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Inleiding: 
Op basis van het Beleidsplan Duurzaamheid 2017-2025 worden door het college uitvoeringsplannen 
vastgesteld met een looptijd van 2 a 3 jaar. Het huidige uitvoeringsplan loopt af en daarom is een 
nieuw uitvoeringsplan opgesteld. Bijgevoegd treft u het uitvoeringsplan aan voor de periode 2023 tot 
en met 2025.
Het uitvoeringsplan bevat een aantal hoofdopdrachten. Hoofdzakelijk zijn dit lang lopende opdrachten 
zoals wijkuitvoeringsplannen, de Regionale Energie Strategie (RES), het zoekgebied Dalfserveld West 
en hergebruik van afval. Op basis van landelijk, regionale en lokale ontwikkelingen is een aantal 
opdrachten toegevoegd en worden een aantal opdrachten versneld en opgeschaald. 

Kernboodschap:
In het Beleidsplan Duurzaamheid maar ook in het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om 
samen met de inwoners en ondernemers een energieneutrale gemeente te worden. Daarbij horen de 
verbeterdoelen Meer Energiebesparing, Meer Energieproductie, Meer Lokale Kracht en Meer 
Circulair. De hoofdopdrachten in het uitvoeringsplan zijn gekoppeld aan deze doelen. 
Zo bevatten de wijkplannen diverse vormen van energiebesparing, energieopslag, smartgrids en 
samenwerking. Grootschalige duurzame energieproductie wordt onder meer gerealiseerd in het 
zoekgebied Dalfserveld West met hulp van de RES en in samenwerking met de buurgemeenten, 
bewoners en belangengroepen. Een gezamenlijk energiebedrijf is daarbij een optie. 
We voeren onderzoeken en pilots uit om meer en beter hergebruik van huishoudelijk afval te 
realiseren en we verkennen de mogelijkheden om circulariteit in onze gemeente meer vorm en inhoud 
te geven.
Het uitvoeringsplan geeft ook invulling van de motie ‘Slimme Stroom’ (vaststelling 
programmabegroting 3 november jl).

De opdrachten in het uitvoeringsplan zijn niet te gedetailleerd uitgewerkt maar concreet genoeg om 
mee aan de slag te gaan. Daarnaast werken we bij een aantal langlopende hoofdopdrachten met 
eerder vastgestelde projectplannen. We houden de ingezette koers uit het beleidsplan aan en bieden 
voldoende ruimte voor nieuwe opdrachten en ontwikkelingen zoals nieuwe vormen van 
laadinfrastructuur en slimme energieopslagsystemen.

Klimaatakkoord
Een belangrijke ontwikkeling is de landelijke overeenstemming van een structurele rijksbijdrage aan 
gemeenten voor het uitvoeren van de opdrachten uit het nationale Klimaatakkoord. De gemeente 
Dalfsen heeft de afgelopen jaren al een start gemaakt met de uitvoering van deze opdrachten door 
middel van eenmalige uitkeringen. Maar recent is ook helderheid over de omvang van structurele 
rijksbijdrage vanaf 2023. Met de voorlopige rijksbijdrage voor Dalfsen wordt het uitvoeringsbudget 
grofweg verdriedubbeld.
De rijksbijdrage is gekoppeld aan een aantal opdrachten en taken. Deze opdrachten en taken zijn 
beoordeeld, vertaald en opgenomen in het uitvoeringsplan. Ook de verhoudingen van de mate van 
inspanning komen overeen. Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijke opdracht 
voor gemeenten en daarom zijn in het uitvoeringsplan  de warmtewijkplannen opgeschaald. 
Opgemerkt wordt dat we al een groot aantal taken (erbij) doen en deze structurele rijksbijdrage biedt 
ruimte om deze taken uit te breiden, te versnellen en/of te professionaliseren.
De definitieve rijksbijdrage wordt bij de komende meicirculaire duidelijk en verwerkt in de 1e 
bestuursrapportage. 

Kanttekening
Een algemene kanttekening is dat de uitvoering van het plan afhankelijk is van de beschikbaarheid 
van voldoende adviseurs en specialisten. Alle gemeenten zullen de komende jaren opschalen en 
versnellen en extra hulp nodig hebben. Daarnaast blijven netschaarste en grondstoffentekorten de 
energietransitie tot last.

Duurzaamheid:
Met dit uitvoeringsplan zal de gemeente Dalfsen de komende jaren weer flinke stappen zetten naar 
een leefbare toekomst.
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Communicatie:
Het uitvoeringsplan bevat een hoofdstuk over communicatie. We zien dat communicatie structureel 
meer tijd gaat kosten door alle ontwikkelingen. Daarom willen we de kwaliteit van onze 
informatievoorziening verbeteren en het communicatieplan updaten en uitbreiden.  We maken 
onderscheid in basiscommunicatie en specifieke communicatie bij opdrachten. We maken gebruik van 
interne en externe ondersteuning. 
Het uitvoeringsplan wordt, net als de vorige edities, gedeeld met de Dorpen van Morgen. Gezamenlijk 
maken we afspraken bij welke opdrachten zij betrokken worden.  

Vervolg:
Na besluitvorming loopt het oude plan vloeiend over in het nieuwe plan. Regelmatig wordt het college 
en de raad via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd over de vorderingen, financiën en 
ontwikkelingen. 
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drs. E. van Lente H.J. van der Woude


