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ONDERWERP 
 

Programmamanagement Duurzame energie 2013 

CONTACTPERSONEN 
 

- Behandelend ambtenaar: Mary Volkers 
- Telefoonnummer: 0529-488378 
- Portefeuillehouder: wethouder Agricola 
 
 

AANLEIDING 
 

Bestuursopdracht tot het onderzoeken van de mogelijkheid van een 
Lokaal Duurzaam Energiebedrijf 
 

PROBLEEM De gemeente Dalfsen wil in 2025 een CO2-neutrale gemeente zijn. 
Naast energiebesparing is duurzame energie (DE)-opwekking 
noodzakelijk om deze doelstelling te behalen. Om de gewenste 
versnelling in de ontwikkeling van duurzame energie in Dalfsen te 
verkrijgen, is in elk geval de inbreng van kennis, regie en 
projectontwikkeling nodig. Met een programmamanager en financiering 
vanuit de gemeente voor de particuliere initiatieven ten aanzien van 
LDEB en duurzame energie, biedt de gemeente actieve ondersteuning 
 

DOELSTELLING 
 

In 2025 CO2-neutraliteit met de omvang van het energieverbruik van 
alle huishoudens (ca. 30 % klimaatneutraal), conform het 
Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2012-2013 
 

RESULTAAT De gemeente versnelt de ontwikkeling van duurzame energie in de 
gemeente door lokale initiatieven actief te beïnvloeden (stimuleren, 
faciliteren, regisseren, (specialistische) kennisinbreng en financiering). 
Hiervoor stelt zij menskracht en financiële middelen beschikbaar. 
Daarnaast stelt zij voorwaarden aan de LDEB’s zodat de baten ervan 
optimaal ten goede komen aan de gemeenschap. 

 

RANDVOORWAARDEN 
 

- Personeel: aanstellen programmamanager 2 dagen per week 
gedurende heel 2013 

- Financiën: in het Meerjarenprogramma 2012-2013 is € 200.000 
gereserveerd voor ondersteuning/financiering van duurzame 
energieprojecten, geïnitieerd vanuit de gemeenschap; mochten 
aanvullende gelden noodzakelijk zijn dan zal daarvoor een 
afzonderlijk raadsvoorstel worden ingediend. Een eventuele 
financiering vindt plaats binnen de kaders die door de 
gemeenteraad hieraan worden gesteld. 

- Automatisering: - 
- Juridische aspecten: - 
- Technische aspecten: - 
 

PLANGRENZEN n.v.t. 
 

BETROKKENEN 
 

- Afdeling Milieu & Bouwen 
- Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken 
- Stuurgroep LDEB, met vertegenwoordigers uit alle kernen van de 

gemeente 
 

COMMUNICATIE 
 

De programmamanager communiceert rechtstreeks met betrokkenen in 
de gemeenschap. 
 



UITVOERINGSPLAN 
 

- Activiteiten: zie Voorstel invulling programmamanagement 
- Organisatie: programmamanagement door Sonja Hardenbol, 

ondersteund door Melanie Gils. Begeleiding door stuurgroep LDEB. 
- Tijdsplanning: zie Voorstel invulling programmamanagement 
 

UITVOERINGSKOSTEN 
 

- Inzet intern personeel: vanuit reeds vastgestelde formatie 
- Inzet extern: maximaal €100.000; hierin is voorzien in het 

Meerjarenprogramma 2012-2013 
- Overig: € 200.000 is gereserveerd voor ondersteuning/financiering 

van duurzame energieprojecten 
 

EVALUATIE 
 

- Toetsing/meting van de resultaten: het aantal ondersteunde 
projecten, de gerealiseerde CO2-reductie 

- Aanbevelingen en bijstellingen: de stuurgroep LDEB met 
vertegenwoordigers vanuit de gemeente en de kernen van Dalfsen 
stuurt het programmamanagement bij 

 

 
 
 


