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Duurzaam (T)huis 
De voorbereidingen voor Duurzaam (T)huis zijn intussen in volle gang. Het project zal per 1 
september 2009 starten. Het doel van het project is om alle woningen die in particulier bezit zijn door 
te lichten op energiezuinigheid en van een maatwerkadvies te voorzien. Het is de bedoeling dat de 
doorgelichte woningen in de gemeente Dalfsen vervolgens aan de hand van het maatwerkadvies 
energiebesparende maatregelen treffen, om de woning minimaal op het niveau van label B te krijgen.  
We zullen in september van start gaan met drie pilotwijken in drie verschillende kernen. In Dalfsen 
zullen de doorlichtingen worden uitgevoerd door adviesbureau Nieman. Voor de pilotwijk in 
Nieuwleusen werken wij samen met adviesbureau DWA. In Lemelerveld hebben wij ervoor gekozen 
om met een marktpartij samen te werken. Lenferink Afbouw bv. zal hier de doorlichtingen en de 
maatwerkadviezen verzorgen. Hoewel de hoofdlijnen van de aanpak voor iedere wijk hetzelfde zijn, 
heeft iedere partij voor een eigen insteek gekozen. Daardoor is het voor ons mogelijk om per situatie 
te bekijken welke insteek en welke activiteiten het beste werken. Naar aanleiding van de resultaten in 
de pilotwijken, zullen per januari 2010 nieuwe wijken worden aangewezen die dan in aanmerking 
komen voor de Duurzaam (T)huis aanpak. 
 
Het Energieloket 
Om de uitvoering van Duurzaam (T)huis te ondersteunen is het Energieloket opgericht. Bij het 
Energieloket kunnen inwoners terecht voor informatie en advies over duurzaam bouwen en 
verbouwen. Daarnaast is bij het Energieloket alle informatie te verkrijgen over Duurzaam (T)huis. Ook 
inwoners die zich individueel willen aanmelden voor een maatwerkadvies kunnen bij het Energieloket 
terecht, net als inwoners die een duurzaamheidslening willen afsluiten. Het digitale Energieloket is 
intussen klaar. Per 1 september 2009 zal de website www.duurzaamthuisdalfsen.nl online zijn. Het 
Energieloket zal behalve online, ook in het gemeentehuis te bezoeken zijn. Bij het bouwloket wordt 
ruimte gemaakt voor het Energieloket. De materialen hiervoor zijn intussen besteld en zullen per 1 
september voor het Energieloket gebruikt worden.  
 
Duurzaamheidslening 
Om eigenaar-bewoners te ontzorgen is op 29 juni door de raad besloten tot het instellen van een 
duurzaamheidslening. Het getekende raadsbesluit is intussen naar de SVn gestuurd en de formulieren 
voor de duurzaamheidslening liggen gereed. De SVn is op dit moment bezig met het opzetten van de 
verschillende onderdelen voor onze duurzaamheidslening. Per 1 september 2009 kunnen inwoners 
van Dalfsen gebruik maken van de duurzaamheidslening.  
 
Duurzaam ondernemen 
Voor de uitvoering van duurzame maatregelen binnen de Duurzaam (T)huis aanpak hebben wij de 
lokale ondernemers nodig. Daarnaast willen wij duurzaam ondernemen en energiebesparing op 
bedrijventerreinen stimuleren. Daarom zijn wij bezig met een ronde langs de verschillende 
ondernemersverenigingen in de gemeente Dalfsen. Intussen zijn wij op bezoek geweest bij de ICD en 
bij de OVL. Op 8 juli zal nog een bezoek aan de IKN volgen. De ICD heeft naar aanleiding van ons 
bezoek een werkgroep duurzaamheid opgericht, welke zich bezighoudt met duurzaam ondernemen. 
Ook zijn de Dalfser ondernemers enthousiast over Duurzaam (T)huis en willen ze hier aan 
deelnemen. 
Bij de OVL is het idee ontstaan om in een platform duurzaam ondernemen te stimuleren. De OVL wil 
op een praktische manier aan de inwoners duidelijk maken wat allemaal mogelijk is op het gebied van 
energiebesparing. Het idee is om hiervoor een mobiele showroom op te zetten in een zeecontainer of 
zelfs in een pipo-de-clown-wagen. In september is de mobiele showroom gereed en wordt ze door de 
OVL ingezet om bewoners over de streep te trekken om energiebesparende maatregelen uit te laten 
voeren. Ook zal binnen de OVL een pilot worden opgezet met maatwerkadviezen voor de 
bedrijfspanden en bedrijfsvoering en zal worden gekeken hoe de ondernemers samen meer uit 
energie kunnen halen door gezamenlijk energiezuinige installaties toe te passen.  
We zien dat de bedrijven binnen de gemeente Dalfsen duurzaam ondernemen goed oppakken en dat 
er veel initiatieven zijn. De gemeente zal deze initiatieven blijven ondersteunen.  
 



