van 
woningen. Ook verkeer en vervoer heeft een grote uitstoot van CO2 tot gevolg. Tenslotte blijkt er 
veel CO2 vrij te komen bij agrarische en industriële bedrijven.  

Nieuwbouw- en herstructureringsplannen 
De komende 10 jaar zullen er binnen de gemeente Dalfsen ruim 1.000 nieuwe woningen 
worden gebouwd. Daarnaast zullen er circa 60 woningen worden gesloopt. Deze ontwikkelingen 
betekenen een toename van het energiegebruik van 79 TJ en een toename van de CO2-emissie 
van 5 kton. 

Energiebesparing en duurzame energie 
De grootste kansen op het gebied van energiebesparing en toepassing van duurzame energie, 
liggen in de woningbouw en bij agrarische en industriële bedrijven, aangezien deze doelgroepen 
het grootste aandeel in de CO2-emissie hebben. Ook verkeer en vervoer heeft een belangrijk 
aandeel, maar dit wordt voornamelijk veroorzaakt door brandstofverbruik (benzine en diesel).  

Kansrijke maatregelen voor bovengenoemde doelgroepen 
• Energiebesparing in de bestaande woningbouw. Door toepassing van eenvoudige maatregelen, 

zoals leidingisolatie, kierdichting, isolatie buitenschil en warmteterugwinning, is het mogelijk 
het energiegebruik met minimaal 20% te reduceren. De benodigde investeringen zijn in 
minder dan 10 jaar terug te verdienen. Geschat potentieel: 50% van de bestaande woningen. 

• Toepassing van warmte-/koudeopslag en/of warmtepompen in (grootschalige) 
nieuwbouwprojecten. Nieuwbouwprojecten van meer dan 100 woningen bieden 
mogelijkheden voor toepassing van warmte-/koudeopslag. Hiermee is het mogelijk om circa  
25 - 40% op het energiegebruik te besparen, terwijl de investering op korte termijn is terug te 
verdienen. Geschat potentieel: 30% van de nieuwbouwwoningen. 

• Energiebesparing in de industrie. Door toepassing van eenvoudige maatregelen met een 
terugverdientijd van minder dan 5 jaar kan het energiegebruik bij industriële bedrijven met 
10% worden gereduceerd. Geschat potentieel: 50% van de industriële bedrijven. 
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• Energiebesparing binnen de agrarische sector. Door toepassing van eenvoudige maatregelen 
met een terugverdientijd, kan in deze sector een reductie van minimaal 10% van het 
energiegebruik worden gerealiseerd. Voorbeelden van maatregelen zijn warmteterugwinning 
uit melkkoeling, energiezuinige verlichting en energiedaken. Geschat potentieel: 50% van de 
agrarische bedrijven. 

• Houtgestookte ketels bij industriële en agrarische bedrijven. Vanwege de grote warmtevraag is 
toepassing van verwarmingsketels die op hout gestookt worden een milieuvriendelijk 
alternatief. De investering is in de meeste gevallen in minder dan 5 jaar terug te verdienen. 
Geschat potentieel: 5% binnen de industrie en 25% in de agrarische sector.  

• Vergisting bij agrarische bedrijven. Het vergisten van dierlijke mest kan financieel 
(mestverwerking) en uit oogpunt van milieu een interessante inkomstenbron zijn voor 
agrarische bedrijven. Beperkende factoren hierbij zijn echter de benodigde omvang en 
subsidiemogelijkheden om vergisting rendabel toe te passen. Geschat potentieel: 5% van de 
energievraag binnen de agrarische sector. 

• EPC-verlaging in de utiliteit en de industrie. De huidige norm voor de minimaal vereiste 
energieprestatie bij nieuwbouw biedt nog voldoende mogelijkheden voor een verbetering van 
de energieprestatie. Geschat potentieel: 20% van de nieuwbouw. 

In figuur 3 is de bijdrage van bovengenoemde maatregelen in de CO2-reductie weergegeven. Een 
voorzichtige potentieelschatting resulteert in een CO2-reductie van 9,3 kton. Dit is een reductie 
van 7% ten opzichte van de huidige situatie. In figuur 4 is dit per thema inzichtelijk gemaakt. 

 

figuur 3 Bijdrage maatregelen in de CO2-emissiereductie 
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figuur 4 Potentieel CO2-reductie per thema 

Overige maatregelen 
Naast bovengenoemde maatregelen zijn nog enkele interessante energiebesparende maatregelen 
die aanbeveling verdienen voor toepassing. Ten eerste kan door het monitoren van het 
energiegebruik van gemeentelijke gebouwen en toepassen van eenvoudige energiebesparende 
maatregelen is het mogelijk om het energiegebruik met minimaal 10% te reduceren. 

Een tweede interessante optie is om het binnen de gemeente vrijkomende snoeihout te benutten 
als brandstof voor houtgestookte ketels. Hiermee worden eventuele verwerkingskosten vermeden 
en een bijdrage geleverd aan de toepassing van duurzame energie. 

Tenslotte verdient het aanbeveling om het gemeentelijk wagenpark te laten rijden op 
koolzaadolie. Hiermee kan de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen voor haar inwoners. 

Conclusies 
Geconcludeerd kan worden dat er binnen de gemeente Dalfsen met name kansen voor 
energiebesparing en duurzame energie liggen binnen de bestaande woningbouw, de industrie en 
de agrarische sector. Het is mogelijk om op eenvoudige wijze de CO2-emissie binnen deze 
sectoren met circa 7% te reduceren (9,3 kton CO2). Dit komt overeen met een energiebesparing 
van circa 170 TJ (ruim 9%).  

 

Rijssen,  
drs. J. van der Heide 
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H5. INVENTARISATIE PROJECTEN 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de projecten die betrekking hebben op energiebesparing, die in 
andere gemeenten zijn uitgevoerd. Alleen de projecten die mogelijk voor uitvoering in aanmerking 
komen worden genoemd. Deze inventarisatie is niet uitputtend, De gegevens komen vooral uit 
persberichten en van internet. 
 
De projecten worden ingedeeld in de thema’s: 

• Gebouwde omgeving; 
• Verkeer en vervoer; 
• Gemeentelijke interne milieuzorg; 
• Bedrijven; 
• Biobrandstof\brandstof uit afval; 
• Milieueducatie en communicatie 

 
5.1 Project weging 

Met de puntenverdeling zoals beschreven in tabel 5.1 zijn er cijfers gegeven aan de geselecteerde 
projecten. In bijlage I zijn de projecten te vinden, met de bijbehorende toelichting. 
 
Tabel 5.1, puntenverdeling criteria 
Kwaliteit Punten Kosten 

€ 
Manuren Effect Imago Gemeente 

Zeer goed 10 0 – 1.000 0 – 8 Groot Gemeente op de voorgrond 
Goed 8 1.000 – 2.000 8 – 36 Redelijk In beeld 
Matig 5 2.000 – 10.000 36 – 72 Matig Als tussenpersoon 
Slecht 2 10.000 – 30.000 72 – 108 Slecht Op de achtergrond 
Zeer slecht 0 30.000 < 108 < Nauwelijks Niet in beeld 
Weging  2.5 2.5 4 1 

 
Zoals al vermeld in Hoofdstuk 2 zijn deze criteria vooral geschat. In tabel 5.3, de optielijst, is te zien 
welke cijfers de projecten hebben gekregen, als ze zouden worden uitgevoerd in Dalfsen. Voor de 
uiteindelijke cijfers is een indeling gehanteerd zoals te zien in tabel 5.2: 
 
Tabel 5.2, Uitvoerbaarheid naar aanleiding van de cijfers 
10 – 7 Goed uitvoerbaar 
6.9 – 5.5 Redelijk uitvoerbaar 
5,4 – 0 Nauwelijks uitvoerbaar 
 
Tabel 5.3, cijfers per project 
Projectnaam Personeel Financieel Effect Imago Cijfer 
Gebouwde omgeving 
Energiebesparing bestaande woningen 5 8 10 5 7,8
DuBo regeling bij verkoop kavels 5 8 8 8 7,3
Energiebesparing bij gebouwen van verenigingen 
en genootschappen (kerken, sportverenigingen 
etc.) 

5 8 8 5 

7,0
Convenant energiebesparing met woningbouw 
coöperatie. 

2 5 10 5 
6,3

Energiebesparing en binnenklimaat 
kinderdagverblijven en bejaardentehuizen 

2 2 10 10 
6,0

Stimuleren zonneboilers en zonnecollectoren 5 2 8 5 5,5
Energieadvies bestaande woningen 2 2 8 8 5,0
Collectieve duurzame energievoorziening op 
wijkniveau 

0 0 10 5 
4,5

Project duurzame regio (afhankelijk van provincie 
en buurgemeenten) 

2 5 5 5 
4,3
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Energiebon 0 0 8 10 4,2
Verkeer en Vervoer 
Energiezuinige straatverlichting 5 2 10 8 6,6
Promotie ‘Nieuwe Rijden’ 8 8 5 5 6,5
Opstellen fietsroute netwerk 5 5 5 2 4,7
Brommers ‘opgroenen’ door scholieren 5 5 2 2 3,5
Wagenpark van gemeente op biobrandstof laten 
lopen 

8 2 0 8 
3,3

Gemeentelijke Interne Milieuzorg  
Inkoop Groen Gas 10 10 10 2 9,2
Inkoop Groene Elektriciteit 10 10 10 2 9,2
Compensatie uitstoot wagenpark door 
boomaanplant 

8 5 10 8 
8,1

Energiebesparingsmaatregelen gem. gebouwen 2 10 10 8 7,8
Duurzaam inkopen 5 5 10 10 7,5
6 maal per jaar aandacht voor energie in 
KernPUNTEN 

