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Voorstel: 

1. Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de vijf speerpunten uit het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 

en het bijbehorende projectenboek. 
3. In te stemmen met het voorstel voor de invulling van de verdere verduurzaming van de 

gemeentelijke gebouwen (zie blz. 21 Meerjarenprogramma Duurzaamheid). 
4. In te stemmen met het voortzetten van de subsidie duurzame nieuwbouw in 2014 en 2015 (zie 

blz. 27 Meerjarenprogramma Duurzaamheid). 
5. In te stemmen met het vasthouden van € 733.000,- voor lopende projecten binnen het 

duurzaamheidsbeleid en de overige claim duurzaamheid van € 527.000,- te laten vervallen (= 
weer vrij te besteden binnen de reserve Milieu). 

6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 465.000,- voor nieuwe projecten binnen het 
Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht 
van de reserve Milieu. 

7. De financiele consequenties van voorstel 6 te verwerken via begrotingswijziging 2014/4. 
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Inleiding:  
Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2012-2013 is zo goed als afgerond. Om sturing te kunnen 
blijven geven aan de ambitie ‘Een CO2-neutraal Dalfsen in 2025’, is het Meerjarenprogramma 
Duurzaamheid 2014-2015 opgesteld. Eind 2015 moet Dalfsen CO2-neutraliteit met de omvang van het 
energieverbruik van alle huishoudens hebben bereikt. In het Meerjarenprogramma wordt middels een 
routekaart aangegeven hoe we de tussendoelstellingen en de einddoelstelling van het 
duurzaamheidsbeleid gaan behalen. Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 bevat 
daarnaast speerpunten en  projectvoorstellen die bijdragen aan het behalen van het tweede 
tussendoel.  
 
Argumenten: 
1.1 Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 is een uitwerking van en een vervolg op 
eerder door de raad vastgesteld duurzaamheidsbeleid.  
In 2008 heeft de raad van Dalfsen de ambities voor een Duurzaam Dalfsen vastgelegd. Omdat het 
werkveld binnen het thema duurzaamheid enorm in beweging is, is besloten om elke twee jaar 
opnieuw de kaders, speerpunten en projecten binnen het duurzaamheidsbeleid te bepalen. Op deze 
wijze blijft het duurzaamheidsbeleid actueel en kan snel op veranderingen worden ingespeeld.  
 
2.1 Met de voorgestelde speerpunten en projecten wordt op integrale wijze gewerkt aan het behalen 
van de CO2-doelstelling voor 2015.  
Met de huidige speerpunten en projecten wordt breed ingezet op de diverse thema’s die binnen het 
duurzaamheidsbeleid spelen, zoals verduurzaming van de bestaande bouw en duurzame mobiliteit. In 
alle projecten erkent de gemeente dat een Duurzaam Dalfsen alleen door samenwerking tot stand 
komt. Samenwerking met andere afdelingen en de diverse actoren in het veld is bij alle projecten een 
pre. Ook is er naast de genoemde projecten ruimte (zowel financieel als in uren) om duurzame 
energieprojecten van derden te kunnen ondersteunen. Hiermee hoopt Dalfsen een essentiële bijdrage 
te kunnen leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot en daarmee aan het behalen van de CO2-
doelstelling voor 2015.  
 
3.1 De raad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 aangegeven graag een voorstel 
tegemoet te zien voor de verdere verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen 
Het voorstel voor de verdere verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen op blz. 21 van het 
Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 is een uitwerking van deze wens. In de zomer van 
2013 zijn alle gemeentelijke gebouwen door een energieadviseur bezocht. Op basis van de wensen 
van de raad (het gebouw blijft gemeentelijk bezit en de terugverdientijd van de maatregel is maximaal 
15 jaar) is een advies tot stand gekomen. Met de voorgestelde maatregelen wordt een CO2-reductie 
van 50,3 ton bereikt. In het voorstel is ook ruimte opgenomen voor verder onderzoek, bijvoorbeeld 
naar duurzame verwarmingssystemen voor de werf en zwembaden. De totale kosten voor het 
verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en vervolgonderzoek bedragen € 222.000,-. Dit 
bedrag is opgenomen onder punt 6 van dit voorstel. 
 