Convenant met de provincie Overijssel (energieverbetering bestaande bouw en nieuwbouw) 
Onlangs heeft op ambtelijk niveau een eerste verkenning plaatsgevonden van de mogelijkheid van het 
afsluiten van een duurzaamheidsconvenant tussen de Provincie en de gemeente Dalfsen. Het idee 
hiervoor is ontstaan na contact tussen gemeente en provincie, waarbij de concrete omvang en ambitie 
van enkele duurzaamheidprojecten vanuit het 'Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 2009-
2012' aan de orde kwamen. De betreffende projecten blijken goed aan te sluiten bij de provinciale 
ambities en doelstellingen uit het Energiepact Overijssel. De realisatie van de stevige 
duurzaamheidambities van Dalfsen zijn de Provincie daarbij het nodige waard.  Momenteel wordt 
daarom gewerkt aan nadere invulling en concretisering van de convenantgedachte. De eerste 
verkenningen zijn positief.   
    
Prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties 
Net als in het particuliere woningbestand, kunnen er ook grote slagen worden gemaakt in het 
woningbestand van de twee woningbouwcorporaties in de gemeente: VechtHorst en de Veste. Om 
ervoor te zorgen dat ook de woningbouwcorporaties hun woningbestand tot minimaal label B 
opwaarderen, neemt de gemeente Dalfsen duurzaamheid mee in de prestatieafspraken die met de 
corporaties worden vastgesteld. De onderhandelingen over de prestatieafspraken lopen nog.  
 
Duurzaam beheer openbare ruimte  
De buitendienst van de gemeente Dalfsen heeft op 7 mei niveau brons behaald in de Barometer 
Duurzaam Beheer Openbare Ruimte. Hiermee zijn we goed op weg naar een duurzame openbare 
ruimte, waarbij nagedacht is over de herkomst en milieubelasting van de gebruikte producten en 
waarbij chemische en milieuvervuilende stoffen zo veel mogelijk worden geweerd uit de openbare 
ruimte. Voor komend jaar staat niveau goud op het programma. Rond mei 2010 zal opnieuw een 
meting worden gedaan, om te bekijken of de gemeente Dalfsen goud heeft behaald.  
 
Openbare verlichting 
Onlangs is het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting 2009-2014 opgesteld. Duurzaamheid heeft 
hierin een centrale plaats gekregen. Een belangrijk beleidsdoel is het bewerkstelligen van een 
besparing van 22.500 kWh per jaar op basis van het huidige aantal lichtmasten. Ook wordt gekeken 
naar alternatieven voor de schijnwerpers op de Grote Kerk en de Westermolen in Dalfsen en wordt 
onderzocht in hoeverre de grondspots in het centrum van Dalfsen buiten de winkeltijden kunnen 
worden gedimd of worden uitgeschakeld.  
 
Biomassa 
De gemeente Dalfsen participeert volop in initiatieven op het gebied van biomassa. Zo gaan alle 
gemeentelijke groenstromen als biomassa naar de ROVA voor verwerking. Het GFT-afval uit de 
gemeente wordt door de ROVA gebruikt in de vergistingsinstallatie op bedrijventerrein de 
Hessenpoort. Ook neemt de gemeente Dalfsen deel aan het innovatieplatform van de ROVA, waarbij 
onder andere pilots voor betere verwerking van biomassa worden opgezet.  
 