8 10 5 8 
7,3

Energiebesparing en binnenklimaat basisscholen 2 5 10 8 6,6
Klimaatneutrale gemeente 0 0 10 10 5,0
Bedrijven 
Waterzijdig Inregelen verwarming 8 10 8 5 8,2
Energieadvies bedrijven 5 5 8 8 6,5
Duurzaam bedrijventerrein 2 2 10 8 5,8
Project buitenverlichting bedrijven 5 5 5 5 5,0
Kleinschalige windenergie 5 2 2 5 3,1
Biobrandstoffen uit afval 
Stimuleren mestvergisting bij agrarische sector 
(evt. met restwarmtegebruik) 

5 2 10 8 
6,6

Inzamelstructuur biomassa 8 5 5 8 6,1
Biobrandstoffen uit GFT-afval 2 2 8 10 5,2
Stimulatie zelf compost maken 5 5 5 5 5,0
Milieu educatie en communicatie 
Energieactie scholen 2 8 10 8 7,3
Natuur en Milieu educatie op wijkniveau 5 8 8 5 7,0
Natuur en Milieu educatie scholen 8 2 8 10 6,7
Vertoning van An Inconvenient Truth 8 8 5 5 6,5
Spaarlampenactie  5 5 8 8 6,5
Energievoorlichting en besparing lage inkomens 5 2 8 10 6,0
Oproep leden verenigingen en genootschappen 5 8 5 5 5,8
Faciliteren oprichten ECO Teams 5 8 5 5 5,8
Burgerparticipatie bij nieuwbouw 5 5 5 2 4,7
Informatiemarkt energiebesparing 2 5 5 8 4,6
Energiebesparing weddenschap op wijkniveau 0 5 5 5 3,8
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H7. CONCLUSIES 
 

• Uit de inventarisatie en puntenverdeling blijkt dat een aantal projecten erg goed scoren, vooral 
in de ‘Gemeentelijke Interne Milieuzorg. Hieronder de meest kansrijke projecten, inclusief 
score: 
           Score 

1 Groen gas en groene stroom       9.2 
2 Waterzijdig Inregelen bij bedrijven      8.2 
3 Compensatie gemeentelijk wagenpark      8.1 
4 Energiebesparing bestaande woningen      7.8 
 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen     7.8 
5 Duurzaam inkopen        7.5 
6 Energieactie scholen        7.3 
 DuBo-regeling bij verkoop kavels       7.3 
 Energiebesparing communicatie via KernPUNTEN    7.3 
7 Energiebesparing gebouwen verenigingen en genootschappen   7.0 
 Natuur en Milieu educatie op wijkniveau     7.0 

 
• Het thema ‘broeikaseffect’ begint hoog op de maatschappelijke agenda te komen. 

Gezaghebbende onderzoekers en instituten, zoals het IPCC, hebben vastgesteld dat de mens 
‘zeer waarschijnlijk’ (meer dan 90% zekerheid) de oorzaak is van het versterkte 
broeikaseffect. Toch zijn er enkele onderzoekers die twijfelen aan deze uitspraak. Ongeacht 
de aard van het broeikaseffect is het aan te raden om vroegtijdig de mogelijkheden van 
duurzame energie te laten onderzoeken en toe te passen. Fossiele brandstoffen raken op, 
waardoor er een alternatief moet worden gevonden om aan de groeiende vraag naar energie 
te kunnen blijven voldoen. Dit verschil in vraag en aanbod leidt tot een verhoging van de 
energieprijs.  

 
• Het ambitieniveau van het klimaatbeleid van de gemeente Dalfsen kan als ‘volgend’ worden 

gekarakteriseerd. In het verleden heeft de gemeente diverse projecten uitgevoerd met 
betrekking tot duurzame energie en energiebesparing. De huidige gemeenteraad heeft in haar 
programma gevraagd om voorlichting over energiebesparing en duurzame energie. In het 
collegeprogramma is opgenomen dat de mogelijkheden van duurzame energie onderzocht 
zullen worden. 

 
• Het budget voor milieugerelateerde projecten is beperkt. Dit houdt niet in dat er geen 

projecten kunnen worden uitgevoerd. De kosten van een project zullen echter wel een 
belangrijke rol spelen in de besluitvorming. 

 
• Uit de energiescan uit december 2006 blijkt dat in de gemeente Dalfsen voor 10 kiloton CO2 

emissie kan worden bespaard. Deze besparing kan vooral worden gerealiseerd in de 
bestaande bouw, nieuwbouw, agrarische sector en de industrie.  

 
• Voor gemeente Dalfsen zijn er een aantal projecten binnen het beperkte budget uit te voeren. 

Dit zijn ad-hoc projecten. Er is ruimer budget noodzakelijk voor het opstellen van structureel 
gemeentelijk klimaatbeleid. 

 
• Het thema ‘milieu-educatie en communicatie’ komt in vrijwel alle projecten aan de orde. Ze 

wordt meestal als ondersteuning gebruikt, om inwoners op de hoogte te brengen van de 
acties die gemeenten voeren. 
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H8. AANBEVELINGEN 
 

• Een aantal van de projecten uit de lijst zijn ad-hoc projecten, die vrijwel direct uit zouden 
kunnen worden gevoerd, zoals het inkopen van groene stroom en groen gas. Deze projecten 
zijn tevens uit te voeren met de momenteel aanwezige kennis binnen de gemeente Dalfsen. 
Het is verstandig om deze projecten verspreid uit te voeren, zodat gemeente Dalfsen kan 
aantonen dat ze continu bezig zijn met energiebesparing en duurzame energie. Bij het 
verspreiden van de projecten worden ook de benodigde uren verspreidt. 

 
• Gemeenten zijn verplicht om in 2010 minimaal 50% duurzaam in te kopen. Vooral het inkopen 

van groene stroom en groen gas is een makkelijke maatregel om deels te kunnen voldoen 
aan deze verplichting. Groene stroom is even duur als grijze stroom en kost nauwelijks tijd om 
aan te schaffen. De gemeente doet er verstandig aan om tijdig met deze maatregelen te 
beginnen. 

 
• Het valt aan te bevelen om energiebesparende maatregelen vooral bij de bestaande bouw 

(zowel huishoudens als bedrijven) te stimuleren. Dalfsen bouwt per jaar minder dan 50 
woningen, waardoor het aandeel nieuwbouw gering is. Daarnaast zijn nieuwbouwwoningen 
vaak al beter geïsoleerd dan bestaande (oude) woningen. Ook de energiescan liet zien dat in 
de gebouwde omgeving een grote slag valt te slaan met betrekking tot energiebesparing. 

 
• Houd publicaties van het ministerie van VROM in de gaten in verband met 

subsidieprogramma’s. Aangezien het nieuwe kabinet een relatief ambitieuze minister heeft 
kan het zijn dat gesloten programma’s zoals TELI en MEP opnieuw worden opgestart. 
Subsidies kunnen een belangrijke steun in de rug zijn om te beslissen een bepaald project wel 
uit te voeren. 

 
• Van veel uitgevoerde projecten (zowel in Dalfsen als andere gemeenten) is niet bekend wat 

het uiteindelijke effect daarvan is geweest.  In een paar gevallen is wel bekend hoeveel 
aanmeldingen er bijvoorbeeld zijn geweest, maar niet hoeveel CO2 emissie wordt vermeden 
of hoeveel energie er werkelijk is bespaard. Hierdoor kan de gemeente moeilijk bepalen of 
een project succesvol is geweest. Het valt aan te bevelen om de projecten die in de toekomst 
zullen worden uitgevoerd goed te evalueren. Een aandachtspunt is wel, dat in sommige 
gevallen de evaluatie meer tijd en/of geld kost dan het project zelf, aangezien evaluatie een 
tijdrovende klus is. 

 
• Bij veel projecten worden thema’s met elkaar gecombineerd. Zo is voor vrijwel elk project 

‘educatie en communicatie’ nodig om het bekend te maken bij de inwoners. Maar ook andere 
thema’s zijn goed te koppelen. Verder kunnen projecten ook een bijdrage leveren aan andere, 
niet-milieu gerelateerde thema’s. Bijvoorbeeld: 

− Een TELI project bestrijdt ook armoede en helpt bij een sociaal beleid; 
− Met het project ‘Frisse Scholen’ wordt de gezondheid van kinderen positief beïnvloed; 
− ECO Teams  kunnen zorgen dat mensen uit een sociaal isolement komen; 
− Energiebesparing bij MKB zorgt voor een positieve impuls op de economie; 
− Beperking van nachtverlichting beperkt ook de lichthinder. 

Het is aan te bevelen dat er bij het ontwikkelen van projecten ook wordt gekeken naar het 
effect op andere niveaus. 
 

• Klimaatbeleid kan binnen de gemeente Dalfsen worden versterkt door samenwerking met 
andere afdelingen. Zo kan afdeling RO rekening houden met bijvoorbeeld de plaatsing van 
een collectieve warmtepompinstallatie bij een nieuwbouwwijk. De afdeling Facilitaire Zaken 
zou kunnen zorgen voor een duurzaam inkoop beleid van kantinevoedsel. Alle afdelingen 
kunnen samen zorgen voor energiebesparing in het gemeentehuis door bijvoorbeeld geen 
computers onnodig aan te laten staan. Zo zijn er tal van mogelijkheden die de gemeente kan 
laten onderzoeken. 
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• Veel grotere klimaatprojecten danken hun succes aan samenwerking tussen gemeenten, 
bedrijven, woningcoöperaties en / of andere (overheids)instellingen. Omliggende gemeenten 
zullen ongetwijfeld actief willen zijn voor klimaatbeleid en projecten. Gemeente Dalfsen doet 
er verstandig aan om de mogelijkheden voor samenwerking uit te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld 
worden besproken tijdens een intergemeentelijke vergadering (van de provincie, NMO etc.). 