4.1 Met het continueren van de subsidie duurzame nieuwbouw blijft het voor nieuwbouwers 
aantrekkelijk om energieneutraal te bouwen. Dit draagt bij aan het behalen van de ambitie om alleen 
nog energieneutrale woonwijken te realiseren.  
We zien in 2013 een vlucht in het aantal aanvragen voor de subsidie duurzame nieuwbouw. Steeds 
meer mensen durven het aan om energieneutraal te bouwen. In totaal zijn al 24 duurzame woningen 
met behulp van de subsidie duurzame nieuwbouw gerealiseerd. Om deze beweging te stimuleren is 
het verstandig om ook in 2014 en 2015 de subsidie duurzame nieuwbouw te blijven aanbieden. Er 
wordt voorgesteld om voor 2014 en 2015 in totaal € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de subsidie 
duurzame nieuwbouw. Dit bedrag is opgenomen onder punt 6 van dit voorstel.  
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5.1 Door slimme samenwerking en provinciale bijdragen is het verantwoord om een gedeelte van de 
niet-bestede gelden voor duurzaamheid weer terug te laten vloeien naar de reserve milieu. Hierdoor 
kunnen de gelden voor andere projecten worden ingezet.  
In voorgaande jaren zijn forse claims voor het duurzaamheidsbeleid op de reserve milieu gelegd. Een 
gedeelte van deze gelden is niet ingezet. In de meeste gevallen is dit vanwege het  ontvangen van 
extra provinciale middelen, slimme combinaties van projecten, samenwerking met ondernemers en 
maatschappelijke organisaties en meevallende uitgaven. In totaal is binnen het duurzaamheidsbeleid 
€ 1.260.000,- beschikbaar. We hebben berekend dat hiervan € 733.000,- nog nodig is voor lopende 
projecten. Er wordt voorgesteld om de overige gelden ( € 527.000,-) vrij te laten vallen, zodat deze 
voor nieuwe projecten ingezet kunnen worden. 
 
6.1 Om de projecten uit het projectenboek 2014-2015 uit te kunnen voeren is een extra bedrag van            
€ 465.000,- benodigd naast de reeds gereserveerde € 733.000,-. 
Fasering: De projecten uit het projectenboek lopen over 2014 en 2015. De verwachting is dat het 
merendeel van de kosten in 2014 worden gemaakt. De extra benodigde gelden zullen grotendeels 
worden ingezet voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Deze gelden worden 
daarmee weer terugverdiend, middels besparing op de energiekosten. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Een projectenboek is nooit volledig en compleet. 
Het werkveld van het duurzaamheidsbeleid is continu in beweging. Daarom is het van belang om altijd 
oren en ogen open te houden, kansen te signaleren en in te springen op nieuwe mogelijkheden. 
Dalfsen staat daarom open voor initiatieven van buitenaf en is tegelijkertijd gevoelig voor nieuwe 
ontwikkelingen vanuit provincie en rijk.  
 
3.1 Energieneutraliteit van alle gemeentelijke gebouwen wordt met het huidige voorstel niet bereikt. 
Er is uitgegaan van een maximale terugverdientijd van 15 jaar bij de energiebesparende maatregelen 
die voorgesteld worden. Niet-rendabele maatregelen zijn daarom niet in het voorstel meegenomen. 
Daarnaast behoeven sommige energiemaatregelen nader onderzoek. Hieronder vallen onder andere 
duurzame verwarmingssystemen zoals houtgestookte cv-ketels. Wanneer rendabel, volgt hiervoor 
een aanvullend voorstel. Tot slot heeft Dalfsen een beperkt budget voor extra energiebesparende en 
energieopwekkende maatregelen, waardoor keuzes zijn gemaakt voor alleen de meest rendabele 
maatregelen.  
 
