
Bijlage 5 Duurzaamheidsthema’s gemeente Dalfsen 
 
 Thema’s Duurzaamheidsaspecten 

Energie  Levert een bijdrage aan doelstelling energie in balans te 
brengen 

 Stimuleren energiebesparing 
 Toepassen/mogelijk maken van duurzame energie-opties (wind, 

zon, biomassa, bodem) 
Wonen/gebouwen  Stimuleren energieneutrale/gasloze nieuwbouw 

 Stimuleren terugdringen energieverbruik 
 Toepassing duurzame materialen 
 Zongerichte verkaveling 
 Flexibiliteit in functie: levensloopbestendig 
 Vergunningverlening: voorlichting over duurzaam bouwen wordt 

toegepast 
 Klimaatneutraal ontwerpen (stedenbouwkundige ontwerpen) 
 Voorkomen leegstand/verpaupering 
 Asbestsanering (relatie met zonnepanelen) 

Lokale kracht en leefbaarheid  Burgerparticipatie 
 Versterking sociale cohesie 
 Stimuleren lokaal initiatief 
 Afstemmen met Duurzame Dorpen 

Preventie in het sociaal domein 

Ruimtegebruik  Optimale landschappelijke inpassing 
 Meervoudig of multifunctioneel ruimtegebruik 
 Kwaliteit / omvang openbaar groen / biodiversiteit 
 Behoud cultuurhistorie / hergebruik bestaande gebouwen 
 Passend bij identiteit kern 
 Borduurt voort op historische ontwikkelingspatroon 
 Inbreiding gaat voor uitbreiding 

Klimaat en Water  Verbetering waterkwaliteit 
 Beperking watergebruik 
 Bijdrage aan goede waterhuishouding 
 Bijdrage aan klimaatadaptatie 

Bodem  Bodemkwaliteitskaart is leidend 
 Voorkomen van bodemverontreiniging 
 Zorgvuldig gebruik ondergrond (winning, energie, opslag enz.) 

Circulair denken, afval en 
grondstoffen 

 Afvalscheiding/omgekeerd inzamelen 
 Beperking van het vrijkomen van afval 
 Van afval naar grondstof 
 Sluiten van de grondstoffenkringloop 
 Stimuleren lokale productie  

Lucht en geluid  Bevorderen luchtkwaliteit 
 Voorkomen geluidsoverlast 

Natuur en landschap  Verbetering van de landschappelijke/ecologische waarden 
 Vergroten groenareaal 
 Behoud en versterking biodiversiteit 

Economie  Versterking lokale werkgelegenheid 
 Energiebesparing op bedrijventerreinen (energieneutrale 

bedrijventerreinen) 
 Verduurzaming bedrijven 



 Thema’s Duurzaamheidsaspecten

 Slimme combinaties duurzame energie (bijv. gebruik 
restwarmte) 

 Behoud economische vitaliteit platteland 
Verkeer  Ruimtelijke situering voorzieningen 

 Stimulering duurzame vervoersalternatieven 
 Bereikbaarheid met collectief vervoer 
 Overstap naar duurzame brandstof 

Materiaalgebruik  Toepassing duurzame materialen 
 Beperking gebruik milieubelastende materialen 
 Mogelijkheden hergebruik materialen na gebruiksperiode  
 C2C  

Inkoop  Duurzaam materiaal-/energiegebruik 
 Minimaal energieverbruik bij productieproces 
 Voorbeeldfunctie gemeente 
 Duurzaam profiel adviseurs 
 Criteria duurzaam inkopen worden toegepast 

  


