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Inleiding en leeswijzer  
 
Voor u ligt het meerjarenprogramma klimaat- en duurzaamheid 2009-2012 van de gemeente 
Dalfsen. Het is de uitwerking van de startnotitie ‘Gemeentelijk Klimaat- en Duurzaamheidbeleid’, 
zoals vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2008 en de notitie ‘hoofdlijnen 
meerjarenprogramma duurzaamheid & klimaatbeleid’ van augustus 2008.  
 
Wereldwijd staan de onderwerpen ‘klimaat’ en ‘duurzaamheid’ nog steeds op de agenda van 
politiek en bedrijfsleven. Ze lijken daarmee ‘de hype voorbij’ en structureel onderwerpen van 
belang.  
 
Ondertussen gebeurt er ook in Dalfsen veel. Denk ondermeer aan de duurzaamheidaspecten 
van het nieuwe gemeentehuis, het opstellen van een gebouwennota, de ruimtelijke plannen voor 
een windpark in Nieuwleusen-West, het opstarten van een openbare verlichtingscan, 
ondertekening van het Convenant Duurzaam Inkopen, plannen ten aanzien van een proef met 
LED-verlichting en de stimulering van diverse incidentele activiteiten (zie verder ook bijlage 1).  
 
Er zal echter nog veel moeten gebeuren op weg naar een CO2-neutraal en duurzaam Dalfsen. 
Veel meer zelfs. Zowel ten aanzien van een grootschalige toename van de productie van 
duurzame energie, alsook ten aanzien van energiebesparing. Een CO2-neutraal en duurzaam 
Dalfsen vraagt om duidelijke keuzes; bewuste keuzes naar de toekomst! 
 
De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol en heeft vanzelfsprekend een voorbeeldfunctie. 
Zij kan het echter niet alleen en heeft haar burgers, bedrijven en maatschappelijk speelveld hard 
nodig. Om samen te werken aan een duurzaam en CO2-neutraal Dalfsen.  
 
Dit meerjarenprogramma wil daarbij een aanzet geven en benoemt ten aanzien van diverse 
thema’s concrete activiteiten. 
 
 

Leeswijzer  
Het meerjarenprogramma kent vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft het landelijk- en 
provinciaal beleid, de beleidsvisie en –kaders van de gemeente Dalfsen, enkele relevante 
ontwikkelingen én de speerpunten en thema’s van het programma. In hoofdstuk twee worden 
onder de thema’s tal van projecten benoemd. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens nader ingegaan op 
de doelstelling, activiteiten en planning van de projecten. Hoofdstuk 4 tenslotte voorziet het 
meerjarenprogramma van een financieel kader.  
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1.  Uitgangspunten 
 
 
1.1.  Landelijk beleid 
Het kabinet Balkenende IV heeft als ambitie en doelstelling om in Nederland te komen tot de 
transitie naar één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in 2020, 
door: 

• een energiebesparing van 2% per jaar; 

• een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020; 

• een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, bij voorkeur in Europees verband, van 
30% in 2020 ten opzichte van 1990. 
 

Om hieraan invulling te geven is door het ministerie van VROM en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) eind 2007 een nieuw bestuursakkoord gesloten over klimaat: het zogeheten  
Klimaatakkoord. Kern ervan is dat gemeenten en het rijk zich gezamenlijk gaan inspannen voor 
een schoner, duurzamer en energiezuiniger Nederland. Het akkoord bevat ondermeer afspraken 
en maatregelen op het gebied van energiebesparing, terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen en de overgang naar duurzame energie (zie bijlage 2). 
 
 
1.2.  Provinciaal beleid  
De ambitie van de provincie Overijssel is gericht op een groene, duurzaam schone provincie. 
Duurzaamheid is de groene draad in het provinciaal Coalitieakkoord. In het programma 
‘Investeren in duurzaam Overijssel’ is energie en klimaat een belangrijk speerpunt evenals 
ondermeer voorlichting en educatie, duurzaam ondernemen en duurzame innovatie.  
 
De provincie Overijssel wil deze speerpunten uitwerken door middel van een ‘groene alliantie’: 
samen met een groot aantal partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden, 
door het sluiten van het Energiepact Overijssel. Doel van dit pact is het verminderen van de 
uitstoot van CO2 met 30% in 2020 ten opzichte van 1990. Voor Overijssel betekent dit een 
verlaging van de uitstoot met 2200 kiloton per jaar. De provincie heeft hiervoor een (start)budget 
beschikbaar gesteld van circa € 13,2 mln.  
 
Enkele voorbeelden van (gewenste) acties zijn ondermeer:  

• energiebesparing in de bestaande bouw 

• decentrale energieopwekking 

• betrekken van burgers door energiebesparingsacties 
 
In oktober 2008 heeft de provincie in het kader van bestuurlijke agendering en afstemming een 
eerste bestuurlijk overleg georganiseerd met alle gemeenten in West-Overijssel over energie- en 
klimaatbeleid.  
 
 
1.3.  Beleidsvisie en -kaders van de gemeente Dalfsen 
In het Raadsdocument ‘Bruggen naar de toekomst’ heeft de gemeenteraad aangegeven een 
actief duurzaamheidbeleid te willen voeren. Vertrekpunt voor het gemeentelijk beleid is:  
 

Streven naar een Duurzaam Dalfsen, met balans tussen ‘People, Planet en Profit’: menselijk 
welzijn, natuur & milieu en economie. Niet als aparte items naast elkaar of tegenover elkaar, maar 
integraal als bewuste keuze naar de toekomst.  
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Meer abstract geformuleerd kun je Duurzaam Dalfsen ook definiëren als:  
‘een Dalfsen dat voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheden van de toekomstige generatie om in hun behoeften te voorzien’ 1. 
 
‘Duurzaamheid‘ is daarin breder dan ‘alleen’ energie- en klimaatbeleid. Denk bijvoorbeeld aan 
aspecten als duurzaam inkopen, duurzaam beheer van de openbare ruimte, millenniumdoelen etc. 
Aangezien de uitdagingen ten aanzien van het energie- en klimaatbeleid echter zeer groot zijn, 
veel andere duurzaamheidaspecten op de één of andere manier hier weer mee te maken hebben 
en ook zowel de landelijke als provinciale overheid juist op dit gebied zeer concrete doelstellingen 
formuleren, zal de focus in dit meerjarenprogramma veel gericht zijn op het realiseren van energie- 
en klimaatdoelstellingen.  
 