4.1 Dalfsen wil net als de provincie Overijssel steeds meer toe naar het verstrekken van leningen en 
leaseconstructies  binnen het duurzaamheidsbeleid. Subsidies, zoals de subsidie duurzame 
nieuwbouw, behoren in principe tot het verleden.  
We hebben samen met de SVn onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een lening voor duurzame 
nieuwbouw op te zetten. Helaas is dit niet mogelijk gebleken, omdat hypotheekverstrekkers de extra 
duurzaamheidslening van de ruimte voor de hypothecaire lening aftrekken. Hierdoor zou de lening zijn 
doel voorbij schieten. Om bouwers van duurzame woningen toch te stimuleren, wordt voorgesteld om 
toch de subsidie duurzame nieuwbouw in 2014 en 2015 voort te zetten. 
 
 
5.1 Voor het behalen van de duurzaamheidsambities zijn flinke investeringen benodigd.  
Dalfsen zet fors in op duurzaamheid. Dit is noodzakelijk gezien de ambitie die Dalfsen heeft. 
Daarnaast kan gesteld worden dat met het inzetten van de huidige bedragen een economische 
investering in duurzaamheid wordt gerealiseerd die vele malen groter is. Denk bijvoorbeeld aan alle 
projecten die de duurzame dorpen zoals Duurzaam Hoonhorst en Nieuwleusen Synergie aan het 
uitvoeren zijn. De opbrengsten op het gebied van people, planet en profit zijn vele malen groter dan 
de kosten die wij hebben gehad bij het stimuleren van deze burgerinitiatieven. Wij gaan ervan uit dat 
een belangrijk deel van de ingezette gelden weer terugstroomt, o.a. via een vermindering van het 
gemeentelijke energieverbruik. 
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Alternatieven: 
Het is mogelijk om bepaalde projecten niet uit te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor het behalen 
van de CO2-doelstellingen van de raad.  
 
Financiële dekking: 
Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 valt binnen het programma Volksgezondheid en 
Milieu. In voorgaande jaren zijn forse claims voor het duurzaamheidsbeleid op de reserve milieu 
gelegd. Een gedeelte van deze gelden is niet ingezet. In de meeste gevallen is dit vanwege het  
ontvangen van extra provinciale middelen, slimme combinaties van projecten, samenwerking met 
ondernemers en maatschappelijke organisaties en meevallende uitgaven. In totaal is binnen het 
duurzaamheidsbeleid ca. € 1.300.000,- beschikbaar. We hebben berekend dat hiervan € 733.000,- 
nog nodig is voor lopende projecten. We willen voorstellen om dit bedrag vast te houden en om de 
overige gelden terug te laten vloeien naar de reserve Milieu. 
 
Om alle projecten uit het projectenboek uit te kunnen voeren is een aanvullend krediet van € 565.000,- 
noodzakelijk. Dit bedrag kan ten laste komen van de (opnieuw gevulde) reserve Milieu. 
 
Communicatie: 
Zie communicatieplan op blz. 24 Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015. 
 
Vervolg: 
Na behandeling in de raadscommissie gaat het voorstel door voor besluitvorming in de raad.  
 
Bijlagen: 
Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 met bijlagen: 

- Bijlage 1 CO2-reductie per maatregel 
- Bijlage 2 Projectenboek 2014-2015 

 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 
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Raadsbesluit  
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013, nummer 131; 
 
overwegende dat onverminderde inzet op duurzaamheid nodig is om CO2-neutraliteit in 2025 te 
kunnen behalen; 
 
gelet op de landelijke en provinciale ontwikkelingen binnen het duurzaamheidsbeleid; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 

1. Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de vijf speerpunten uit het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 

en het bijbehorende projectenboek. 
3. In te stemmen met het voorstel voor de invulling van de verdere verduurzaming van de 

gemeentelijke gebouwen (zie blz. 21 Meerjarenprogramma Duurzaamheid). 
4. In te stemmen met het voortzetten van de subsidie duurzame nieuwbouw in 2014 en 2015 (zie 

blz. 27 Meerjarenprogramma Duurzaamheid). 
5. In te stemmen met het vasthouden van € 733.000,- voor lopende projecten binnen het 

duurzaamheidsbeleid en de overige claim duurzaamheid van € 527.000,- te laten vervallen (= 
weer vrij te besteden binnen de reserve Milieu). 

6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 465.000,- voor nieuwe projecten binnen het 
Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht 
van de reserve Milieu. 

7. De financiele consequenties van besluit 6 te verwerken via begrotingswijziging 2014/4. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 december 
2013. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