 
• Indien de gemeente besluit om klimaatbeleid op te stellen voor de lange termijn kan er worden 

ingezet op andere thema’s. Dan zijn vooral zaken als een Nota DuBo, Duurzaam Inkopen en 
bijvoorbeeld een Convenant Duurzame Bedrijventerreinen interessante opties. De gemeente 
zal sowieso in moeten zetten op verankering van een duurzaam inkoopbeleid, in verband met 
de verplichte 50% duurzaam inkopen. Als de gemeente in wil zetten op de langere termijn zou 
ze dit kunnen opnemen in een aparte paragraaf in de ‘Toekomstvisie gemeente Dalfsen’. 

 
• Voor milieu educatie voor basisscholieren kan de gemeente meer gebruik maken van de 

‘Natuurboerderij’. Indien hier aanpassingen voor nodig zijn kan daarop worden ingezet, zodat 
ook de kinderen in aanraking komen met het milieu (in het algemeen, het niveau van 
klimaatbeleid en klimaatproblemen ligt waarschijnlijk te hoog). 

 
• Maak gebruik van de huidige aandacht die de media geeft aan de klimaatproblemen en 

klimaatprojecten. Onlangs heeft gemeente Dalfsen in de Stentor (6 juni) gestaan omdat ze 
bezig is met het opstellen van klimaatbeleid. Zorg ervoor dat de projecten die de gemeente 
gaat uitvoeren ook in de media komt. Zorg daarnaast ook voor publicaties op de 
gemeentelijke website. 
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Persbericht12 november 2007 
 
Kabinet en gemeenten sluiten akkoord over klimaat- en energiebeleid 
Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu (namens het kabinet) en burgemeester Wim 
Deetman (Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben vandaag in Den Haag 
een klimaatakkoord ondertekend. Kern van het akkoord is dat gemeenten en Rijk zich gezamenlijk 
gaan inspannen voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland.  
 
De gemeenten onderschrijven de ambities van het kabinet op klimaatgebied: een reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen in 2020, een energiebesparing van 2% per jaar en een verhoging van het 
aandeel duurzame energie tot 20% in 2020. Het akkoord bevat afspraken en maatregelen op het 
gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, de overgang naar 
duurzame energie en het klimaatbestendig maken van Nederland, waarmee de gemeenten aan de 
slag gaan. Rijk en gemeenten hebben afspraken gemaakt over maatregelen op een aantal terreinen: 
duurzame overheid, duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, energiezuinige 
gebouwde omgeving, duurzame (agrarische) bedrijven en klimaatbestendige leefomgeving. 
 
Duurzame overheid 
Het Rijk en de gemeenten geven zelf het goede voorbeeld voor een duurzamer Nederland. Doel van 
het Rijk is om in 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De gemeenten streven naar 75% duurzaam 
inkopen in 2010 en 100% in 2015. Door duurzaamheidseisen te stellen aan de producten die de 
overheid koopt, stimuleert zij de markt om duurzame producten te maken en lokt zij duurzame 
innovaties uit. 
 
Gemeenten gaan ook actief aan de slag om wat betreft klimaatmaatregelen te leren van elkaar. 
Hiervoor wordt het platform duurzame overheden opgericht. Ook zal de VNG 20 gemeenten die hun 
eigen gemeentelijke organisatie klimaatneutraal zullen hebben ingericht in 2012 voordragen als 
voorbeeldfunctie. Ook zal de VNG in samenwerking met gemeenten minimaal 10 extra proefprojecten 
ontwikkelen, waarin extreem schone, stille en zuinige wagenparken worden aangeschaft. Het Rijk 
biedt vanuit innovatieprogramma's ondersteuning bij deze proefprojecten. 
 
Duurzame energieproductie 
Rijk en gemeenten gaan bevorderen dat het aandeel duurzame energie in 2020 op 20% komt. Dat 
betekent onder meer een verdubbeling van het vermogen van windenergie op land in 2011. Ook 
andere vormen van duurzame energie zoals biogas worden gestimuleerd en ondersteund. Het Rijk 
roept daartoe de subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE) in het voorjaar van 2008 in het 
leven. 
 
Schone en zuinige mobiliteit 
Het Rijk en de gemeenten gaan de verkrijgbaarheid van biobrandstoffen via bijvoorbeeld 
tankvoorzieningen en van alternatieve brandstoffen langs snelwegen en in de gemeentelijke omgeving 
vergroten. Gemeenten zullen de huidige experimenten met milieuzonering voortzetten en samen 
met het Rijk de mogelijkheden voor uitbreiding onderzoeken. De gemeenten gaan hun invloed bij de 
provincies gebruiken om innovaties in het openbaar vervoer via concessieverlening aan 
vervoersbedrijven te stimuleren. 
 
Energiezuinige gebouwde omgeving 
Bij nieuwbouw en renovatie is een forse energiebesparing mogelijk. Rijk en gemeenten willen dat in 
2020 de nieuwbouw klimaatneutraal is. Het energieverbruik in woningen en gebouwen moet dan met 
50% zijn verlaagd. Het Rijk zal de EPC-norm de komende jaren stapsgewijs aanscherpen 
Gemeenten gaan innovatieve initiatieven in de gebouwde omgeving actief oppakken. De VNG zal de 
deelname aan deze projecten actief stimuleren door tenminste 10 woonwijken aan te dragen waar 
geëxperimenteerd kan worden met innovatieve energiebesparende maatregelen en/of duurzame 
energiebronnen.  
 
Ook zal er een innovatieprogramma energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie worden opgezet 
voor de uitvoering van veldexperimenten, waarin op gebouw- en gebiedsniveau in goed overleg 
tussen betrokken partijen een hogere energieprestatie zal worden gerealiseerd dan de huidige 
energie-prestatie-eis in de nieuwbouw. Bovendien gaan gemeenten in prestatiecontracten met 
woningcorporaties energieprestatie-eisen opnemen voor de bestaande woningvoorraad. Dit onder 



voorbehoud van nadere afspraken die het Rijk maakt met de koepel van woningcorporaties Aedes 
over condities, instrumenten en maatregelen die voor corporaties nodig zijn om de energieprestatie 
van de woningen van de corporaties te verbeteren. 
 
Duurzame bedrijven 
Gemeenten gaan bij periodieke controles energiebesparing prioriteit geven. Daarbij houden ze 
rekening met de deelname van bedrijven aan energieconvenanten. VNG en VROM-inspectie werken 
dit samen verder uit. 
 
Het Rijk stimuleert investeringen in semi-gesloten kassen en andere innovatieve energiesystemen in 
de glastuinbouw. De gemeenten zorgen voor een voortvarende vergunningverlening voor duurzame 
en innovatieve energiesystemen. Mestvergisting wordt daarbij zo goed mogelijk landschappelijk 
ingepast. De gemeenten gaan initiatiefnemers en projectontwikkelaars ertoe aanzetten met 
innovatieve samenwerkingsverbanden en concepten te werken (denk hierbij bijvoorbeeld aan 
energieclusters van glastuinbouwbedrijven, al dan niet met andere industriële bedrijven, die warmte 
leveren voor woningen). Ze gaan beleid vaststellen en uitvoeren gericht op het stimuleren van het 
clusteren van de energievraag en het energieaanbod in netwerken. 
 
Klimaatbestendige leefomgeving 
Extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, wateroverlast) zullen vaker voorkomen. Rijk en 
gemeenten brengen de komende vier jaar gezamenlijk de maatregelen voor adaptatie in kaart. De 
uitwerking moet aansluiten bij de ruimtelijke en stedebouwkundige ontwikkelingen, waterbeheer en 
gezondheidszorg binnen de gemeenten. 
 
Ondertekening 
De overige zes bewindslieden die de nota Nieuwe energie voor het klimaat hebben ondertekend 
(Wonen, Wijken en Integratie, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Financiën en Europese Zaken) konden niet bij de ondertekening aanwezig zijn, maar 
zullen op een later tijdstip tekenen. 
 
Download 
Klimaatakkoord: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=w1005 (pdf, 432 KB)  
Klimaat op de kaart, 30 voorbeelden van gemeentelijk klimaatbeleid om zo toe te passen: 
http://www.vng.nl (pdf) 
 
Zie ook 
Dossier Klimaatverandering: http://www.vrom.nl/klimaatverandering  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten: http://www.vng.nl  
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Partijen:

1.   De Minister van Ruimte en Milieu, dr. J.M. Cramer, de Minister van Economische Zaken, M.J.A. van der 
Hoeven, de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, drs. C.P. Vogelaar, de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, ir. C.M.P.S. Eurlings, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg, 
de Staatssecretaris van Financiën, mr. drs. J.C. de Jager en de Staatssecretaris voor Europese Zaken, 
drs. F.C.G.M. Timmermans handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordigers van de Staat der 
Nederlanden, hierna te noemen: de bewindspersonen,

En

2.   De Vereniging van Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, te deze vertegenwoor-
digd door drs. W.J. Deetman, hierna te noemen: de VNG.

