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8. Startnotitie en plan van aanpak klimaat- en duurzaamheidsbeleid - RaadsBESLUIT 

De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2007, nummer 1136; 
 
  b e s l u i t : 
In te stemmen met: 

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

2) Het 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 bij de behandeling van de begroting 2009 (4e kwartaal 2008). 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 januari 2008. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
L.V. Elfers             H.C. Lankman  