De gemeente Dalfsen stelt zich op basis van bovengenoemde het volgende doel: 
 
Kader I – algemene klimaatdoelstelling 

Doel van het klimaat- en duurzaamheidbeleid van de gemeente Dalfsen is het realiseren van een 
CO2-neutraal Dalfsen.  

 
‘CO2-neutraal’ wil daarbij zeggen dat er over het jaar gemeten binnen de gemeentegrenzen niet 
meer energie wordt gebruikt dan er duurzaam wordt opgewekt. In het raadsdocument 2008 
‘Bruggen naar de toekomst’ geeft de gemeenteraad aan te streven naar een CO2-neutraal 
Dalfsen in 2015. In de in mei 2008 door adviesbureau DWA uitgevoerde verkenning ‘Op weg 
naar een CO2-neutrale gemeente’ wordt geconcludeerd dat het realiseren van een CO2-neutrale 
gemeente in 2015 (helaas) praktisch niet haalbaar is en 2040 op basis van de huidige 
beschikbare technieken en kennis meer reëel lijkt. Echter: 
 
Kader II – concrete klimaatdoelstellingen in de tijd 

 
Omdat de uitdaging groot is, duidelijke ambities vaak mede bepalend zijn voor het versneld 
realiseren van gestelde doelen, de ontwikkeling van reële mogelijkheden op dit moment snel gaat 
èn de verwachting is dat zich in de voorliggende periode nieuwe kansrijke ontwikkelingen zullen 
voordoen, streeft de gemeente Dalfsen bewust naar een zo spoedig mogelijke realisatie van een 
CO2-neutraal Dalfsen en wel uiterlijk in 2025. 
 
Concrete kaders daarbij zijn: 

� 2010: een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie 
� 2015: CO2-neutraliteit met de omvang van het energieverbruik van alle huishoudens 
� 2020: CO2-neutraliteit met de omvang van de volledige gebouwde omgeving 
� 2025: een volledig CO2-neutraal Dalfsen. 
 

 
 
Hoewel de focus van dit klimaat- en duurzaamheidprogramma zoals aangegeven veel gericht zal 
zijn op het realiseren van energie- en klimaatdoelstellingen, wil dat uiteraard niet zeggen dat er 
geen aandacht zal zijn voor andere aspecten zoals duurzaam inkopen, duurzaam beheer van de 
openbare ruimte, millenniumdoelen etc. (zie ook paragraaf 2.7 ‘Overige activiteiten’). 
 

                                                 
1
 vrij naar de definitie van duurzame ontwikkeling van de VN-commissie Brundtland (1987) 
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Zo zal er bijvoorbeeld naast het inkopen van duurzame energie binnen de energie- en 
klimaatdoelstellingen in de komende periode veel breder aandacht worden geschonken aan 
duurzaam inkopen in het algemeen. Daarbij conformeert Dalfsen zich aan de in het 
Klimaatakkoord afgesproken doelen. 
 
Kader III – duurzaam inkopen 

 
De gemeente Dalfsen wil 100% duurzaam inkopen door de gemeentelijke organisatie.  
 
Concrete kaders daarbij zijn: 

• 2010: 75% duurzaam inkopen  

• 2015: 100% duurzaam inkopen. 
 

 
 
Naast het verduurzamen van het inkoopproces zal de gemeente Dalfsen ook het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte (nog) verder verduurzamen. Dit vertaalt zich in de volgende 
doelstelling: 
 
Kader IV – duurzaam beheer openbare ruimte 
 
De gemeente Dalfsen wil naar de hoogst realistisch mogelijke graad van duurzaam beheer van 
de openbare ruimte.  
 
Concrete kaders daarbij zijn: 

• 2009: certificeringniveau ‘zilver’ volgens de barometer Duurzaam Terreinbeheer 

• 2010: certificeringniveau ‘goud’. 
 

 
 
Verder weet de gemeente Dalfsen vanuit verantwoordelijkheidbesef zich met het oog op 
duurzaamheid en een leefbaar klimaat betrokken bij een wereld die groter is dan het gebied binnen 
de gemeentegrenzen. Dit komt naar voren in het realiseren van diverse millenniumactiviteiten en 
leidt tot de volgende doelstelling:     
 
Kader V – millenniumdoelen 
 
De gemeente Dalfsen zal als millenniumgemeente haar verantwoordelijkheid nemen en een 
passende bijdrage leveren aan het realiseren van de millenniumdoelen.  
 
Concrete uitvoeringskaders daarbij zijn: 

• 2009: aanmelden als VNG-millenniumgemeente  

• continueren bosbouwproject Roemenië 

• 2009 en 2010: continueren Logo South-project, Zuid Afrika 

• 2009: uitwerken mogelijkheden klimaatcompensatie-plus-projecten  
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speelveld 
Vanzelfsprekend heeft de gemeente (als organisatie) binnen de fysieke grenzen van de 
gemeente Dalfsen een belangrijke rol en functie waar het gaat om het formuleren en realiseren 
van de klimaat- en duurzaamheiddoelstellingen. Tegelijk moeten we beseffen dat de gemeente 
daarbij niet de enige partij is: we kunnen het niet alleen doen. Er zal samenwerking gezocht 
moeten worden met woningcorporaties, MKB, industriële ondernemersverenigingen, agrarische 
sector, scholen, kerken etc. etc. Kortom: alle partijen die op het maatschappelijk speelveld actief 
zijn.  
Uiteraard hebben we als gemeente daarbij wél onze eigen rol en verantwoordelijkheid. Deze rol 
moeten we inzien, oppakken, invullen en zichtbaar maken.  
 
rol gemeente 
De rol van de gemeente is daarin drieledig:  
 

1. De gemeente zal (als organisatie/ ‘bedrijf’) zelf het goede voorbeeld geven, door een 
bewuste keuze voor duurzaamheid. Integraal, praktisch, geloofwaardig en zichtbaar. 
 

2. De gemeente zal tegelijk een informerende, stimulerende rol vervullen naar de burgers en 
bedrijven en in haar rol als overheid eveneens concrete voorwaarden stellen (uitvoering 
wettelijke taken). 
 

