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Voorstel:
1. In te stemmen met het organiseren van een werkconferentie voor de raad, waarbij een
nieuw/aangepast ambitieniveau en duidelijke doelstellingen voor een Duurzaam Dalfsen worden
vastgesteld.
2. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017 en Bijlage 2
Projectenoverzicht.
3. Kennis te nemen van Bijlage 1 Terugblik Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015.
4. In te stemmen met het laten vervallen van de claims op duurzaamheid per 31 december 2015
(verwachting ongeveer € 510.000,-), zodat deze weer vrij te besteden zijn binnen de reserve
Milieu.
5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 500.000,- voor het Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid 2016-2017. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de reserve Milieu.
6. De financiele consequenties van voorstel 5 te verwerken via een begrotingswijziging 2015.

Inleiding:
Het is alweer 7 jaar geleden dat de raad van Dalfsen met het Meerjarenprogramma Klimaat en
Duurzaamheid 2009-2012 de ambitie vaststelde om te streven naar een CO2-neutraal Dalfsen in
2025. Dit is een forse ambitie. Het is onzeker of Dalfsen deze ambitie gaat behalen indien in het
huidige tempo wordt verduurzaamd. In de raadscommissie van 16 november 2015 heeft de raad
aangegeven graag een discussie te willen over de huidige CO2-ambitie. Daarom is besloten om het
Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2016-2019 van de agenda te halen. In 2016 zal een
werkconferentie voor de raad worden georganiseerd, waarbij een nieuw/aangepast ambitieniveau en
duidelijke doelstellingen voor een Duurzaam Dalfsen worden vastgesteld. Om geen tijd te verliezen en
de huidige projecten binnen het duurzaamheidsbeleid, in afwachting van de werkconferentie, wel voort
te kunnen zetten, is op 16 november 2015 door de raadscommissie besloten om wel het
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017 voor december 2015 te agenderen. Het voorstel is
inhoudelijk in zoverre gewijzigd dat punt 1, ‘Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2016-2019 vast
te stellen’, is verwijderd en vervangen door: ‘In te stemmen met het organiseren van het een
werkconferentie voor de raad. Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2016-2019 is gereduceerd tot
het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017 en wordt u met dit voorstel aangeboden.
Argumenten:
1.1 De raad heeft aangegeven graag een discussie te voeren over de ambities voor een Duurzaam
Dalfsen.
In de raadscommissie van 16 november 2015 heeft de raad aangegeven graag een discussie te willen
over de huidige CO2-ambitie. Daarom zal, in overleg met de agendacommissie, in 2016 een
werkconferentie worden georganiseerd. Op basis van deze werkconferentie zullen een nieuwe ambitie
en doelstellingen voor een Duurzaam Dalfsen worden opgesteld. De uitkomsten van de
werkconferentie zullen in een nieuw visiedocument Duurzaam Dalfsen aan de raad worden
aangeboden.
2.1 Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van de raad
In het Raadsdocument 2014-2018 is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het beleidsthema
duurzaamheid. In het Raadsdocument is gesteld dat de raadsambities uit het Meerjarenprogramma
Duurzaamheid de komende raadsperiode onverminderd van kracht blijven. Het Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid 2016-2017 is een uitwerking van deze ambities.
2.2 Met de voorgestelde speerpunten, projecten en middelen wordt op integrale wijze gewerkt aan het
verduurzamen van Dalfsen.
Het Uitvoeringsprogramma 2016-2017 bevat alle projecten en activiteiten waarop de komende jaren
zal worden ingezet. De scope van het uitvoeringsprogramma is breed en de projecten worden veelal
met externe en lokale partners uitgevoerd. We spelen hierbij nadrukkelijk in op waar de energie in de
samenleving zit. Samenwerking en flexibiliteit staan hierbij centraal, zonder onze eigen doelen uit het
oog te verliezen.
5.1 Om de projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2016-2017 uit te kunnen voeren is een budget van
€ 500.000,- benodigd.
Voor de uitvoering van de projecten binnen het Uitvoeringsprogramma is €100.000,- per jaar
benodigd. Daarnaast ontvangen we van de provincie voor diverse projecten (zoals het Energieloket)
cofinanciering. Het grootste deel van het benodigde budget (€ 300.000,-) zal worden ingezet voor een
stimuleringsregeling energieneutraal renoveren.
Kanttekeningen
5.1 De subsidie duurzame nieuwbouw wordt in het Uitvoeringsprogramma 2016-2017 niet voortgezet.
In 2014 en 2015 heeft Dalfsen een subsidie van € 7.500,- per energieneutrale nieuwbouwwoning
uitgegeven. Deze subsidieregeling is zeer succesvol gebleken. In juli 2015 was het volledige budget
uitgeput. Ondanks het succes wordt voorgesteld om de subsidie duurzame nieuwbouw in 2016 en