Overwegende dat:

1.  Nederlanders graag willen wonen, werken en recreëren in schone en zuinige gemeenten. Dit wordt 
bereikt door verantwoord en spaarzaam om te gaan met energie en grondstoffen en door in te zetten 
op energiebronnen die duurzaam zijn. Zo kunnen komende generaties over voldoende en betaalbare 
energie beschikken. De zorgen van vandaag zijn bovendien de kansen voor morgen. Gemeenten die 
ruimte bieden aan innovatieve initiatieven, versterken hun toekomstige aantrekkingskracht voor be-
drijven en burgers;

2.  gemeenten en het Rijk een gezamenlijke ambitie hebben om aan de slag te gaan met maatregelen 
om klimaatverandering aan te pakken. In het coalitieakkoord heeft het kabinet als ambitie geformu-
leerd dat Nederland de komende kabinetsperiode grote stappen neemt in de transitie naar een zo 
duurzaam en efficiënt mogelijke energievoorziening in Europa in 2020. Dit krijgt vorm in het werkpro-
gramma ”Nieuwe energie voor het klimaat”. Deze ambitie vraagt om een trendbreuk in ons denken en 
doen en om een gezamenlijke aanpak. Juist ook met de gemeenten, want die staan dichtbij burgers 
en bedrijven en hebben een voorbeeldfunctie. Gemeenten kunnen op lokaal niveau betrokkenen 
bij elkaar brengen om effectieve acties te organiseren. De motivatie bij gemeenten om hiernaar te 
handelen is groot. De VNG en de bewindspersonen willen initiatieven versterken en meer initiatieven 
mogelijk maken. Een gemeenschappelijk inhoudelijke agenda staat hierbij centraal, want juist vanuit 
de inhoud komen partijen tot inspiratie en onderlinge samenhang;

3.  het naast het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen ook van groot belang is om met het 
ruimtelijk beleid in te spelen op de effecten van klimaatverandering. De ruimtelijke inrichting, water-
beheer en gezondheidszorg moeten afgestemd worden op het toekomstig klimaat. Daarmee kunnen 
negatieve gevolgen van de toenemende kans op zeer natte en zeer droge perioden, hogere tempera-
turen en verspreiding van ziektes beter worden opgevangen en kunnen de kansen die klimaatveran-
dering biedt beter worden benut;

4.  in het werkprogramma ”Nieuwe energie voor het klimaat” van het kabinet de klimaatdoelstellingen 
zijn uitgewerkt. De volgende doelen staan hierbij centraal:

 a.  Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990. Het gaat 
dan zowel om CO2 als overige broeikasgassen, zoals lachgas en methaan,

 b.  Een energiebesparingspercentage van 2% per jaar, en
 c.  een aandeel van hernieuwbare energiebronnen van 20% in 2020;

5.  het kabinet inzet op ”meters maken” door het hele pakket aan maatregelen dat nu al gereed is, in te 
voeren. Daarnaast zet het kabinet in op ”meters voorbereiden” door versneld te werken aan opties 
die over enkele jaren voluit kunnen worden ingezet, maar die nog wel enige ontwikkel- en aanloop-
tijd nodig hebben. Verder zet het kabinet in op ”innovaties versnellen” door het uitvoeren van een 
innovatieagenda, onder meer via het versterkt doorzetten van de energietransitie;(6) in het Natio-
naal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) de bewindspersonen samen met de VNG, het 



Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen werken aan het klimaatbestendig maken van 
Nederland. In dit verband hebben deze partijen gezamenlijk de Nationale Adaptatiestrategie ontwik-
keld. In deze strategie is gekozen voor:

 • primaire focus op veiligheid, economie, leefklimaat en biodiversiteit;
 • een gebiedsgerichte aanpak;
 • het vergroten van weerstand, veerkracht en aanpassingsvermogen;
 • het waar mogelijk en zinvol inzetten van natuurlijke processen en een risicobenadering.

7.  in het programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Rijk, VNG, IPO en de Unie van Waterschap-
pen samenwerken om duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering op te nemen en zo het goede voor-
beeld te geven. Voor duurzaam inkopen zijn concrete doelen geformuleerd. De inzet hierop geeft 
bovendien een enorme stimulans aan de ontwikkeling van markten voor duurzame producten. Dit 
levert ook een aanzienlijke bijdrage aan het bereiken van de klimaatdoelen;

8.  gemeenten de ambities van het kabinet op het gebied van klimaatbeleid onderschrijven en zich in de 
komende jaren gaan inzetten voor duurzaam lokaal beleid. Dit hebben de gemeenten vastgelegd in 
de Verklaring van Texel op 12 april 2007. In deze verklaring hebben gemeenten afgesproken om:

 a.  hoge prioriteit te geven aan klimaatbeleid;
 b.  klimaat als belangrijk vereist aandachtspunt op te nemen bij alle aanbestedingen, bij renovatie   

en bij nieuwbouw;
 c.  energiebesparende maatregelen te nemen en energiebesparing bij burgers en bedrijven te  

stimuleren;
 d.  afspraken te maken met woningcorporaties over energiebesparing in de woningbouw, en
 e.  bij het Rijk aan te dringen op aanpassing van wetten en regels die klimaatvriendelijke maatregelen 

belemmeren;

9.  gemeenten een aantal rollen spelen in het klimaatbeleid. In de eerste plaats hebben gemeenten een 
rol als voortrekker bij het agenderen van klimaatverandering, het ontwikkelen van een visie hierop en 
het tonen van leiderschap bij het stimuleren van innovatie. In de tweede plaats hebben gemeenten 
een voorbeeldrol. Bijvoorbeeld door bij opdrachtverlening voor openbare gebouwen te investeren in 
energiebesparing en duurzaam in te kopen. In de derde plaats staan gemeenten dichtbij de burgers 
en hebben zij daarmee een voorlichtende en faciliterende rol. De gemeente is het loket voor burgers 
en bedrijven. In de vierde plaats hebben gemeenten de rol van vergunningverlener en handhaver, 
bijvoorbeeld bij het afgeven van vergunningen voor het plaatsen van windmolens;

10.  ook het Rijk verschillende rollen heeft. In de eerste plaats heeft het Rijk binnen de overheid de ver-
antwoordelijkheid voor het algemene klimaatbeleid, ook in internationaal verband. Het Rijk signaleert 
mogelijke maatregelen en communiceert deze naar de gemeenten. In de tweede plaats financiert het 
Rijk innovatieprogramma’s waarin ook de gemeenten kunnen participeren. Het Rijk faciliteert hiermee 
vernieuwende experimenten. In de derde plaats stimuleert het Rijk dat kennis tussen de gemeenten 
onderling en tussen de gemeenten, andere medeoverheden en het Rijk uitgewisseld wordt. In de 
vierde plaats is het Rijk verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, toezicht, handhaving en 
evaluatie van wet- en regelgeving. In de vijfde plaats heeft het Rijk een voorbeeldfunctie naar de me-
deoverheden, bedrijven en burgers, bijvoorbeeld ten aanzien van het treffen van energiebesparende 
voorzieningen aan en in rijksgebouwen en duurzaam inkopen.Ten zesde is het Rijk verantwoordelijk 
om de kabinetsdoelen ten aanzien van klimaatverandering binnen bereik te brengen inclusief de mo-
nitoring en bijsturing van beleid. Een en ander heeft vorm gekregen in het werkprogramma ”Nieuwe 
energie voor het klimaat”, dat in de komende jaren wordt uitgevoerd;

11.  duurzame ontwikkeling meer is dan alleen de aanpak van milieuproblemen en zij daarom niet los 
gezien kan worden van beleidsdoelstellingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, infrastruc-
tuur, natuur en landschap, wonen en energie. Dit zijn belangrijke bestandelen om klimaatbestendig 
te besturen en daarmee vormen zij belangrijke componenten voor een duurzame ontwikkeling. Voor 
kennisontwikkeling en kennisverspreiding van gemeentelijke initiatieven en verankeren voor duur-
zaamheid in het gemeentelijke beleid wordt een platform duurzame overheden ingesteld. De opge-
dane ervaringen, vooral in de zin van het vormgeven van het proces en het kennisnetwerk van het 
projectbureau Milieu in de Leefomgeving (MILO) worden hierbij optimaal benut;



12.  in dit bestuursakkoord de bewindspersonen en de VNG per sector aangeven wat de gezamenlijk lange 
termijn klimaatdoelen zijn en welke acties zij ondernemen. Voor de enkele passages over het alge-
mene milieubeleid en klimaatadaptatie zijn procedureafspraken opgenomen. Op basis hiervan wordt 
bezien of de komende periode nadere deelafspraken gewenst zijn. Met dit akkoord zetten Rijk en 
gemeenten een belangrijke stap naar een schoner, zuiniger en duurzamer Nederland;

13.  dit bestuursakkoord de uitwerking is van de in het algemene bestuursakkoord tussen VNG en  de 
bewindspersonen genoemd ”Samen aan de slag”, aangekondigde deelakkoord wat klimaat en energie 
betreft;

komen het volgende overeen:

Paragraaf 1. Algemene uitgangspunten

Algemeen
Artikel 1

1.  Het Rijk en de gemeenten geven bij hun beleid prioriteit aan het inspelen op klimaatverandering en 
het realiseren van ambitieuze effectieve initiatieven.

2.  Het Rijk en de gemeenten, meer in het bijzonder de ambitieuze koplopergroep samenwerken aan 
innovatieve projecten en ontwikkelingen binnen gemeenten. Opgedane kennis en inspiratie worden 
overgedragen aan gemeenten.

3.  Binnen de rijksbegroting worden de komende vier jaar extra bedragen uitgetrokken voor investe-
ringen in de noodzakelijke energietransitie. Voor de versnellingsfase in de innovatieketen en voor 
demonstratie stelt het kabinet in de periode 2007–2011 € 262 mln1

1 extra ter beschikking.
4.  Het Rijk en de gemeenten burgers en bedrijven stimuleren om energiebesparingsmaatregelen te  

nemen door middel van voorbeelden, communicatie en educatie, het faciliteren van initiatieven,  
financiële prikkels en wet- en regelgeving.

5.  Gemeenten organiseren voor hun burgers, te onderscheiden naar verschillende doelgroepen, jaarlijks 
minimaal één educatieve activiteit over klimaat en energie. 

6.  Een gezamenlijke lobby wordt gevoerd richting de Europese Unie voor het bestuursakkoord klimaat.
7.  Nieuwe wet- en regelgeving wordt getoetst aan klimaatcriteria, zodat gemeenten op lokaal niveau 

klimaatneutraal beleid kunnen maken, uitvoeren en kunnen inspelen op klimaatverandering.
8.  De gemeenten krijgen de ruimte en de tijd om zich te concentreren op het behalen van de klimaat-

ambities, zoals neergelegd in dit akkoord en met betrekking tot een duurzame leefomgeving. Met het 
oog daarop realiseert het Rijk, waar mogelijk, bestuurlijke eenvoud en voorkomt en bestrijdt, waar 
mogelijk, bestuurlijke drukte.