3. De gemeente zal tegelijk een initiërende, faciliterende en stimulerende rol vervullen naar 
het maatschappelijk speelveld. Om gezamenlijk te komen tot een Duurzaam Dalfsen. 

 
 
leidraad bij aanpak  
In het kader van een praktische aanpak van de energie- en klimaatdoelstellingen zullen daarbij in 
Dalfsen de drie stappen van de ‘Trias Energetica’ continue als leidraad dienen.  
 
 

 
 Trias Energetica 
  
 
De drie opéénvolgende stappen zijn: 
 

1. Energieverbruik beperken (=energiebesparen);  
2. Zoveel mogelijk duurzame energie inzetten voor de resterende energiebehoefte;  
3. Vervolgens zuinig en efficiënt gebruik maken van fossiele bronnen, als duurzame energie 

niet volstaat om in de resterende energiebehoefte te voorzien.  
 
 

1. Energiebesparing 

2. Duurzame Energie 3. Efficiënt fossiel 
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Basislijnen naar een CO2-neutraal Dalfsen 
De beoogde CO2-neutrale situatie in de gemeente is alleen te bereiken door forse 
energiebesparing en een aanzienlijke toename van de productie van duurzame energie. In 
onderstaande figuur is dit grafisch weergegeven. De CO2-neutrale situatie wordt bereikt op het 
moment dat de beide lijnen elkaar snijden. 
 

 
 
Figuur 1   Voorbeeld ontwikkeling energiegebruik en productie duurzame energie 
 
 
Jaarlijkse CO2-balans 
Om zicht te hebben op de voortgang in realisatie van de doelstelling van een CO2-neutraal 
Dalfsen zal jaarlijks aan het begin van het jaar een CO2-balans worden opgesteld.  
 
 
 
1.4  Ontwikkelingen 
Zoals eerder aangegeven is eind 2007 een Klimaatakkoord gesloten tussen het ministerie van 
VROM en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Onderdeel van dit klimaatakkoord is 
een afspraak inzake Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Waarbij door VROM € 35 mln 
beschikbaar is gesteld voor gemeenten om lokaal klimaatbeleid vorm te geven, onder de 
voorwaarde dat de gemeenten door eigen uren etc. minimaal een gelijke inzet zullen plegen.  
 
De uitvoering van SLOK is door het ministerie bij SenterNovem neergelegd, die voor de 
uitvoering een zogeheten menukaart heeft opgesteld. Deze menukaart is bedoeld om gemeenten 
te ondersteunen bij het opstellen van gericht energie- en klimaatbeleid en wordt inmiddels door 
tal van gemeenten toegepast. De menukaart kent een (verplicht te hanteren) basisstructuur en 
definitie van ambitieniveaus, waarbinnen door een gemeente activiteiten (of projecten) kunnen 
worden benoemd.  
 
Gezien bovenstaande aspecten lijkt vormgeving van het meerjarenprogramma duurzaamheid- en 
klimaatbeleid van de gemeente Dalfsen volgens de SLOK-menukaart een voor de hand liggende 
en logische keuze. 
 
Het door het ministerie van VROM in de zomer van 2008 vrijgegeven SLOK-budget van € 35 mln 
is globaal slechts toereikend voor iets meer dan de helft van alle gemeenten. Toekenning van 
middelen vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van (goedgekeurde) aanvragen. In 
verband met de grote belangstelling bij de gemeenten in Nederland en een door SenterNovem in  
de nazomer/ vroege herfst afgegeven signaal van dreigende uitputting van het SLOK-budget 
(voor de kerst), heeft het college besloten vooruitlopend op dit meerjarenprogramma een SLOK-
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aanvraag bij SenterNovem in te dienen om daarmee nog reëel kans te maken op 
ondersteunende middelen van VROM.  
 
Doordat binnen de SLOK-regeling de mogelijkheid bestaat later activiteiten toe te voegen of 
eventueel activiteiten te vervangen door andere gelijkwaardige activiteiten, kan de SLOK-
aanvraag zoals eerder aangegeven dienen als logisch kader voor dit meerjarenprogramma. 
 
 
1.5  Speerpunten en thema’s 
Zoals in paragraaf 1.3 en figuur 1 al werd aangegeven is de beoogde CO2-neutrale situatie in de 
gemeente alleen te bereiken door forse energiebesparing en een aanzienlijke toename van de 
productie van duurzame energie. Op weg naar de gewenste situatie is het daarbij van belang 
rekening te houden met de invloedsfeer van de gemeente en de juiste focus; zie figuur 2. 
 
 
 

INVLOED & 
FOCUS 

GEMEENTE 

 
Grote bijdrage  
CO2-reductie 

 

 
Kleine bijdrage  
CO2-reductie 

 
 

Grote invloed 
gemeente 

 

 
++ 

Volume-
maatregelen 

 
+ 

Voorbeeldfunctie 

 
Kleine invloed 

gemeente 
 

 
-/+ 

Moeilijk bereikbaar 

 
-- 

Moeite niet waard 

 
Figuur 2    Invloed & focus gemeente in relatie tot bijdrage aan CO2-reductie 
 
 
Wanneer tegen de achtergrond van de inhoud van bovenstaande tabel wordt gekeken naar de 
informatie uit het DWA-rapport ‘Op weg naar een CO2-neutrale gemeente’, zullen de 
volumemaatregelen met betrekking tot energiebesparing vooral liggen in de gebouwde omgeving 
(bestaande woningen) en in het bedrijfsleven (MKB en industrie). Realisatie van de 2015-
doelstelling (CO2-neutraliteit met de omvang van het energieverbruik van alle huishoudens in 
2015; zie paragraaf 1.3) en verdergaande CO2-neutraliteit lijkt daarbij niet mogelijk zonder: 

• een (onconventioneel) forse inzet op bewustwording en ontzorging van woningeigenaren 
ten aanzien van de noodzaak van energiebesparing (inzetten van energieloket/ aanpak 
Bewust Duurzaam Thuis); 

• het instellen van een fonds voor aantrekkelijke energieleningen (revolverend fonds); 

• het maken van concrete besparingsafspraken met het bedrijfsleven (en gebruikmaken van 
de wettelijke mogelijkheden bij bouw- en milieuvergunningverlening). 

