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Voorstel:
- In te stemmen met het voorstel voor de ontwikkeling van een duurzaamheidsprijs. 
 
 
Inleiding:
In december 2008 is het Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 2009-2012 door de raad 
vastgesteld. In het programma wordt onder andere ingezet op het stimuleren van duurzame productie en 
bedrijfsvoering door de ondernemers in de gemeente Dalfsen. In het verlengde hiervan heeft de raad 
aangegeven, dat zij graag een duurzaamheidsprijs voor ondernemers ontwikkeld ziet worden. 
 
We zien dat verschillende ondernemers uit de gemeente Dalfsen zich al in grote mate inzetten voor 
duurzame producten en diensten en daarnaast streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Deze 
ondernemers dragen in belangrijke mate bij aan het behalen van onze ambitie, namelijk een CO2-neutraal 
Dalfsen in 2025. Daarom willen wij deze ondernemers in het zonnetje zetten. Duurzaam ondernemen in de 
gemeente Dalfsen zal met het uitreiken van de duurzaamheidsprijs een belangrijke stimulans krijgen. 
Daarnaast zal het leiden tot een positievere beeldvorming over de deelnemende bedrijven, waardoor de 
economische ontwikkeling in Dalfsen gestimuleerd wordt.  
 
Naast een prijs voor ondernemers zullen twee nevenprijzen worden uitgereikt voor burgerinitiatieven op het 
gebied van klimaat en duurzaamheid. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen kinderen en 
volwassenen. Voor elke doelgroep is een prijs te winnen.
 
Beleidskader en rol gemeente:
 

Doel 
Het doel van de duurzaamheidsprijs is drievoudig: 

1. Duurzame initiatieven in het bedrijfsleven worden gestimuleerd. 
2. De duurzaamheidsprijs leidt tot meer aandacht voor duurzaam ondernemen en creëert 

bewustwording en meer economische activiteit. 
3. De duurzaamheidsprijs draagt bij aan het streven van de gemeente Dalfsen om in 2025 een CO2-

neutrale gemeente te zijn.  

 



 
 
 

  

 
   

 

Randvoorwaarden voor duurzame ondernemingsactiviteiten: 

• De ondernemingsactiviteit draagt bij aan de maatschappelijke welvaart op de lange termijn. Dat wil 
zeggen dat bij de productie rekening wordt gehouden met zowel people, planet als ook profit. 

• De maatregelen die het bedrijf neemt gaan verder dan door de wet verplicht. 

• Het moet gaan om bewuste en structurele activiteiten 

• Het moet gaan om win-winactiviteiten. Dat wil zeggen dat de activiteiten winstgevend moeten zijn 
voor het bedrijf, maar ook voordeel moeten opleveren voor mens en milieu. Liefdadigheid is niet 
winstgevend voor het bedrijf en telt daarom niet mee in de beoordeling van de 
ondernemingsactiviteit. 

• Transparantie is gedurende het hele productieproces van groot belang. 
 
Zie voor de beschrijving van de te nemen maatregelen en de rol van de gemeente het bijgevoegde 
document: Aanpak Duurzaamheidsprijs. 
 
Alternatieven:
n.v.t.
 
Financieel kader:
Past binnen de begroting
 
Communicatie:
Voor het opstellen van de criteria van de duurzaamheidsprijs zal worden overlegd met de verschillende 
ondernemerskringen. De prijs zal worden gecommuniceerd via de ondernemerskringen, de gemeentelijke 
website en Kernpunten. Aanmelding kan via de gemeentelijke website.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


