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Voorstel:

1. In te stemmen met het meerjarenprogramma klimaat- en duurzaamheid 2009 – 2012; 
2. Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma een aanvullend krediet beschikbaar te stellen uit 

de egalisatiereserve reiniging van € 400.000,- ; 
3. In te stemmen met het openen van een duurzaamheidsfonds (in de vorm van een revolving fund) 

van € 250.000,- bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) te Hoevelaken  
4. Dit bedrag van € 250.000,- als een geldlening in de begroting op te nemen; 
5. De Provincie Overijssel te stimuleren om vanuit de bij hun beschikbare middelen duurzaamheid 

een evenredige bijdrage te verlenen aan het duurzaamheidsfonds. 
6.  

 
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. Als gevolg van dit 
raadsdocument heeft de gemeenteraad op 28 januari 2008 ingestemd met de startnotitie en het plan van 
aanpak duurzaamheidsbeleid. Ná de raadsbijeenkomst van mei is er een hoofdlijnen notitie opgesteld. 
Deze notitie is in oktober in de commissie behandeld.  
Aan de hand van deze notitie is het meerjarenprogramma klimaat- en duurzaamheid 2009 – 2012 
opgesteld. Dit meerjarenprogramma is in de commissie van 8 december jl behandeld. Naar aanleiding 
hiervan is hoofdstuk 2.2 onderdeel B7 (duurzaamheidsfonds) gewijzigd en is bij hoofdstuk 2.7 een extra 
activiteit toegevoegd (G8 duurzaamheidsprijs) toegevoegd. Tevens is hoofdstuk 3 over de planning van 
activiteiten enigszins gewijzigd. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Doel van het meerjarenprogramma is het realiseren van een duurzame en CO2-neutrale gemeente uiterlijk 
in 2025. Om dit te bereiken zal onze gemeente in haar bedrijfsvoering diverse zaken moeten veranderen 
en het goede voorbeeld moeten geven, tevens moet samenwerking gezocht worden met diverse 
maatschappelijke partners: woningbouwcorporaties, midden- en kleinbedrijf, ondernemersverenigingen, 
agrarische sector, scholen, kerken etc
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Alternatieven:
Aanpassing van de ambtie kan tot bijstelling van het programma leiden.
 
Financieel kader:
De totale kosten van de uitvoering van het werkprogramma voor de komende vier jaar bedragen € 
600.000. In de begroting 2009 en de meerjarenbegroting tot en met 2012 is reeds voorzien in een dekking 
van € 200.000. Er resteert derhalve nog een tekort van € 400.000. Dit tekort kan gedekt worden door een 
beroep te doen op de egalisatiereserve reiniging. De stand van deze reserve per 1 januari 2008 is € 
1.693.000. In de begroting 2009 is al aangegeven dat wij, gelet op de dividenduitkeringen van de ROVA, 
niet toe komen aan het laten ‘leeglopen’ van deze reserve via de afvalstoffenheffing. Ons college is geen 
voorstander van het inzetten van het hogere dividend voor een verlaging van het tarief. Een onvoorziene 
tegenvaller in de bedrijfsresultaten van de Rova, zou dan op enig moment kunnen nopen tot een 
schoksgewijze tariefverhoging. In de begroting 2009 is dan ook aangegeven dat wij willen onderzoeken in 
hoeverre de egalisatiereserve voor ander doeleinden ingezet kan worden. Gelet op het algemene nut van 
het klimaat- en duurzaamheidbeleid vinden wij het goed verdedigbaar om een gedeelte van de 
egalisatiereserve hiervoor in te zetten. Op termijn zal, afhankelijk ook van de ontwikkelingen ten aanzien 
van het klimaat en duurzaamheid, gekeken moeten worden naar een structurele dekking van de kosten. 
Overigens hebben wij ook een subsidieaanvraag voor de uitvoering van ons beleid ingediend bij 
SenterNovem. Mocht deze aanvraag worden gehonoreerd dan ontvangen wij voor de komende vier jaar 
een subsidie van € 140.000. Dit bedrag kan weer terugvloeien naar de egalisatiereserve.  
Ten behoeve van het duurzaamheidsfonds (in de vorm van een revolving fund) stellen wij voor een bedrag 
van € 250.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag als geldlening in de begroting op te nemen (systematiek 
is gelijk aan de door onze gemeente ingestelde starterslening). 
 
Communicatie:
Communicatie vormt een essentieel onderdeel van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid. In overleg met de 
afdeling Bestuur & Communciatie wordt een communicatieplan opgesteld
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
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