Week van de Duurzaamheid 
In de week van 25 tot en met 29 mei is de Week van de Duurzaamheid gehouden. Deze week had als 
doel om de medewerkers van de gemeente Dalfsen te informeren over het Meerjarenprogramma 
Klimaat en Duurzaamheid. Het logo voor de campagne Duurzaam Dalfsen is tijdens een bijeenkomst 
officieel door wethouder Ton de Vries onthuld aan de medewerkers van de gemeente Dalfsen. De 
wethouder ging hierbij in op de noodzaak om actie te ondernemen voor een beter klimaat en de rol 
van alle gemeentelijke medewerkers hierin. Tijdens de bijeenkomst werden de medewerkers verder 
geïnformeerd over de projecten die na de zomer van start gaan op het gebied van klimaat en 
duurzaamheid en kregen ze handvatten aangereikt om op het werk en ook thuis rekening te houden 
met klimaat en duurzaamheid. Deze handvatten gingen van dubbelzijdig kopiëren tot het structureel 
opnemen van een paragraaf duurzaamheid in alle beleidsstukken. Om thuis ook een eerste stap te 
zetten tot een duurzamer leven, heeft iedere medewerker een douchecoach gekregen. Deze zorgt 
ervoor zorgt dat douchebeurten niet onnodig lang duren en jaarlijks per huishouden een flink aantal 
liters water bespaard kan worden. In de Week van de Duurzaamheid is ook een eerste concrete stap 
gezet op weg naar de ambitie om in 2025 CO2-neutraal te zijn. De medewerkers van de gemeente, 
die verantwoordelijk zijn voor het inkopen van goederen en diensten voor de gemeente, hebben 
deelgenomen aan een workshop duurzaam inkopen. De resultaten hiervan zijn zichtbaar, doordat 
steeds meer medewerkers bij inkooptrajecten rekening houden met duurzaamheid.  



 
Week van de Vooruitgang 
In de week van 14 tot en met 18 september zal de gemeente Dalfsen meedoen aan de Week van de 
Vooruitgang. In deze week staan twee activiteiten gepland die beide in het teken staan van duurzame 
mobiliteit. Voor de basisschoolleerlingen staat de activiteit Groene Voetstappen op het programma. 
Kinderen in de gemeente Dalfsen gaan gedurende deze week zoveel mogelijk Groene Voetstappen 
verzamelen door op de fiets op lopend naar school te komen. Om dit te stimuleren zal het voltallige 
college op maandagochtend de kinderen ophalen van huis en op de fiets naar school brengen. Op 
vrijdag worden de verzamelde voetstappen op het gemeentehuis door de leerlingen aan de wethouder 
gepresenteerd. Bij de activiteit zit een lespakket, zodat ook op school aandacht kan worden besteed 
aan het effect van verkeer en vervoer op het milieu en het klimaat. Op dit moment komen de eerste 
aanmeldingen van scholen voor Groene Voetstappen binnen.  
Op woensdag 16 september staan er twee workshops Het Nieuwe Rijden op het programma. ’s 
Ochtends zullen leden van het college en de raad de workshop volgen en ’s middags is het de beurt 
aan verschillende medewerkers van de gemeente. Het college en de raadsleden zijn inmiddels 
schriftelijk op de hoogte gesteld van de workshop. 
 
Nacht van de Nacht 
Op zaterdagavond 24 oktober is het weer de Nacht van de Nacht. De gemeente Dalfsen zal alle 
lichten op gemeentelijke gebouwen dimmen en zal alle bedrijven oproepen om hetzelfde te doen. 
Daarnaast zal er met medewerking van camping Starnbosch een nachtwandeling worden 
georganiseerd en wordt inwoners van de gemeente Dalfsen de mogelijkheid geboden om met de 
Sterrenwacht Het Vechtdal sterren te gaan kijken.  
 
Millenniumgemeente 
Op 29 juni heeft de raad de gemeente Dalfsen uitgeroepen tot Millenniumgemeente. In het najaar 
willen wij de eerste activiteiten gaan ondernemen als Millenniumgemeente. De voorbereidingen 
hiervoor gaan in augustus van start. 

 
Duurzame scholen 
De plannen voor de fusieschool De Schakel/Het Kleine Veer beginnen vorm aan te nemen. 
Duurzaamheid is een van factoren die in het nieuwe gebouw centraal staat. De inspanning van de 
gemeente om duurzaamheid te integreren in het nieuwe schoolgebouw heeft geleid tot het besluit van 
het schoolbestuur om vrijwillig over te gaan tot een EPC-verlaging van 25%. Ook in de voortgang van 
de ontwikkeling van de fusieschool zal duurzaamheid centraal blijven staan.  
 