 
De volumemaatregelen met betrekking tot de toename van duurzame energieproductie zullen 
vooral liggen in: 

• het realiseren van meer windenergie en daarnaast ook biomassaprojecten. Zo is de 2015- 
doelstelling niet of nauwelijks te bereiken zonder realisatie van minimaal circa 8 tot 
mogelijk zelfs 10 extra windturbines (van 3 MW) en enkele biomassaprojecten (ROVA-
project en particuliere initiatieven).  
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Bovenstaande laat uiteraard onverlet dat de gemeente ondertussen in alle opzichten het goede 
voorbeeld zal moeten geven en burgers, bedrijfsleven en het verdere maatschappelijke speelveld 
op tal van punten zal moeten informeren, faciliteren en/of stimuleren én waar nodig en mogelijk in 
haar rol als verantwoordelijke overheid concrete voorwaarden zal stellen. 
 
Dit alles leidt daarmee tot een (intensief) meerjarenprogramma dat in het kader van de SLOK-
menukaart verder wordt uitgewerkt onder de thema’s en onderwerpen: 
 

� Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark en inkoop 
� Woningen 
� Utiliteitsgebouwen 
� Bedrijven 
� Verkeer en Vervoer 
� Grootschalige duurzame energieopties 
� Overige activiteiten 

 
Het thema ‘Overige activiteiten’ behelst met name ‘niet SLOK’-activiteiten die ‘Dalfsen specifiek’ 
zijn toegevoegd. 
 
 

2.  Thema’s en onderwerpen 
 
2.1. Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark en inkoop 
Nieuwbouw van gebouwen 
A1- Aanbesteding nieuwbouw met een verscherpte Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)  
Om bij nieuwbouw van een gemeentelijke gebouw of accommodatie daadwerkelijk een 
energiezuinig en duurzaam gebouw te realiseren legt de afdeling Onderhoud & Beheer 
(voorzover niet al in algemene beleidnotities verwoord) de uitgangspunten vast èn stelt zij 
capaciteit beschikbaar om hierop in de praktijk daadwerkelijk te sturen. 
 
Bestaande gebouwen        
A2- Bewustwording medewerkers 
Met het oog op duurzaamheidbesef en structurele energiebesparing worden medewerkers van 
de gemeente Dalfsen door voorlichting en communicatie verder bewust gemaakt ten aanzien van 
duurzaamheid en de invloed van hun gedrag.  
 
A3- Energiereductie gemeentelijk accommodaties 
In verband met het daadwerkelijk realiseren van energiebesparing en het verbeteren van het 
binnenklimaat, worden energiebesparingonderzoeken uitgevoerd bij gemeentelijke 
accommodaties zoals sportzalen, zwembaden etc. en worden daaruit naar voren komende 
relevante maatregelen uitgevoerd. Eén en ander conform de lijnen zoals opgenomen in de 
Gebouwennota 2008-2012. 
 
A4- Vastleggen uitgangspunten energiebesparende maatregelen bij onderhoud en renovatie 
Energiebesparende maatregelen worden structureel meegenomen in de onderhoud- en 
renovatieplannen. Uitgangspunten voor besluitvorming hierover worden vastgelegd.  
 
A5- Energiemanagement in gemeentelijke gebouwen 
Naast onderzoek naar energiebesparingsmaatregelen en het doorvoeren ervan, is structureel 
inzicht in het energieverbruik van belang om het energieverbruik te kunnen (bij)sturen en het 
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effect van maatregelen inzichtelijk te maken. Hiertoe wordt een gemeentelijk 
energiemanagement-systeem ingevoerd.  
 
A6- Frisse Scholen 
In samenwerking met de GGD wordt bij 19 scholen een onderzoek uitgevoerd naar het 
energieverbruik en binnenklimaat, waarna concrete maatregelen zullen worden getroffen. Dit in 
combinatie met een educatief project voor leerlingen en het invoeren van energiezorg.   
  
Infrastructurele voorzieningen 
A7- Energiebesparing Openbare Verlichting 
Op basis van het energiebesparingonderzoek openbare verlichting dat uitgevoerd is door Essent 
wordt een beleidsplan openbare verlichting (incl. energiebesparingmogelijkheden) opgesteld dat 
vervolgens vertaald wordt in een concreet verlichtingsplan.  
 
A8- 100% duurzame energie voor alle infrastructurele voorzieningen  
Met het oog op de voorbeeldfunctie van de gemeente wordt (ook) de energiebehoefte van alle 
infrastructurele voorzieningen (openbare verlichting, pompen, rioolgemalen etc.) voor 100% 
ingevuld met de inkoop van duurzame energie.   
 
Gemeentelijk wagenpark 
A9- Biobrandstoffen in gemeentelijke voertuigen 
Hoewel uit een in het voorjaar van 2008 door Ecofys uitgevoerde wagenparkscan bleek dat de 
concrete mogelijkheden voor het gemeentelijk wagenpark op dit moment nog zeer beperkt zijn, is 
het van belang de ontwikkelingen te volgen en zal wanneer dit realistisch mogelijk is (bijv. bij 
vervangingsinvesteringen) werk worden gemaakt van verduurzaming van het wagenpark door 
inzet van biobrandstoffen of anderszins. In het verlengde hiervan wordt gekeken naar de 
mogelijkheid van een elektrisch gedreven of anderszins groene dienstauto.    
 
Inkoop 
A10- Duurzaam Inkopen 
Naast het opstellen van een nota duurzaam inkopen worden vooral de afdelingen ondersteund bij 
het in de praktijk inhoudelijk vormgegeven van duurzaam inkopen. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de duurzaam inkopen-database van SenterNovem en vormen van 
regionale samenwerking.  
 
 
2.2. Woningen 
Handhaving EPC 
B1- Verscherpte handhaving EPC 
Met het oog op daadwerkelijke realisatie van energiebesparing worden zowel de EPC-
berekeningen voor woningen als de daarin aangegeven maatregelen in de praktijk intensiever  
gecontroleerd en wordt de handhaving(capaciteit) hierop afgestemd.  
 
B2- Opleiding en training van medewerkers Bouw- en Woningtoezicht 
Binnen de afdeling Milieu & Bouwen wordt geïnvesteerd in opleiding en training van de 
betreffende medewerkers om betere en snellere controle van de EPC-berekeningen mogelijk te 
maken. 
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B3- EPC monitoring woningbouw 
Om overzicht te krijgen op gerealiseerde EPC-resultaten en inzicht te krijgen in sturingsfactoren 
voor een lagere EPC wordt binnen de afdeling Milieu & Bouwen een EPC-database opgezet en 
bijgehouden.   
 