9.  Er wordt een platform duurzame overheden ingesteld voor de uitvoering van de afspraken uit dit ak-
koord en met betrekking tot het bevorderen van een duurzame leefomgeving. Dit platform is gericht 
op kennisontwikkeling, kennisvergaring en kennisverspreiding tussen lokale overheden en andere 
partners (één loket). Voorts wordt een helpdeskfunctie opgericht. Het Rijk (VROM begroting) stelt 
hiervoor een bedrag beschikbaar van € 150.000,-.per jaar.

10.  De bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten zijn gebaseerd op wederzijds vertrou-
wen. Als het Rijk gezamenlijk optrekt met gemeenten, dan is zij, onverminderd wettelijke verplichtin-
gen, terughoudend op het gebied van verantwoording en toezicht  op gemeenten.

1 Werkprogramma Schoon en Zuinig blz. 51.



Reductiepotentieel
Artikel 2

1.  Gemeenten spelen een belangrijke directe, maar veelal ook indirecte rol bij het realiseren van de kli-
maatdoelstellingen uit het werkprogramma ”Nieuwe energie voor het klimaat”.

2.  In lijn met het werkprogramma ”Nieuwe energie voor het klimaat” monitoren partijen in 2010 wat de 
tussentijdse resultaten zijn van dit bestuursakkoord. 

3.  Bij de monitoring in 2010, maar ook gedurende de gehele looptijd van dit akkoord, staat centraal 
welke leerervaringen er zijn en hoe partijen zich committeren aan de verschillende initiatieven en 
afspraken. Het perspectief is een lange termijn inzet tot 2020, waarbij het accent ligt op concreet 
handelen in de periode 2007-2011. Op basis van de monitoring in 2010 kan worden besloten tot een 
tweede reeks van initiatieven.

4.  Een voorbeeld van emissie reductie mogelijkheden zijn de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen. 
Uit onderzoek blijkt dat hierbij voor circa 1,0 Mton aan reductiepotentieel aanwezig is.

5.  Trendbreuken zijn mogelijk met een evenwichtige mix van maatregelen, samenwerking en beleids-
instrumenten. Maatregelen die nu op de plank liggen worden ”Meters maken” genoemd. ”Meters 
voorbereiden” houdt in het versneld werken aan opties die over enkele jaren voluit kunnen worden 
ingezet. ”Verdergaande innovaties” gebeuren door het uitvoeren van een innovatieagenda voor de 
middellange- en lange termijn.

Specifiek
Artikel 3

Voor de volgende terreinen worden afspraken gemaakt:
1.  duurzame overheid;
2.  duurzame energieproductie;
3.  schone en zuinige mobiliteit;
4.  energiezuinige gebouwde omgeving;
5.  duurzame (agrarische) bedrijven, 
6.  klimaatbestendige leefomgeving (adaptatie).
 
Paragraaf 2. Afspraken
De algemene- en specifieke afspraken worden per paragraaf en artikel weergegeven.

Paragraaf 3. Duurzame overheid

Algemene afspraken
Artikel 4

Partijen bevorderen dat:
1.   het Rijk en de gemeenten hun inzet voor klimaatbeleid in de komende jaren substantieel intensive-

ren. Gemeenten streven naar een klimaatneutrale huisvesting en organisatie. De koplopers vervullen 
een voorbeeldfunctie. Het Rijk wordt in 2012 klimaatneutraal gehuisvest. Rijk en gemeenten zetten 
daarbij in op duurzaam inkopen en op energiebesparing bij verwarming, verlichting en energiezuinige 
apparatuur en wagenpark. Gemeenten gaan actief aan de slag met energiezuinige verlichting en de 
afspraken zoals die binnen de Taskforce verlichting met marktpartijen worden gemaakt. Gemeenten 
worden geholpen door het opzetten van aantrekkelijke investeringsconstructies. De investeringen die 
gemeenten op het gebied van energiezuinige verlichting doen, betalen zich terug doordat de energie-
kosten fors dalen;

2.   het Rijk samen met de gemeenten de markt voor duurzame producten stimuleert door gezamenlijk 
het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten in te kopen. Via het duurzaam inkoopbe-
leid gaan Rijk en gemeenten een extra prikkel geven aan innovatie en duurzaamheid bij het bedrijfs-
leven. Het Rijk stelt zich ten doel om uiterlijk in 2010 bij 100% van de rijksaankopen en –investerin-
gen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen. Het betreft een resultaatverplichting: 



wanneer op het moment van aanbesteden milieu- en sociale criteria beschikbaar zijn, worden deze 
gehanteerd. Het streven is om de criteria zo mogelijk als knock out criteria te formuleren. Daar waar 
een overheid het in een specifieke situatie noodzakelijk acht bepaalde criteria niet toe te passen, 
dient die overheid zich hierover te verantwoorden. De gemeenten streven ernaar uiterlijk dit doel in 
2015 te bereiken. Om vast te stellen wat onder ”duurzaam inkopen” wordt verstaan, worden voor 
alle relevante productcategorieën van overheidsaanschaffingen duurzaamheidcriteria opgesteld. Deze 
criteria moeten passen binnen de bestaande Europese en nationale mededinging- en aanbestedings-
wetgeving;

3.   Het rijk stelt een subsidieregeling open voor de periode 2008-2012 om gemeentelijke initiatieven voor 
een duurzaam klimaatbeleid te ontwikkelen en te intensiveren. De regeling is bedoeld om de lasten 
te delen van personeel, onderzoek, communicatie en educatie. Hierbij zal worden aangesloten bij de 
systematiek zoals die met het eerste subsidieprogramma succesvol is toegepast; 

4.   CO2 afvang in combinatie met CO2 opslag, ook wel carbon capture and storage (CCS) genoemd, is 
een wezenlijke tussenstap in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Maatschappelijke 
steun is essentieel voor de implementatie van CO2 afvang en opslag. 

Specifieke afspraken
Artikel 5

Partijen bevorderen dat:
1.   door middel van een onderzoek wordt vastgesteld wat onder het begrip ”klimaatneutraal” wordt ver-

staan en hoe dit begrip meetbaar kan worden gemaakt. Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen 
klimaatneutraliteit van de eigen gemeentelijke organisatie en van alle activiteiten die binnen gemeen-
tegrenzen plaatsvinden;

2.   het Rijk en de gemeenten het energiezuinig maken van de eigen organisatie stimuleren. Op dit mo-
ment is de CO2 -emissie van gemeentelijke gebouwen circa 1,0 Mton. Als eerste stap om te komen 
tot een CO2-emissiereductie van de eigen gemeentelijke organisatie zullen alle gemeentelijke ge-
bouwen groter dan 1000 m2 uiterlijk 1 januari 2009 voorzien zijn van het verplichte energielabel in 
combinatie met een maatwerkadvies. Het Rijk stimuleert dat kennis en ervaring tussen de gemeenten 
onderling en tussen de gemeenten, mede-overheden en het Rijk uitgewisseld wordt in het Platform 
Energieprestatiecertificering Publieke Gebouwen. De VNG zal 20 gemeenten voordragen die een voor-
beeldfunctie gaan vervullen, die hun eigen gemeentelijk organisatie klimaatneutraal hebben ingericht 
in 2012;

3.   er een Taskforce Verlichting wordt ingesteld, waaraan partijen actief deelnemen om te komen tot 
afspraken over energiezuinige verlichting, in kantoren, bij huishoudens en bij openbare instellingen 
(scholen, ziekenhuizen) of publieke ruimten;

4.   het Rijk en de gemeenten in hun gebouwen en bij verlichting in de openbare ruimte ernaar streven 
dat jaarlijks respectievelijk 2 en 1,5% energie te besparen in de periode 2008-2012. Afhankelijk van 
de afspraken die met marktpartijen binnen de Taskforce verlichting worden gemaakt zal deze ambi-
tie naar boven kunnen worden bijgesteld. Het peiljaar voor de ambitie is 1990. Hierbij worden lokale 
veiligheidsaspecten nadrukkelijk in aanmerking genomen in het kader van de openbare orde en veilig-
heid;

5.   gemeenten naar 75% duurzaam inkopen in 2010 streven en 100% in 2015. Het streven van individu-
ele gemeenten naar het sneller behalen van deze doelen wordt aangemoedigd; 

6.   het Rijk € 400.000 beschikbaar stelt aan de VNG voor een ondersteuningsprogramma om duurzaam 
inkopen bij gemeenten te stimuleren. De VNG zal hiermee, in samenwerking met PIANOO (onderdeel 
van het ministerie van Economische Zaken), SenterNovem en het ministerie van VROM, een gemeen-
telijke scan uitvoeren, een handreiking maken en regionale bijeenkomsten voor ambtenaren, raadsle-
den en wethouders, alsmede een afsluitend congres organiseren. Daarnaast zorgt de VNG voor extra 
publiciteit via de eigen en andere kanalen;

7.   de VNG in samenwerking met gemeenten minimaal 10 additionele pilots ontwikkelt waarin extreem 
schone, stille en zuinige wagenparken worden aangeschaft of wagenparken die voor een groter aan-
deel op alternatieve brandstoffen kunnen rijden. Het Rijk biedt vanuit innovatieprogramma’s onder-
steuning bij deze pilots;



8.   het Rijk een nieuwe klimaatsubsidieregeling (voorheen BANS) vaststelt voor de periode 2008-2012 
met het streven deze  op 1 januari 2008 in werking te stellen. Het Rijk stelt hiervoor € 37 miljoen2 

beschikbaar vanuit het budget voor Schoon en Zuinig (VROM begroting). In dit budget zijn ook de 
uitvoeringskosten begrepen die worden geschat op circa € 2 miljoen. Gemeenten kunnen de bijdragen 
uit de nieuwe klimaatsubsidieregeling inzetten voor de realisatie van energiebesparingplannen, mits 
er sprake is van cofinanciering uit eigen middelen; 

9.   het Rijk en gemeenten organiseren de kennisoverdracht voor CO2 afvang en opslag. Onder meer 
wordt hierbij gebruik gemaakt van het Platform Duurzame Overheden. 

