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Voorstel:
I)  Kennis te nemen van de startnotitie klimaat- en duurzaamheidsbeleid. 
II)  In te stemmen met: 

1) Aanwijzing van wethouder Milieu als bestuurlijk verantwoordelijke en directeur ROB als 
directieverantwoordelijke voor gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid. 

2) Interim actieprogramma klimaat en duurzaamheid voor het jaar 2008 bestaande uit: 
a) Deelname aan energiebesparingsplan aandeelhouders Essent; 
b) Campagne buitenverlichting\binnenverlichting bij gemeente, scholen, huishoudens en 

bedrijven; 
c) Deelname aan  nacht van de nacht 2008 (aansluitend bij campagne onder 2b). 

3) Begin 2008 laten uitvoeren van de volgende scans: 
a)  CO2 balans Dalfsen januari 2008; 
b) CO2 balans Dalfsen 1990 (referentiejaar broeikasgasuitstoot); 
c) Realiseerbaarheid Dalfsen klimaatneutraal in 2015 (doelstelling raadsdocument). 

4) Uitvoeren van de in paragraaf 5.1.4 genoemde inventarisatie van mogelijkheden bij 
afdelingshoofden en beleidsmedewerkers van alle gemeentelijke afdelingen (1e kwartaal 2008). 

5) Beleggen van een raadsbijeenkomst waarin de startnotitie en de uitkomst van de inventarisatie aan 
de gemeenteraad wordt gepresenteerd en op interactieve wijze om prioritering en aanvulling vanuit 
de raad wordt gevraagd (2e kwartaal 2008). Raadsopmerkingen tijdens commissie en 
raadsbehandeling van dit voorstel en de startnotitie als aandachtspunten meenemen naar deze 
raadsbijeenkomst.  

6) Opstellen meerjarenprogramma met actiepunten en projecten (3e kwartaal 2008) op basis van  
a) Contouren uit de startnotitie (punt 7); 
b) De haalbaarheidsstudie Dalfsen klimaatneutraal (punt 3.c); 
c) De inventarisatie van mogelijkheden bij afdelingshoofden en beleidsmedewerkers van alle 

gemeentelijke afdelingen (punt 4); 
d) Inbreng uit de commissie- en raadsbehandeling van dit voorstel en de startnotitie; 
e) Inbreng uit de raadsbijeenkomst (punt 5). 

7) Opzet van meerjaren (vanaf 2009) klimaat- en duurzaamheidsbeleid aan de hand van drie pijlers 
uit de startnotitie: 
a) Integratie duurzaamheid in gemeentelijke organisatie en beleid (paragraaf 5.1); 
b) Gemeentelijke voorlichting en natuur- en milieu-educatie (paragraaf 5.2); 
c) Doelgroepenbeleid (paragraaf 5.3). 



 
 
 

  
 
   

 

8) Meerjarenprogramma met actiepunten en projecten ter beoordeling en voor te leggen aan de 
gemeenteraad voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2009. 

9) Meerjarenprogramma met actiepunten en projecten ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting 2009 (4e kwartaal 2008). 

 
Inleiding:
Tijdens de algemene beschouwingen van 2008 bleek dat de gemeenteraad breed gedragen tot 
ontwikkeling van ambitieuzer gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid wil komen. Dit is door de 
gemeenteraad nader uitgewerkt in het raadsdocument 2008 Bruggen naar de toekomst. 
 
Door uw Raad is aangegeven hiervoor de komende jaren extra budget te willen inzetten (oa opgenomen in 
najaarsrapportage 2007) en dat er een startnotitie zou worden gepresenteerd als vertrekpunt voor de 
ontwikkeling van gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
Uit onderzoek blijkt dat klimaat en duurzaamheid leeft onder de bevolking maar dat vooral actie van de 
overheid wordt verwacht. Met het aantreden van het kabinet Balkenende IV is veel aandacht uitgegaan 
naar klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Inmiddels is het programma ‘Schoon en Zuinig’ gepresenteerd. Om 
de doelstellingen uit dit programma te kunnen realiseren heeft minister Cramer diverse convenanten 
gesloten met overheden en bedrijven.  
Gemeenten vormen een belangrijke partner voor het Rijk om de doelstellingen van het programma ‘schoon 
en zuinig’ te kunnen realiseren. Op 12 november 2007 is daarom een klimaatconvenant tussen Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk gesloten. Voor meer informatie over beleidskaders en de 
rol van de gemeente wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de startnotitie.
 
Alternatieven:
Alternatieven bestaan uit: 
-  Aanwijzen van andere verantwoordelijke(n) voor het klimaat- en duurzaamheidsprogramma (punt 1); 
-  Een ander dan voorgesteld interimprogramma over 2008 (punt 2); 
-  Niet uitvoeren van 1 of meer voorgestelde scans (punt 3); 
-  Een andere opzet van het meerjaren klimaat- en duurzaamheidsprogramma (punt 7); 
-  Een ander programma dan voorgesteld om te komen tot een meerjaren klimaat- en 

duurzaamheidsprogramma vanaf 2009 (punt 4 t/m 9). 
 
Financieel kader:
- Bij het voorgestelde interimprogramma 2008 en het opstellen van een meerjarenprogramma voor 2009 

en volgende jaren wordt gebruik gemaakt van de in de begroting 2008 gereserveerde middelen. In de 
voorjaarsnota 2008 zal aanvullend krediet worden gevraagd op basis van het hiervoor gereserveerde 
bedrag in najaarsrapportage 2007 ten behoeve van het actief duurzaamheidsbeleid. 

- In het meerjarenactieprogramma klimaat- en duurzaamheidsbeleid voor 2009 en volgende jaren zal 
een financieel kader worden opgenomen.   

 
Communicatie:
Communicatie over het klimaat- en duurzaamheidsbeleid vindt plaats via de daartoe aangemaakte website 
www.dalfsen.nl/duurzaam. Daarnaast kan er via persberichten, Kernpunten en advertenties in de huis- aan 
huisbladen aandacht voor gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid worden gevraagd. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 


