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Voorstel:
In te stemmen met de voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 2009- 2012
 
 
Inleiding:
Eind 2008 heeft uw Raad het meerjarenprogramma Klimaat- en duurzaamheid 2009- 2012 vastgesteld. 
Afgesproken is dat uw Raad actief geïnformeerd wordt over de voortgang van dit meerjarenprogramma. In 
bijgaande rapportage is de huidige stand van zaken weergegeven. Hieronder volgen de belangrijkste 
highlights uit het rapport. 
Intussen zijn de voorbereidingen voor de eerste grote projecten bijna afgerond. In september zullen de 
campagne Duurzaam Dalfsen en de Duurzaam (T)huis aanpak van start gaan. Ook zal het Energieloket 
officieel worden geopend en hebben inwoners van Dalfsen de mogelijkheid om een duurzaamheidslening 
af te sluiten.  
Naast de grote projecten zijn er ook inspanningen geleverd op verschillende andere gebieden. Zo zijn we 
druk bezig met de provincie om een convenant op te stellen, waarin de stevige ambities op het gebied van 
duurzaamheid van zowel de gemeente als de provincie worden vastgelegd. Ook de ondernemers binnen 
de gemeente zijn intussen enthousiast geworden om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsactiviteiten. 
Er zijn veel initiatieven om duurzaam ondernemen te stimuleren welke de gemeente Dalfsen zal 
ondersteunen.  
Op 7 mei is niveau brons behaald in de Barometer Duurzaam Beheer Openbare Ruimte. Ook in het nieuwe 
beleidsplan Openbare Verlichting wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. 
Voor de eigen medewerkers is tussen 25 en 29 mei de Week van de Duurzaamheid gehouden. Gezien de 
positieve reacties van de medewerkers heeft duurzaamheid aan bekendheid en aandacht gewonnen. 
Binnen de gemeentegrenzen staan momenteel veel grote projecten op stapel, zoals de fusieschool De 
Schakel/Het Kleine Veer en de verschillende multifunctionele accommodaties. Bij de fusieschool heeft de 
inspanning van de gemeente geleid tot een vrijwillige EPC-verlaging van 25%. Ook bij de verschillende 
multifunctionele accommodaties wordt gekeken naar de mogelijkheden om duurzaamheid en 
energiebesparing in de gebouwen te realiseren.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
Meerjarenprogramma Klimaat- en duurzaamheid 2009 – 2012.
 



 
 
 

  

 
   

 

Alternatieven:
Niet van toepassing
 
Financieel kader:
Niet van toepassing
 
Communicatie:
Zie bijgevoegde voortgangsrapportage.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