In het voorjaar is door de GGD onderzoek gedaan naar het binnenklimaat in de basisscholen in de 
gemeente Dalfsen. De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan dat er wel het een en ander verbeterd 
kan worden aan de ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit in de klaslokalen. Daarom wil de 
gemeente Dalfsen in het voorjaar van 2010 uitvoering geven aan de aanbevelingen uit de Frisse 
Scholen rapporten van de GGD. In projectvorm zullen alle gebreken in de scholen in één keer 
aangepakt worden. Het project zal geïntegreerd worden in het Meerjaren Onderhoudsplan voor de 
scholen en het Integraal Huisvestingsplan. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze 
duurzaamheid en energiezuinigheid geïntegreerd kan worden in het onderhoud van de scholen. 
 
Duurzame multifunctionele accommodaties (MFA’s) 
De gemeente Dalfsen zet hoog in op het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen. Er lopen enkele 
grote projecten om MFA’s van de grond te krijgen of te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de 
multifunctionele accommodatie van de Wiekelaar in Oudleusen en de beide sporthallen, De Schakel 
en de Trefkoele, welke tot ontmoetingscentra worden omgebouwd. Duurzaamheid en 
energiebesparing wordt bij alle plannen al in een vroeg stadium meegenomen. Door adviesbureau 
DWA wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de duurzame mogelijkheden per accommodatie. 
De financiering van de duurzame maatregelen is nog een struikelblok, maar de gemeente Dalfsen is 
in gesprek met de provincie Overijssel om hier een oplossing voor te vinden.  

 
Meting voortgang duurzaam inkopen 
Om inzicht te krijgen om de percentages duurzaam ingekochte goederen in de gemeente Dalfsen, 
hebben wij een online scan van Senternovem gedaan. Deze scan richtte zich op beleid op het gebied 
van duurzaam inkopen en de interne processen met betrekking tot duurzaam inkopen. Verder werden 
een aantal specifieke productgroepen gemeten. De productgroepen die aan de orde zijn gekomen 



zijn: catering, computers, elektriciteit, gas, kantoorapparatuur, schoonmaak en tonercartridges. Uit de 
test is gebleken dat de gemeente Dalfsen voor 77,5% duurzaam inkoopt. Hierbij moet echter wel 
gezegd worden dat vanwege de aard van de onderzochte productgroepen het percentage van 77,5% 
alleen geldt voor de inkopen op facilitair gebied. Voor een volledige en diepgaande scan van de 
duurzaamheid van de gemeentelijke inkopen, moeten wij wachten op de Monitor Duurzaamheid die 
Senternovem in 2010 zal houden onder verschillende ministeries, gemeenten, provincies en 
waterschappen.  
 
Lokale Duurzaamheidsmeter 
De gemeente Dalfsen heeft meegedaan aan de Lokale Duurzaamheidsmeter van het COS Nederland. 
Aan de hand van vragenlijsten hebben wij bekeken hoe we scoren op het gebied van de drie P’s: 
People Planet Profit. De gemeente Dalfsen staat op dit moment op de 13

e
 plaats. In totaal hebben 65 

gemeenten de lokale duurzaamheidsmeter ingevuld. We zien dat de gemeente Dalfsen het vooral erg 
goed doet op het gebied van People (10

e
). Minder scoort zij op Planet (38

e
) en Profit (20

e
).  De 

komende jaren zullen we hier dan ook extra aandacht aan besteden. Wij verwachten dat, naar 
aanleiding van de projecten die in het najaar van 2009 starten op het gebied van klimaat en 
duurzaamheid, de gemeente Dalfsen in 2010 hoger zal scoren op het gebied van Planet en Profit. 
Kijkt u op www.duurzaamheidsmeter.nl voor de vragenlijsten en de actuele scores van de gemeente 
Dalfsen op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
 
Communicatie 
In september zal gestart worden met de Campagne Duurzaam Dalfsen. Burgers worden middels deze 
campagne geïnformeerd over de projecten van de gemeente op het gebied van Klimaat en 
Duurzaamheid. Om iedere inwoner te bereiken is er een brochure opgesteld, waarin in korte tekstjes 
wordt verteld over Duurzaam Dalfsen. Daarnaast zullen door de gehele gemeente posters van 
Duurzaam Dalfsen in de stoppers (displays) langs de grote wegen worden gehangen. Op de website 
van de gemeente zal ook aandacht worden besteed aan Duurzaam Dalfsen en zullen bezoekers 
gewezen worden op de mogelijkheden van het Energieloket.  
 
 


