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Doel:
Kennis te nemen van het vastgestelde uitvoeringsplan duurzaamheid 2021-2022.
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Inleiding: 
Ons college heeft voor de komende twee jaar een nieuw uitvoeringsplan duurzaamheid vastgesteld. 
Dit uitvoeringsplan voor de periode 2021-2022 is een vervolg op het uitvoeringsplan 2018-2020. Via 
dit voorstel stellen wij u graag in kennis van onze geformuleerde en nader uitgewerkte doelen.

In het beleidsplan duurzaamheid 2018-2025 zijn verbeterdoelen en concrete doelen uitgewerkt om toe 
te werken naar de ambitie van de gemeente Dalfsen om een duurzaam leefbare gemeente te zijn. 
Inmiddels wordt het destijds voorgestelde beleid al bijna 3 jaar gevolgd. Dit heeft al veel stappen 
richting een duurzaam leefbare gemeente opgeleverd. Alle scholen weten bijvoorbeeld precies wat er 
aan hun panden gedaan moet worden om te verduurzamen,  inwoners zijn gestimuleerd d.m.v. 
subsidie om bijvoorbeeld een warmtepomp te instaleren en de Dorpen van Morgen (samenwerking 
tussen de duurzame dorpen) hebben een budget om lokale projecten uit te voeren en hebben al veel 
projecten uitgevoerd. 
 
Kernboodschap:
Het uitvoeringsplan duurzaamheid 2021-2022 geeft weer op welke manier de in het beleidsplan 
duurzaamheid 2018-2025 vastgestelde doeluitwerkingen worden gerealiseerd.

In het beleidsplan duurzaamheid 2018-2025 staan de verbeterdoelen (zie figuur 1) uit de kadernota 
duurzaamheid vertaald naar concrete doelen.

figuur 1: verbeterdoelen

In het uitvoeringsplan wordt inzicht gegeven in de manier waarop de uitvoering van de concrete 
doelen wordt georganiseerd. Het beleidsplan duurzaamheid is in 2019 herijkt (zie bijlage 2). Deze 
updates zijn verwerkt in het uitvoeringsplan. Ook wordt er beschreven hoe de voortgang en de 
resultaten bijgehouden worden. 

Duurzaamheid:
Dit plan heeft als doel de ambities uit het beleidsplan duurzaamheid 2018-2025 te behalen. Alle acties 
dragen bij aan deze ambities. 

Communicatie:
Er wordt gecommuniceerd over de verschillende projecten binnen het uitvoeringsplan wanneer deze 
starten/afgerond zijn.

Vervolg:
De uitvoering van het plan zal per project plaatsvinden. Jaarlijks vindt er een update plaats via de 
Dalfser Duurzaamheids Index (DDI).

Bijlagen:
1. Uitvoeringsplan duurzaamheid 2021-2022
2. Herijkte beleidsplan duurzaamheid 2018-2025
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