2017 niet voort te zetten. In 2020 moet alle nieuwbouw energieneutraal zijn. Per 1 januari 2015 is de
verplichte EPC-waarde voor nieuwbouw al 0,4. Bewoners moeten al vergaand verduurzamen om aan
deze EPC-waarde te voldoen. De stap naar energieneutraal renoveren is daarmee steeds kleiner
geworden en de meerkosten lager. Daarnaast zijn er inmiddels diverse concepten voor
energieneutrale nieuwbouw op de markt en wordt men door gasloze kavels aan te bieden al
gestimuleerd om voor energieneutrale nieuwbouw te kiezen.
Alternatieven:
Het is mogelijk om bepaalde projecten niet uit te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor het behalen
van duurzaamheids-doelstellingen van de raad.
Duurzaamheid:
Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017 heeft tot doel om toe te werken naar een
Duurzaam Dalfsen. Het draagt daarmee volledig bij aan de duurzaamheidscriteria die zijn opgesteld.
In het geval van grootschalige duurzame energieprojecten is het van belang om aandacht te blijven
besteden aan optimale landschappelijke inpassing en de kwaliteit van groen, milieu, ecologie en
woonomgeving. Per project zal hier een goede afweging voor worden gemaakt.
Financiële dekking:
Voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017 is een budget van
€ 500.000,- benodigd. Indien u instemt met het laten vervallen van de huidige claims (programma
2014-2015) op duurzaamheid (uitgezonderd de claims voor verduurzaming zwembaden, de Witte
Villa en de Cichoreifabriek) kan dit bedrag volledig ten laste komen van de reserve Milieu. Binnen de
reserve Milieu is per 31 december 2015 een restbudget van € 510.000,- beschikbaar.
In de Voorjaarsnota 2016 zal een voorstel worden opgenomen om het duurzaamheidsbeleid als een
structurele post op te nemen in de begroting vanaf 2018. Mede gezien het belang dat zowel raad als
college aan het duurzaamheidsbeleid hechten en de lange duur van de activiteiten (tot 2025), is het
gerechtvaardigd om de kosten voor het duurzaamheidsbeleid in de begroting onder te brengen.
Communicatie:
Zie paragraaf Communicatie op blz. 7 van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017.
Vervolg:
Na behandeling in de raadscommissie gaat het voorstel door voor besluitvorming in de raad.
Bijlagen:
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nummer 402;
overwegende dat onverminderde inzet op duurzaamheid nodig is om een Duurzaam Dalfsen te
kunnen behalen;
gelet op de landelijke en provinciale ontwikkelingen binnen het duurzaamheidsbeleid;

besluit:
1. In te stemmen met het organiseren van een werkconferentie voor de raad, waarbij een
nieuw/aangepast ambitieniveau en duidelijke doelstellingen voor een Duurzaam Dalfsen
worden vastgesteld.
2. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017 en Bijlage 2
Projectenoverzicht.
3. Kennis te nemen van Bijlage 1 Terugblik Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015.
4. In te stemmen met het laten vervallen van de claims op duurzaamheid per 31 december 2015
(verwachting ongeveer € 510.000,-), zodat deze weer vrij te besteden zijn binnen de reserve
Milieu.
5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 500.000,- voor het Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid 2016-2017. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de reserve Milieu.
6. De financiele consequenties van voorstel 5 te verwerken via een begrotingswijziging 2015.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 14 december
2015.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