Nieuwbouw 
B4- Verankering verscherpte EPC in beleid   
Met als doel de energetische kwaliteit van nieuw te bouwen woningen te verbeteren wordt de 
nadrukkelijke wens tot het realiseren van een verscherpte EPC in beleid vastgelegd en worden 
voor nieuwbouwlocaties concrete energieprestaties volgens de GPR-methode vastgelegd (‘GPR’ 
staat voor Gemeentelijke Prestatie Richtlijn; is een rekenprogramma/product dat duurzaamheid 
uitdrukt in een rapportcijfer).  
 
Bestaande woningvoorraad 
B5- Prestatieafspraken woningcorporaties 
Door de afdeling Ontwikkeling & Grondzaken worden ‘energie’ en ‘duurzaamheid’ als integrale 
thema’s opgenomen in de eerstvolgende woonnota. Tevens worden hierover concrete 
prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. 
 
B6- Energieloket/ Bewust Duurzaam Thuis  
Om particuliere woningeigenaren te informeren over energiebesparingmogelijkheden, subsidies 
etc. wordt een energieloket ingericht en een ‘Bewust Duurzaam Thuis’-aanpak uitgerold met 
gerichte energiebesparingprojecten op straat- en wijkniveau (model Hardenberg). 
Tevens wordt een DuurzaamBouwen-adviseur aangesteld die projectontwikkelaars, bouwpartijen 
en burgers kan interesseren en adviseren met betrekking tot energiezuinig en duurzaam bouwen 
(o.a. toepassingsmogelijkheden zonne-energie, warmtepompen etc.).  
 
B7- Revolverend Fonds (energieleningen) 
Parallel aan het vormgeven van het energieloket wordt een Revolverend Fonds voor het 
verstrekken van aantrekkelijke energieleningen (vergelijk de starterslening) ingesteld om 
woningeigenaren financieel te stimuleren om daadwerkelijk energiebesparende maatregelen 
en/of duurzame energie-maatregelen (zonne-energie, warmtepompen etc.) te treffen. In veel 
gemeenten worden op dit moment reeds dergelijke fondsen opgezet. Om invulling te geven aan 
bovenstaande wordt de deelname bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn) te Hoevelaken verbreed door het openen van een duurzaamheidsfonds ten 
gunste van de pariculiere woningeigenaar uit de gemeente Dalfsen. Over de uitgangspunten en 
criteria van dit duurzaamheidsfonds wordt zo spoedig mogelijk een voorstel aan de Raad 
gedaan. 
 

Zoals in paragraaf 1.5 aangegeven zullen het Energieloket en de ‘Bewust Duurzaam Thuis’-
aanpak samen met het vormgeven van een Revolverend Fonds (energieleningen) speerpunten 
zijn in het meerjarenprogramma om realisatie van de 2015-doelstelling mogelijk te maken.   

 
 
Bewonersgedrag 
B8- Natuur- & Milieucommunicatie 
Om bewoners te informeren over energiebesparing en tegelijk eventuele vooroordelen en twijfels 
ten aanzien van nut en noodzaak weg te nemen, wordt gecoördineerd vanuit de gemeente de 
nodige energiebesparing- en duurzaamheidcommunicatie opgezet in samenwerking met Natuur 
& Milieu Overijssel en bijvoorbeeld lokale milieuorganisaties, de Lindenhoeve etc.     
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B9- Energieaanpak minima 
Omdat voor veel minima in de overwegend oudere woningen de energiekosten inmiddels de 
huurkosten benaderen of overschrijden, wordt door de afdeling Sociale Zaken een 
energieaanpak vormgegeven gericht op het informeren van minima over (o.a. 
gedragstechnische) energiebesparingmogelijkheden en ondersteuning bij de uitvoering van 
kleine aanpassingen.  
 
  
2.3. Utiliteitsgebouwen 
Handhaving EPC 
C1- Toetsing EPC en toezicht EPN utiliteitsgebouwen 
Evenals bij woningen worden met het oog op daadwerkelijke realisatie van energiebesparing  
zowel de EPC-berekeningen voor utiliteitsgebouwen als de daarin aangegeven maatregelen in 
de praktijk intensiever gecontroleerd en wordt de handhaving(capaciteit) hierop afgestemd.  
 
C2- Opleiding en training van medewerkers Bouw- en Woningtoezicht 
Waar binnen de afdeling Milieu & Bouwen wordt geïnvesteerd in opleiding en training van de 
betreffende medewerkers om betere en snellere controle van de EPC-berekeningen mogelijk te 
maken, betreft dit naast de woningbouw uiteraard ook de utiliteitsgebouwen. 
 
C3- EPC monitoring utiliteitsbouw 
Net als ten aanzien van woningbouw wordt ook ten aanzien van de utiliteitsgebouwen een EPC-
database opgezet en bijgehouden om zicht te krijgen op gerealiseerde EPC-resultaten en 
sturingsfactoren voor een lagere EPC.  
 
Nieuwbouw van utiliteitsgebouwen 
C4- Verankering verscherpte EPC in beleid 
Met als doel de energetische kwaliteit van nieuw te bouwen utiliteitsgebouwen te verbeteren, 
worden de uitgangspunten voor het realiseren van een verscherpte EPC in het bouwbeleid 
vastgelegd (volgens GPR-methode; zie ook B4). 
 
C5- Prestatieafspraken projectontwikkelaars 
Bij het maken van plannen en afspraken met projectontwikkelaars worden concrete 
prestatieafspraken gemaakt met betreffende projectontwikkelaars over het te realiseren 
energieverbruik- en duurzaamheidniveau. 
 
C6- Duurzaamheid in structuur- en bestemmingsplannen + WKO-kansenkaart 
In op te stellen (of aan te passen) structuur- en bestemmingsplannen worden 
duurzaamheidparagrafen opgenomen, waarin de ruimtelijke duurzaamheidkansen worden 
beschreven. Tevens wordt voor relevante gebieden een Warmtekoudeopslag (WKO)- 
kansenkaart opgesteld van de ruimtelijke ondergrond. 
 