Paragraaf 4. Duurzame energieproductie

Algemeen
Artikel 6

Het Rijk en de gemeenten bevorderen dat de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie 
aanzienlijk wordt vergroot. Gemeenten spelen een belangrijke faciliterende rol bij het stimuleren van 
hernieuwbare energie bij woningen, eigen gemeentelijke gebouwen en energie- en afvalbedrijven. Via 
bestemmingsplannen wijzen gemeenten locaties aan voor het opwekken van duurzame energie, zoals 
biogas, zonne- en windenergie. Verder komt er een Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE) 
bedoeld voor projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte/
kracht-koppeling (WKK). Voor de maatregelen geldt de randvoorwaarde dat er geen verschuiving van 
problemen ontstaat, bijvoorbeeld naar een ander milieucompartiment of naar ontwikkelingslanden.

Specifiek
Artikel 7

Partijen bevorderen dat:
1.   het Rijk en de gemeenten naar het vergroten van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 

streven;
2.   het Rijk en de gemeenten naar een verdubbeling van het opgesteld vermogen van windenergie op 

land in 2011 streven. Het Rijk en de gemeenten zullen tezamen een nationaal uitvoeringsprogramma 
windenergie opstellen waarin de ambities, maatregelen om de belemmeringen in regelgeving op te 
heffen en mogelijkheden voor inpassing van nieuwe windturbines zijn uitgewerkt. Daarbij dient reke-
ning gehouden te worden met een verantwoorde inpassing van windturbines in het landelijk gebied;

3.   het Rijk de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE) in het voorjaar van 2008 openstelt;
4.   de gemeenten in bestemmingsplannen ruimte voor duurzame energie geven, onder andere door het 

aanwijzen van locaties voor de opwekking hiervan;
5.   als aandeelhouder van energie- en afvalbedrijven blijvend hun invloed aanwenden om de mogelijkhe-

den voor het gebruik van duurzame energie en restwarmte te benutten;
6.   de gemeenten de ontwikkeling van ”groen gas” ondersteunen en medewerking geven aan proefpro-

jecten. Vooral regelgeving en lokale acceptatie zijn aandachtspunten.

2 Werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat blz. 51. 



Paragraaf 5. Schone en zuinige mobiliteit 

Algemeen
Artikel 8

Partijen bevorderen dat:
1.   maatregelen bij de mobiliteitssector leiden tot een daling van de emissies van broeikasgassen en ver-

betering van de luchtkwaliteit. De mobiliteitsector is verantwoordelijk voor circa 20% van de uitstoot 
van broeikasgassen. Bij ongewijzigd beleid stijgt de uitstoot van broeikasgassen door deze sector 
sterk en neemt het relatieve aandeel van deze sector in het totaal toe. Maatregelen bij verkeer en 
vervoer leiden, naast een vermindering van de CO2-uitstoot, tot een betere luchtkwaliteit en minder 
geluidsoverlast. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het instellen van een milieuzone voor vracht-
wagens of het laten rijden van aardgasbussen;

2.   het van belang is dat burgers en bedrijven worden gestimuleerd om zuiniger auto’s aan te schaffen. 
Het Rijk en de gemeenten geven hierbij het goede voorbeeld door het eigen wagenpark te verduur-
zamen en schoner openbaar vervoer in te kopen. Voorlopende gemeenten experimenteren met een 
extreem zuinig wagenpark of grotere inzet van alternatieve brandstoffen. Daarnaast zullen gemeen-
ten via vervoersmanagement zorgdragen voor een efficiënte organisatie van het personenvervoer van 
bedrijven. Hiermee kan de transitie naar duurzame mobiliteit versneld plaatsvinden; 

3.   Nederland in 2020 één van de schoonste vervoersystemen heeft3. Deze ambitie wordt via innovatie-
programma’s zoals ”De auto van de toekomst” en energietransitie vorm gegeven.

Specifiek
Artikel 9

Partijen bevorderen dat:
1.   het Rijk de aanschaf en het gebruik van schone en zuinige auto’s fiscaal stimuleert;
2.   het Rijk  er op zal toezien dat de sector haar verantwoordelijkheid neemt om tot een adequate sloop-

regeling te komen voor oude vervuilende auto’s. Hierover zal het Rijk nader overleg hebben met de 
branche;

3.   het Rijk en de gemeenten de verkrijgbaarheid van biobrandstoffen via bijvoorbeeld tankvoorzieningen 
en van alternatieve brandstoffen langs snelwegen en in de gemeentelijke omgeving vergroten; 

4.   de gemeenten, waar mogelijk, inzetten op een zuiniger en schoner wagenpark en/of voertuigen die 
voor een groter aandeel op alternatieve brandstoffen kunnen rijden;

5.   de gemeenten de huidige experimenten voor milieuzonering voortzetten. De VNG zal de resultaten 
van deze experimenten actief onder de gemeenten verspreiden; 

6.   het Rijk en de VNG gezamenlijk de mogelijkheden zullen onderzoeken om de huidige milieuzonering 
uit te breiden naar (bestel) auto’s en leveren daarmee een bijdrage aan een schonere lucht en een 
verlaging van de emissies van fijn stof;

7.   de gemeenten CO2-emissiereductie integraal opnemen in lokale en regionale verkeers- en vervoers-
plannen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan alternatieven voor de auto. Dit geldt in het bijzon-
der voor de fiets;

8.   de gemeenten hun invloed bij de provincies gebruiken om innovaties in het openbaar vervoer via con-
cessieverlening aan vervoersbedrijven te stimuleren;

9.   de VNG in samenwerking met de gemeenten minimaal tien additionele pilots ontwikkelt waarin ex-
treem schone, stille en zuinige wagenparken of wagenparken die voor een groter aandeel op alterna-
tieve brandstoffen kunnen rijden worden aangeschaft. Het Rijk biedt vanuit innovatieprogramma’s  
”De auto van de toekomst” en energietransitie inhoudelijke ondersteuning bij deze pilots;

10. de VNG in overleg met het bedrijfsleven vervoersmanagement stimuleert.

3 Werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat blz. 51. 



Paragraaf 6. Energietransitie van de gebouwde omgeving 

Algemeen
Artikel 10

Partijen bevorderen dat:
1.   het Rijk en de gemeenten  in de gebouwde omgeving een forse energiebesparing  realiseren. Het 

streven is dat in 2020 de nieuwbouw energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen en 
gebouwen in 2020 met meer dan 50%4 is verlaagd. Het Rijk en de gemeenten zullen zelf het goede 
voorbeeld geven. Om meters te maken én om innovatie te stimuleren wordt de energieprestatiecoëf-
ficient voor nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en in 2015 naar 0,45. Voor de utiliteits-
bouw geldt een vergelijkbare aanscherping. Op basis van vrijwilligheid mogen gemeenten en bedrij-
ven gezamenlijk besluiten bij een nieuwbouwproject verder te gaan; 

2.   Rijk en gemeenten  innovatie voor energiebesparing in de gebouwde omgeving een forse impuls 
geven. Hiervoor zal een innovatieprogramma energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie worden 
opgezet. Hiermee krijgen gemeenten én bedrijven uit de bouwsector kansen om bij nieuwbouw meer 
besparingen of duurzaamheid te bereiken, ook in het kader van bijvoorbeeld een wijkaanpak of het 
gebruik van restwarmte;

3.   bij dit pakket van maatregelen als randvoorwaarden gelden dat er voldoende technieken voor de 
markt beschikbaar moeten zijn en dat de toepassing daarvan kostenefficiënt is. Voor bestaande 
gebouwen wordt op 1 januari 2008 een energielabel voor gebouwen (utiliteits- en woningbouw) 
verplicht op mutatiemomenten. Bij al deze maatregelen is randvoorwaarde, dat de kwaliteit van het 
binnenmilieu voldoende gewaarborgd is;

4.   de gemeenten kunnen, omdat zij dicht bij marktpartijen staan, op lokaal niveau partijen bij elkaar 
brengen om effectieve acties te organiseren (bijvoorbeeld in het kader van wijkaanpak) met woning-
corporaties, projectontwikkelaars en burgers. Daarnaast kunnen zij op lokaal niveau afspraken maken 
met woningcorporaties over energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie. Om meters voor te be-
reiden zullen gemeenten experimenten stimuleren met het toepassen van innovatieve technieken bij 
nieuwbouw en renovatie. Hierbij wordt aangesloten bij het Innovatieprogramma energiebesparing bij 
nieuwbouw en renovatie dat het kabinet in 2008 start en bij de initiatieven van het platform energie-
besparing gebouwde omgeving (PEGO). Deze projecten geven een stimulans aan de markt en maken 
de weg vrij voor generieke regelgeving op rijksniveau.

Specifiek
Artikel 11

Partijen bevorderen dat:
1.   gemeenten innovatieve initiatieven in de gebouwde omgeving actief oppakken (PEGO). De VNG zal 

de deelname van gemeenten aan deze projecten actief stimuleren bij haar leden door tenminste 10 
woonwijken aan te dragen waar geëxperimenteerd kan worden met innovatieve energiebesparende 
maatregelen en/of duurzame energiebronnen. Op basis van de eerste resultaten van deze tien expe-
rimenten zal het Rijk samen met de VNG en de bouwsector onderzoeken op welke wijze de ervarin-
gen van deze experimenten op grote schaal geïmplementeerd kunnen worden. Standaardisering en 
organisatie van de bouwketen worden hierdoor mogelijk. De resultaten van deze onderzoeken zullen 
binnen een jaar gereed zijn;

2.   er een innovatieprogramma energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie wordt opgezet voor de uit-
voering van veldexperimenten waarin op gebouw- en gebiedsniveau, in goed overleg tussen betrok-
ken partijen, een hogere energieprestatie zal worden gerealiseerd dan de huidige energieprestatie-eis 
in de nieuwbouw. Er zal ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan maatregelen en instrumenten 

4 Werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat blz. 26. 
5  Bij het benoemen van deze getallen is uitgegaan van de energieprestatienormering EPN zoals die op dit moment wordt toegepast 

(NEN 5128 2004 inclusief correctieblad C1 2004). Aangezien de norm grondig wordt herzien, gaat het Rijk uit van een aanscher-
ping van 25% in 2011 en 50% in 2015 ten opzichte van de huidige eis.



op gebiedsniveau en de effecten op het binnenmilieu en de gezondheid. In overleg tussen Rijk, VNG, 
Klimaatverbond en de bouwsector zal worden uitgewerkt, hoe de veldexperimenten voor dit innova-
tieprogramma zullen worden ingevuld ten aanzien van aantal, omvang en energieprestatie. Tevens 
zullen Rijk, VNG en de bouwsector in 2008 een onderzoeksopdracht formuleren over de effecten van 
de aanscherping van de energieprestatie-eis en de mogelijke gezondheidsrisico’s. Dit zal gebeuren in 
samenhang met reeds uitgevoerde en reeds geplande onderzoeken; 

3.   het Rijk budget beschikbaar stelt voor het in lid 2 genoemde innovatieprogramma voor energiebespa-
ring in de gebouwde omgeving. Dit budget komt uit het totale budget, genoemd in artikel 1, derde 
lid;

4.   het Rijk onderzoekt op welke wijze het nuttig gebruik van restwarmte en duurzame warmte gestimu-
leerd kan worden. De resultaten van dit onderzoek  zullen worden meegenomen in het innovatiepro-
gramma genoemd in lid 2 van dit artikel;

5.   de gemeenten actief meewerken aan de uitvoering van het programma Meer met Minder door in sa-
menspraak met de partijen van Meer met Minder: 

 •  ondersteuning te geven aan de lokale uitvoering van het plan Meer met Minder bijvoorbeeld door 
een coördinerende rol van gemeenten bij een wijkgerichte aanpak;6  

 •  afspraken te maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties over te realiseren ambities 
voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie;

 •  het organiseren van doelgroepgerichte communicatie en voorlichtingscampagnes en andere lokale 
stimulansen te organiseren ten einde particuliere eigenaren en bedrijven energiebesparende maat-
regelen aan hun panden te laten treffen;

6.   het Rijk voor de uitvoering van de plannen binnen de gebouwde omgeving voor de periode 2007-
2011 een bedrag van € 121 miljoen7 beschikbaar stelt;

7.   de gemeenten in prestatiecontracten met woningcorporaties energieprestatie-eisen opnemen voor  
de bestaande woningvoorraad. Dit onder voorbehoud van nadere afspraken die het Rijk maakt met 
Aedes over condities, instrumenten en maatregelen die voor corporaties nodig zijn om de energie-
prestatie van de woningen van de corporaties te verbeteren. De VNG, Aedes en PEGO zullen voor 
zover nodig nadere invulling geven aan de reeds eerder gedane suggesties door PEGO; 

8.   investeringsinspanningen van woningcorporaties in energie-efficiency van de bestaande voorraad  
woningen kunnen een positieve bijdrage kunnen leveren aan een beheerste woonlastenontwikkeling;

9.   de gemeenten in prestatiecontracten met woningcorporaties energieprestatie-eisen opnemen voor 
nieuwbouw;

10.  het Rijk het woningwaarderingstelsel zodanig aanpast dat investeringen van verhuurders in energie-
besparende maatregelen in de huurprijs meetellen op basis van het energielabel.

Paragraaf 7. Duurzame bedrijven
 

Algemeen
Artikel 12

Partijen bevorderen dat:
1.   het rijk en de gemeenten de markt voor duurzame producten en productie versterken. Via duurzaam 

inkopen geven het Rijk en de gemeenten het goede voorbeeld. Verder geven het Rijk en de gemeen-
ten door het stimuleren van het toepassen van innovatie en duurzame mobiliteit ruimte voor de ont-
wikkeling van duurzame bedrijven.

2.  bedrijven bewust omgaan met energie. In de meerjarenafspraken (MJA) convenant energie efficiency 
zijn met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het nemen van energiebesparingsmaatregelen. De 
gemeenten handhaven als bevoegd gezag op basis van de Wet Milieubeheer vooral bij de niet deelne-
mers aan het MJA-convenant de naleving van energievoorschriften. Uitgangspunt is dat alle energie-
besparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, genomen dienen te worden. Gemeen-
ten kunnen met betrekking tot de MJA-bedrijven gebruik maken van de expertise van SenterNovem;

6 Besluitvorming waar de coördinerende rol van Meer met Minder wordt neergelegd moet nog plaatsvinden.
7 Werkprogramma Nieuwe energie voor het klimaat blz. 26. 



3.  de gemeenten samen met de VROM-Inspectie een nieuw systeem van periodieke controles ontwik-
kelen, waarin ook nieuwe milieuthema’s - zoals energiebesparing - prioriteit krijgen. Sinds het begin 
van de jaren 90 kent de milieuhandhaving periodieke controles die vooral hun oorsprong hebben in de 
voormalige Hinderwet. Belangrijkste aandachtpunten bij de controles zijn doorgaans gevaar, schade 
en hinder. Inmiddels hebben zich nieuwe milieuthema’’s aangediend;

4.  het rijk en de gemeenten inzien dat CO2 afvang in combinatie met opslag (doorgaans aangeduid 
met CCS) een wezenlijke tussenstap is in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Maat-
schappelijke steun is essentieel voor de implementatie van CO2 afvang en opslag. Bij de bevolking is 
er nog weinig bekendheid over deze oplossing. Het Rijk en gemeenten geven meer bekendheid aan 
de ontwikkeling en toepassing van CO2 afvang in combinatie met opslag. Het Rijk neemt hierbij het 
voortouw vanuit het rijksbrede Project CCS.

 
Specifiek
Artikel 13
 
Partijen bevorderen dat:
1.  de gemeenten als bevoegd gezag op basis van de van toepassing zijnde, bij of krachtens wet gestelde 

voorschriften met betrekking tot energiebesparing handhaven, alsmede bij convenant gemaakte af-
spraken omtrent energiebesparende maatregelen;

2.  de gemeenten in hun handhavingprogramma beoogde controlefrequentie de deelname van bedrijven 
aan het MJA-convenant energie efficiency laten meewegen;

3  de gemeenten, waarbinnen MJA-bedrijven zijn gevestigd, het MJA-convenant ondertekenen;
4.  de gemeenten energiebesparing bij periodieke controles prioriteit geven. De VNG en de VROM-In-

spectie werken dit samen verder uit;
5.  het Rijk en de gemeenten ondersteunen de voorbereiding en uitvoering van CCS-demonstratiepro-

jecten. Het Rijk en gemeenten organiseren de kennisoverdracht voor CO2 afvang en opslag. Hiertoe 
ontwikkelen het Rijk en de gemeenten samen met andere betrokken partijen een communicatiestra-
tegie. Onder meer wordt hierbij gebruik gemaakt van het Platform Duurzame Overheden.

 
Paragraaf 8. Duurzame agrarische bedrijven 

Algemeen
Artikel 14

Het Rijk en de gemeenten bevorderen (of stimuleren) duurzame land- en tuinbouwbedrijven  Dit soort 
bedrijven gaat bewust om met energie en brandstoffen. Bij de agrarische bedrijven kan transport worden 
beperkt door activiteiten te clusteren en vervoersstromen te bundelen en daar een slimme regie voor te 
voeren. Dit heeft zowel economische als ecologische voordelen. Het kan de fijnstofproblematiek ver-
minderen, de verkeersoverlast in de bebouwde kom en op plattelandswegen beperken en in een aantal 
gevallen kan dit ook gunstig uitwerken op de werkgelegenheid. Daarnaast kunnen deze bedrijven, bij 
clustering, elkaars reststoffen gebruiken en via de verwerking van meststoffen duurzame energie opwek-
ken. Ontwikkelingen, zoals verwerking van mest (co-vergisting), de plaatsing van windturbines en klein-
schalige teelt van energiegewassen zijn nodig om de doelstelling van 20 % duurzame energie in 2020 
mede mogelijk te maken. Voor deze ontwikkeling zijn wijzigingen van bestemmingsplannen, bouw- en 
milieuvergunningen nodig. Gemeenten zijn hiervoor veelal het bevoegd gezag. 



Specifiek
Artikel 15

Partijen bevorderen dat:
1.   het Rijk investeringen in semi-gesloten kassen en andere innovatieve energiesystemen in de glastuin-

bouw stimuleert;
2.   het Rijk in 2008, in relatie tot agrarische bedrijven, het voornemen heeft een subsidieregeling voor 

investering in energienetwerken open te stellen. Van deze energienetwerken maken glastuinbouwbe-
drijven onderdeel uit;

3.   het Rijk de productie van duurzame energie door co-vergisting onder de nieuwe SDE-regeling gaat 
stimuleren;

4.   de gemeenten voor een voortvarende vergunningverlening voor duurzame en innovatieve energiesys-
temen zorgen. Mestvergisting in het landelijk gebied wordt daarbij zo goed mogelijk landschappelijk 
ingepast;

5.   het Rijk en de VNG, vooruitlopend op de omgevingsvergunning, de vergunningenprocedures in de 
agrarische sector stroomlijnen teneinde die vergunningen sneller te kunnen afgeven. De VNG ver-
spreidt de kennis over deze stroomlijning onder de gemeenten;

6.   de gemeenten in bestemmingsplannen ruimte geven aan biomassavergisting en mestvergisting. Mest-
vergisting wordt daarbij zo goed mogelijk landschappelijk ingepast;

7.   de gemeenten initiatiefnemers en projectontwikkelaars ertoe aanzetten met innovatieve samenwer-
kingsverbanden en concepten te werken. Een voorbeeld hiervan zijn energieclusters van glastuin-
bouwbedrijven, al dan niet met andere industriële bedrijven, die warmte leveren voor woningen. De 
VNG neemt het voortouw bij het uitvoeren van een pilot;

8.   de gemeenten beleid vaststellen en uitvoeren gericht op het stimuleren van het clusteren van de 
energievraag en het energieaanbod in netwerken;

9.   de gemeenten bedrijven ondersteunen die  transportbewegingen willen verminderen, door als be-
voegd gezag de vereiste vergunningen te stroomlijnen en door actief mee te denken in oplossingen.