2.4. Bedrijven 
Vergunningverlening, handhaving etc. 
D1- Energie in vergunningen 
Alle wettelijke mogelijkheden worden benut met betrekking tot het stellen van energie-eisen in 
milieu- en bouwvergunningen. Tevens wordt een onderzoeksverplichting ingevoerd bij uitbreiding 
of een revisievergunning. 
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D2- Scherpere handhaving van energievoorschriften 
Er wordt scherper gehandhaafd op naleving van de energievoorschriften uit milieuvergunningen 
en Activiteitenbesluit om overtreding van de betreffende energievoorschriften tegen te gaan. 
 
D3- Informatiebijeenkomsten in kader van Bewust Duurzaam Thuis 
In het kader van het uitrollen van Bewust Duurzaam thuis worden informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor installateurs en bouwbedrijven in samenwerking met Uneto-VNI en Bouwend 
Nederland. Dit om de kennis bij lokale installateurs en bouwbedrijven te vergroten en hen als 
lokale spelers maximaal te laten profiteren van de naar verwachting uit de aanpak voorkomende 
marktvraag bij woningeigenaren naar het uitvoeren van energiebesparingmaatregelen.  
 
D4- Energiebesparing door Midden- en Kleinbedrijf 
Door projectmatige promotie, begeleiding en follow-up wordt het uitvoeren van energie-
efficiencyscans en geadviseerde maatregelen in het Midden- en Kleinbedrijf gestimuleerd.   
 
Bedrijventerreinen 
D5- Verplichte duurzaamheidscan bij vestiging op bedrijventerrein 
Bij aanvragen van bedrijven voor vestiging op een bedrijventerrein wordt bij de te vestigen 
bedrijven de verplichting tot het uitvoeren van een duurzaamheidscan neergelegd, gericht op 
structurele energiebesparing door samenwerking tussen bedrijven en/of het benutten van vormen 
van duurzame energie.  
 
 
2.5. Verkeer en vervoer 
Verkeer en vervoer bevolking en bedrijven 
E1- Wagenparkscans 
Bedrijven met een wagenpark worden door de gemeente gestimuleerd tot het uitvoeren van (zo 
mogelijk door de provincie gefinancierde) wagenparkscans met als doel deze bedrijven 
zomogelijk te laten overschakelen op voertuigen op aardgas, biogas of eventuele andere  
beschikbare biobrandstoffen.  
 
E2- Het Nieuwe Rijden 
Vanuit de gemeente wordt aandacht gevestigd op Het Nieuwe Rijden door communicatie en 
bijvoorbeeld gebruikmaking van simulatiemonitoren etc. om weggebruikers bewust te maken van 
de invloed van hun rijstijl op de uitstoot van hun voertuig.  
 
 
2.6. Grootschalige duurzame energieopties 
Grootschalige en/of collectieve duurzame energieopties 
F1- Kansen voor duurzame energie 
Er wordt nader onderzoek gedaan naar het potentieel en reële kansen voor verschillende vormen 
van duurzame energie. Daarnaast schept de gemeente waar mogelijk gunstige randvoorwaarden 
en vervult zij waar van toepassing een stimulerende en communicatieve rol (bijvoorbeeld in 
samenwerking met Stimuland richting agrarische bedrijven over biomassa-projecten).   
 
F2- Windenergie 
Om de 2015-doelstelling zoals verwoord in paragraaf 1.5 te realiseren is besluitvorming over het 
aanwijzen van aanvullende locaties voor plaatsing van windturbines noodzakelijk. Hiertoe worden 
nadere voorbereidingen gestart en concrete voorstellen uitwerkt. 
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F3- Biomassa-projecten ROVA 
De gemeente Dalfsen participeert in de biomassaprojecten van ROVA zoals ondermeer ‘Rijden 
op GFT-afval’ en het opzetten van een regionale inzamelstructuur voor bijvoorbeeld houtsnippers 
en gemeentelijke groenafval zoals bermmaaisel en slootafval. Dit met het oog op het inzetten van 
de publieke (gemeentelijke) biomassastromen voor omzetting in duurzame energie.    
 
F4- Kansen grootschalige opwekking zonne-energie 
Naast een algemeen onderzoek naar de kansen van duurzame energie (zie F1) worden  
specifiek de ontwikkelingen en mogelijkheden ten aanzien van grootschalige zonne-
energieopwekking binnen de gemeente Dalfsen nader bekeken.   
 

Zoals in paragraaf 1.5 aangegeven zullen de realisatie van met name meer windenergie, maar 
ook biomassa speerpunten zijn in het meerjarenprogramma om realisatie van de 2015-
doelstelling mogelijk te maken.   

 
 
2.7  Overige activiteiten 
 
G1- Communicatie ’Duurzaam Dalfsen’ 
Door de afdeling Bestuurzaken & Communicatie wordt in samenwerking met Milieu & Bouwen 
een communicatieplan opgesteld, waarin onder de noemer ‘Duurzaam Dalfsen’ wordt beschreven 
op welke wijze door de gemeente over (onderdelen van) de uitvoering van het 
meerjarenprogramma wordt gecommuniceerd. 
 
G2- Millenniumdoelen en klimaatcompensatie+    
Ten aanzien van de millenniumdoelen wordt nader invulling gegeven aan het begrip 
‘millenniumgemeente’. Tevens wordt nagedacht over klimaatcompensatie-plus, waarbij voor de 
periode dat de gemeente Dalfsen nog niet CO2-neutraal is een bijdrage geleverd wordt aan 
zorgvuldig geselecteerde klimaatcompensatieprojecten (op plaatsen in deze wereld waar 
gemeenschappen nu reeds te lijden hebben aan de gevolgen van klimaatverandering). Hierbij 
moet worden gedacht aan het leveren van een bijdrage aan bijvoorbeeld specifieke projecten 
inzake herbebossing (vastleggen CO2-uitstoot), waarbij tegelijk direct aandacht is voor het 
creëren van schoon drinkwater, goed onderwijs en informatieverstrekking over duurzame vormen 
van lokale energieopwekking. 
 
G3-Duurzaam Beheer Openbare Ruimte 
Ten aanzien van het duurzaam beheren van de openbare ruimte wordt door de afdeling 
Onderhoud & Beheer verder invulling gegeven aan het barometersysteem voor Duurzaam 
Terreinbeheer, door vanuit certificeringniveau ‘brons’ te werken aan verbetering tot 
certificeringniveau ‘goud’. 
 
G4- Herbeplanten singels en aanleg bosachtige groenstroken/’klimaatbossen’  
Herbeplanten van singels en het aanleggen van bosachtige groenstroken of kleine bossen (rond 
bijvoorbeeld bedrijventerreinen of grootschalige agrarische opstallen) heeft naast een zekere 
vorm van klimaatbewustwording zowel een positief effect ten aanzien van een verbeterde 
vastlegging van CO2, herstel en/of verbetering van de landschapstructuur en biodiversiteit én 
directe verbetering van de leefomgeving en daaraan gekoppeld menselijk welbevinden. De 
afdelingen Ontwikkeling & Grondzaken en Beheer & Onderhoud werken nadere voorstellen uit 
ten aanzien van de mogelijkheden in de openbare ruimte, rond bedrijventerreinen en 
grootschalige agrarische opstallen én ten aanzien van een (stimulering)regeling of richtlijn voor 
particuliere grondbezitters.  
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G5- Beëindigen ontheffingenbeleid verbranden particulier snoeihout 
Wanneer door het beschikbaar komen van de biomassa-installatie van ROVA (of andere 
biomassatoepassingen via de door ROVA op te zetten biomassa-inzamelstructuur) particulier 
snoeihout nuttig en efficiënt kan worden ingezameld en ingezet als biomassa, wordt het 
ontheffingenbeleid met betrekking tot het verbranden van particulier snoeihout aangepast 
(uitgezonderd verbranding bij boomziekten). In voorbereiding hierop wordt de huidige 
ontheffingstermijn (nu nog standaard 2 jaar) heroverwogen.  
 
G6- Adaptatieprojecten 
Alle hiervoor beschreven activiteiten en/of projecten zijn met name gericht op klimaatmitigatie: 
door energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie de uitstoot van broeikasgassen 
verminderen, om daarmee de snelheid en omvang van klimaatverandering terug te dringen. 
Naast klimaatmitigatie komt ook klimaatadaptatie steeds sterker in beeld: het aanpassen van 
onze leefomgeving tot een klimaatbestendige leefomgeving. Op dit punt wordt nader bekeken 
waar er directe raakvlakken zijn tussen beide aspecten van klimaatbeleid en welke 
adaptatiemaatregelen in kaart moeten worden gebracht en/of uitgewerkt die aansluiten bij de 
planologische en stedenbouwkundige ontwikkelingen, waterbeheer en eventueel de 
gezondheidszorg binnen de gemeente.  
 
G7- Coördinatie klimaat- en duurzaamheidbeleid, monitoring en rapportages 
Om voldoende voortgang, samenhang en zicht op ontwikkelingen (markt en overheid) te houden 
is coördinatie van het gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidbeleid noodzakelijk. Het betreft 
daarbij uiteraard ook het opstellen van de jaarlijkse CO2-balans en voortgangsrapportages.   
 
G8 – Duurzaamheidsprijs 
In de eerste helft van 2009 wordt een voorstel aan de Raad aangeboden waarin de 
randvoorwaarden en criteria voor een in te stellen duurzaamheidsprijs zijn uitgewerkt.  
 

3.  Doelstelling, activiteiten, inzet en planning projecten 
Voor het verkrijgen van beeld van de doelstelling, activiteiten, inzet en planning per project is een 
totaaloverzicht opgenomen in bijlage 3. De Planning zoals weergegeven is nog niet concreet 
uitgewerkt en is mede afhankelijk van de kansen/mogelijkheden die zich, soms spontaan, 
aandienen. In elk geval zullen in 2009 de speerpunten vooral gericht zijn op het energieloket, de 
‘bewust duurzaam thuis’ aanpak samen met het vormgeven van het duurzaamheidsfonds en 
maatregelen gericht op het goede voorbeeld als overheid (oa duurzaam inkopen). 
  
In bijlage 3 is zichtbaar dat voor het uitvoeren van het klimaat- en duurzaamheidprogramma in 
totaal een inzet van ruim 11.000 uur nodig is over een periode van 4 jaar. Omgerekend betreft 
het een inzet van gemiddeld 1,75 fte (circa 1600 uur per fte per jaar). Dit is een extra incidentele2 
inzet in de organisatie van 1 fte ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Uitgaande van ca. € 75.000 per fte zijn de totale incidentele loonkosten € 300.000,--. Samen met 
de externe kosten van eveneens circa € 300.000,-- worden de totale additionele kosten van dit 
meerjarenprogramma klimaat- en duurzaamheid daarmee begroot op € 600.000,--.  
 

 

                                                 
2
 Gezien de onbekendheid ten aanzien van de verdere vormgeving van het beleid van de landelijke overheid en andere 

ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie van omgevingtaken, zal de extra inzet zich vooralsnog niet vertalen in 

een structurele capaciteitsuitbreiding, maar betreft het allereerst extra incidentele capaciteit. 
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4.  Financieel kader 
Zoals hiervoor aangegeven bedragen de totale incidentele kosten van de uitvoering van het 
meerjarenprogramma voor de komende vier jaar € 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 van € 400.000,-- kan gedekt worden door een beroep te doen op de egalisatiereserve 
afvalstoffenheffing. De stand van zaken van deze reserve per 1 januari 2008 is € 1.693.000,-  In 
de begroting 2009 is al aangegeven dat, gelet op de dividenduitkeringen van ROVA, aan het 
laten ‘leeglopen’ van deze reserve via de afvalstoffenheffing niet wordt toegekomen, omdat dit op 
enig moment kan nopen tot een schoksgewijze tariefverhoging. In de begroting 2009 is dan ook 
aangegeven dat onderzocht zal worden in hoeverre de egalisatiereserve voor ander doeleinden 
ingezet kan worden.  
 