Paragraaf 9. Klimaatbestendige leefomgeving

Algemeen
Artikel 16

Het Rijk en de gemeenten onderschrijven de noodzaak om te komen tot een klimaatbestendig Nederland. 
Vooral de extremen zullen toenemen. Hierbij kan gedacht worden aan hitte, droogte en wateroverlast. 
Nederland krijgt te maken met zowel zeer natte als zeer droge perioden, hogere temperaturen, windstor-
men, toename van schadelijke insecten en verspreiding van reeds bekende maar wellicht ook onbekende 
ziektes. De klimaatverandering en de verdergaande verstedelijking kunnen leiden tot overstromingen, 
hittestress, verwoestingen en gezondheidsrisico’s. Nederland moet zich voorbereiden en aanpassen om 
de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Via goede ruimtelijke inrichting, waterbeheer en ge-
zondheidszorg moet worden ingespeeld op de klimaatverandering. Juist op deze terreinen hebben ge-
meenten belangrijke taken en ze zijn daarom een cruciale partner voor het Rijk. 

Specifiek
Artikel 17

Partijen bevorderen dat:
1.   het Rijk en de gemeenten de komende vier jaar gezamenlijk de maatregelen voor adaptatie in kaart 

brengen en uitwerken die aansluiten bij de ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, water-
beheer en gezondheidszorg binnen gemeenten;

2.   het Rijk en de gemeenten, in ARK-verband,  in beeld brengen op welke punten de inventarisatie van 
gemeentelijke adaptatie opties die de VNG medio 2007 heeft laten uitvoeren, aangevuld moeten wor-
den. In het kader van het additioneel onderzoek kunnen gemeenten en waterschappen in pilots realis-



tische en praktisch uitvoerbare scenario’s uitwerken, waarmee de andere gemeenten invulling kunnen 
geven aan de (lange termijn) overheidsdoelstellingen. Deze pilots kunnen ook inzichtelijk maken:

 •  welke maatregelen gemeenten kunnen nemen;
 •  op welke wijze deze maatregelen geïmplementeerd kunnen worden;
 •  wat de kosten van de verschillende maatregelen zijn;
 •  welke financieringsconstructies voor de maatregelen mogelijk zijn.
 •  als additioneel onderzoek nodig is, dan worden financiering en begeleiding gezamenlijk opgezet. 

Hiervoor stelt het Rijk maximaal € 1 miljoen beschikbaar;
3.   bij de uitvoering van de pilots zoveel mogelijk aangesloten wordt bij het onderzoeksprogramma  

”Kennis voor Klimaat” en de regionale adaptatiestrategieën die daarin voor acht concrete gebieden 
worden ontwikkeld. In het programma wordt expliciet aandacht besteed aan het beschikbaar (en 
waar mogelijk generaliseerbaar) maken van de ontwikkelde kennis voor andere gemeenten. Het Rijk 
heeft voor ”Kennis voor Klimaat” € 50 miljoen subsidie beschikbaar gesteld.

Paragraaf 10. Slotbepalingen

Reikwijdte bestuursakkoord
Artikel 18

Dit bestuursakkoord laat de uit de wet- en regelgeving voortvloeiende rechten en verplichtingen onverlet.

Afdwingbaarheid bestuursakkoord
Artikel 19

Dit bestuursakkoord is niet in rechte afdwingbaar.

Wijziging bestuursakkoord
Artikel 20

1.   Indien één der partijen wijziging van dit bestuursakkoord wenst, doet die partij daartoe schriftelijk 
een voorstel aan de andere partij en nodigt de andere partij uit voor overleg over dat voorstel.

2.   Het in het eerste lid bedoelde overleg vindt plaats uiterlijk vier weken na verzending van het voorstel, 
bedoeld in dat lid.

3.   Indien het in het eerste lid bedoelde overleg niet leidt tot overeenstemming over het gedane voorstel, 
is het voorstel verworpen. 

4.   Indien beide partijen instemmen met een voorstel tot wijziging van dit bestuursakkoord, wordt die 
wijziging door beide partijen ondertekend en als bijlage bij dit bestuursakkoord gevoegd.

Opzegging bestuursakkoord
Artikel 21

1.   Indien de meerwaarde van de in dit bestuursakkoord vastgelegde afspraken naar het oordeel van één 
der partijen gering is en die partij om die reden het bestuursakkoord wil beëindigen, stelt die partij de 
andere partij daarvan schriftelijk in kennis en nodigt de andere partij uit voor overleg ter zake.

2.   Het in het eerste lid bedoelde overleg vindt plaats uiterlijk binnen vier weken na verzending van de 
kennisgeving, bedoeld in dat lid.

3.   Indien het in het eerste lid bedoelde overleg naar de mening van de partij die het overleg bijeen heeft 
geroepen, of naar de mening van beide partijen tot de slotsom leidt dat voortzetting van dit bestuurs-
akkoord geen meerwaarde biedt, is dit bestuursakkoord beëindigd.



4.   Het staat een partij vrij een op basis van dit bestuursakkoord in gang gezette activiteit voort te  
zetten.

Inwerkingtreding en duur bestuursakkoord
Artikel 22

Dit bestuursakkoord treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening daarvan door partijen en ein-
digt op 31 december 2011.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag op 12 november 2007.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Drs. W.J. Deetman 

De minister van Verkeer en Waterstaat
Ir. C.M.P.S. Eurlings 

De minister van Economische Zaken
Mw. M.J.A. van der Hoeven 

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie
Mw. drs. C.P. Vogelaar 

De minister van Ruimte en Milieu
Mw. dr. J.M. Cramer

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Mw. G. Verburg

de Staatssecretaris van Financiën,
mr. drs. J.C. de Jager

de Staatssecretaris voor Europese Zaken,
drs. F.C.G.M. Timmermans



 

 

       
 
 

BIJLAGE E: 
MILLENNIUMDOELSTELLINGEN 
 

                      



MILLENNIUMDOELSTELLINGEN VERENIGDE NATIES VOOR 2015 
 
MILLENIUMDOELSTELLING TAAKSTELLINGEN VOOR 2015 

(tenzij anders aangegeven) 
1. Grootste armoede en honger 

uitbannen 
- halveren van het aantal mensen dat met minder 

dan 1 dollar per dag moet rondkomen 
- halveren van het aantal mensen dat lijdt aan honger

2.  Basisonderwijs waarborgen voor 
iedereen 

- alle jongens en meisjes een volledige lagere 
schoolopleiding laten afronden 

3.  Gelijkheid tussen de geslachten en de 
autonomie van vrouwen bevorderen 

- opheffen discriminatie op basis van geslacht bij 
basis en middelbaar onderwijs in 2005 

- opheffen discriminatie op basis van geslacht bij alle 
opleidingsniveau’s in 2015  

4.  De kindersterfte terugbrengen -  sterfte bij kinderen onder de 5 jaar met 2/3 
terugdringen  

5.  De gezondheid van moeders 
verbeteren 

- sterfte van moeders bij geboorte met 3/4 
terugdringen 

6.  Aanpakken HIV/AIDS, malaria en 
andere ziektes 

- stoppen van de opmars van aids en beginnen met 
het terugdringen ervan 

- stoppen van de opmars van Malaria en andere 
grote ziektes en beginnen met terugdringen ervan 

7.  Duurzaamheid - integreren van de principes van duurzame 
ontwikkeling in landelijke politiek en programma’s 

- terugdraaien van verlies van natuurlijke 
hulpbronnen 

- met de helft reduceren van het aantal mensen dat 
geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater 

- realiseren van verbetering van de 
levensomstandigheden voor minimaal 100 miljoen 
sloppenwijkbewoners in 2020 

8.  Mondiaal partnerschap voor 
ontwikkeling 

- verder ontwikkelen van een handelssysteem dat is 
gebaseerd op regels, dat betrouwbaar is en niet 
discrimineert 

- nationaal en internationaal realiseren van goed 
bestuur, ontwikkeling en armoedebestrijding  

- tegemoetkomen aan de noden van de minst 
ontwikkelde landen (waaronder tarief en quotavrije 
handel voor hun export en sterke reductie van hun 
schulden) 

- kwijtschelding van schulden aan staten 
- genereuzere bijstand voor landen die zich serieus 

inzetten voor de bestrijding van armoede 
- tegemoetkomen aan de speciale noden van zich 

ontwikkelende eilanden en landen met geografische 
barrières 

- effectief omgaan met schuldproblematiek door het 
zoeken van maatregelen die de schuld draagbaar 
houden op lange termijn 

- In samenwerking met ontwikkelde landen realiseren 
van fatsoenlijk en opbouwend werk voor jongeren 

- In samenwerking met farmaceutische bedrijven 
toegang tot betaalbare essentiële medicijnen 
verschaffen in ontwikkelingslanden 

- In samenwerking met de private sector toegang 
verschaffen tot de verbeteringen die technologische 
ontwikkeling brengt - met name op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie 

 