Gelet op het algemene nut van het klimaat- en duurzaamheidbeleid wordt het goed verdedigbaar 
geacht 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 is zoals beschreven ook een 
subsidieaanvraag voor de uitvoering van het klimaatbeleid (SLOK-aanvraag) ingediend bij 
SenterNovem. Mocht deze aanvraag worden gehonoreerd dan ontvangen wij voor de komende 
vier jaar een subsidie van € 140.000,-. Dit bedrag kan dan 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). 
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Bijlage 1 Gerealiseerde ontwikkelingen en activiteiten ten aanzien van duurzaamheid 
 
 
Enkele voorbeelden van ontwikkelingen en activiteiten ten aanzien van klimaat en duurzaamheid 
binnen de gemeente Dalfsen in 2008:  
 

• Startnotitie en plan van aanpak klimaat- en duurzaamheid 
 

• Thema-presentatie klimaat- en duurzaamheid tijdens breed-management overleg 
 

• Inventarisatieronde (gesprekken met afdelingshoofden) t.a.v. kansen en mogelijkheden per 
afdeling 
 

• Verkenning mogelijkheden CO2-neutraal Dalfsen (DWA): 
- CO2-balans Dalfsen januari 2008 
- CO2-balans Dalfsen referentiejaar 1990 
- Realiseerbaarheid Dalfsen klimaatneutraal in 2015 

  

• Raadsconferentie klimaat- en duurzaamheid 
 

• Hoofdlijnennotitie meerjarenprogramma klimaat- en duurzaamheid 
 

• Onderzoek energiebesparing openbare verlichting vanuit beschikbare gelden Essent-bespaarplan 
(input voor verlichtingsplan)  

 

• Gebouwennota met nadrukkelijke aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid 
 

• Besluit windenergie Nieuwleusen-West 
 

• Subsidie-aanvraag SLOK-regeling Senter Novem 
 

• Deelname Nacht van de Nacht 
 

• Organisatie manifestatie “Handvest van de aarde”  
 

• Voorbereiding project Frisse scholen (i.s.m. GGD) 
 

• Voorbereiding millennium-gemeente Dalfsen (o.a. project Zuid-Afrika) 
 

• Bosaanplantproject (klimaatcompensatie) Roemenië 
 

• Subsdieregeling afkoppeling regenwater 
 

• Ondertekening Convenant Duurzaam Inkopen 
 

• Energiemaatregelen nieuw gemeentehuis 
 

• Duurzaamheidparagraaf in nieuwe bestemmingsplannen (o.a. Gerner Marke) 
 

• EPC (energienorm) speerpunt bij toetsing bouwaanvragen 
 

• Facilitering bijeenkomst Wheels4all 
 

• etc. 
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Bijlage 2 Klimaatakkoord Ministerie van VROM en de VNG 

 
In het Klimaatakkoord staan de volgende concrete afspraken (doelstellingen): 
 
Duurzame overheid 

• Gemeenten stimuleren het energiezuinig maken van de eigen organisatie. Op dit moment 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 gebouwen groter dan 
1000 m2 uiterlijk 1 januari 2009 voorzien zijn van het verplichte energielabel in combinatie met een 
maatwerkadvies; 

• gemeentelijke gebouwen en verlichting in de openbare ruimte jaarlijks respectievelijk 2 en 1,5% 
energie te besparen in de periode 2008-2012; 

• gemeenten kopen in 2010 75% duurzaam in en 100% in 2015; 
 
Duurzame energieproductie 

• vergroten van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020; 

• verdubbeling van het opgestelde vermogen van windenergie op land in 2011; 

• ruimte geven in bestemmingsplannen voor duurzame energie, onder andere door het aanwijzen van 
locaties voor de opwekking hiervan; 

• als aandeelhouder van energie- en afvalbedrijven blijvend hun invloed aanwenden om de 
mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie en restwarmte te benutten; 

• ontwikkeling van “groen gas” ondersteunen en medewerking geven aan proefprojecten. Vooral 
regelgeving en lokale acceptatie zijn aandachtspunten. 

 
Schone en zuinige mobiliteit 

• vergroten van de verkrijgbaarheid van biobrandstoffen via bijvoorbeeld tankvoorzieningen en van 
alternatieve brandstoffen langs snelwegen en in de gemeentelijke omgeving vergroten; 

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

• voortzetten huidige experimenten voor milieuzonering; 

• CO2-emissiereductie integraal opnemen in lokale en regionale verkeers- en vervoersplannen. Hierbij 
wordt ook aandacht besteed aan alternatieven voor de auto. Dit geldt in het bijzonder voor de fiets; 

• invloed bij de provincies gebruiken om innovaties in het openbaar vervoer via concessieverlening aan 
vervoersbedrijven te stimuleren; 

 
Energietransitie van de gebouwde omgeving 

• Het streven is dat in 2020 de nieuwbouw energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen 
en gebouwen in 2020 met meer dan 50% is verlaagd.  

• energieprestatiecoëfficient (EPC) wordt voor nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en in 
2015 naar 0,45. Voor de utiliteitsbouw geldt een vergelijkbare aanscherping. Op basis van vrijwilligheid 
mogen gemeenten en bedrijven gezamenlijk besluiten bij een nieuwbouwproject verder te gaan; 

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

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

• in prestatiecontracten met woningcorporaties energieprestatie-eisen opnemen voor de bestaande 
woningvoorraad en nieuwbouw; 

 
Duurzame bedrijven 

• de gemeenten in hun handhavingprogramma beoogde controlefrequentie de deelname van bedrijven 
aan het Meerjarenafspraken (MJA)-convenant energie efficiency laten meewegen; 

• de gemeenten, waarbinnen MJA-bedrijven zijn gevestigd, het MJA-convenant ondertekenen; 

• de gemeenten energiebesparing bij periodieke controles prioriteit geven; 
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Duurzame agrarische bedrijven 

• zorgen voor een voortvarende vergunningverlening voor duurzame en innovatieve energiesystemen. 
Mestvergisting in het landelijk gebied wordt daarbij zo goed mogelijk landschappelijk ingepast; 

• ruimte geven in bestemmingsplannen aan biomassavergisting en mestvergisting. Mestvergisting wordt 
daarbij zo goed mogelijk landschappelijk ingepast; 

• initiatiefnemers en projectontwikkelaars ertoe aanzetten met innovatieve samenwerkingsverbanden en 
concepten te werken; 

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

• bedrijven ondersteunen die transportbewegingen willen verminderen, door als bevoegd gezag de 
vereiste vergunningen te stroomlijnen en door actief mee te denken in oplossingen. 

     
Klimaatbestendige leefomgeving 

• de komende vier jaar maatregelen voor adaptatie in kaart brengen en uitwerken die aansluiten bij de 
ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, waterbeheer en gezondheidszorg binnen 
gemeenten. 
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