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Doel:
Kennis te nemen van het collegebesluit Duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen. 
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Inleiding: 
In het Raadsdocument 2014 - 2018 staat de wens geformuleerd om raadsvoorstellen te voorzien van 
een duurzaamheidslabel/-paragraaf. Daarnaast sluit het toevoegen van een duurzaamheidsparagraaf 
aan bij twee kernwaarden uit het Missie-Visie document van Dalfsen: duurzaamheid en ruimtelijke 
kwaliteit. Doel van deze duurzaamheidsparagraaf is het inzichtelijk maken van de gevolgen van 
raadsbesluiten voor de ambitie CO2-neutraal in 2025, maar ook voor duurzaamheid in brede zin. 

Kernboodschap:
Vanaf nu worden college- en raadsvoorstellen voorzien van een duurzaamheidsparagraaf
Door opname van de duurzaamheidsparagraaf in voorstellen wordt integrale belangenafweging 
mogelijk gemaakt en worden duurzaamheidsambities vanaf de start van projecten en beleidsvorming 
integraal meegenomen. Hierdoor worden college- en raadsvoorstellen sterker. 

Om u een indruk te kunnen geven van de duurzaamheidsparagraaf in de praktijk zijn twee raads-
/collegevoorstellen als voorbeeld genomen en is hier een fictieve duurzaamheidsparagraaf bij 
geschreven.

Voorstel 1 Rood voor Rood Middeldijk en Westeinde 112-114
Dit Rood voor Rood plan levert een positieve duurzaamheidsbijdrage. Er wordt een betere 
landschappelijke inpassing bereikt doordat er budget wordt vrijgemaakt voor de inrichting van de 
beide kavels. Daarnaast komt er een investering vrij voor het landschapsfonds Reserve 
Ruimtelijke Kwaliteit, waarmee de kwaliteit van het (openbaar) groen verbeterd kan worden. Door 
asbestverwijdering te stimuleren levert het plan een bijdrage aan de thema’s bodem, afval en 
lucht. Het project levert daarnaast een bijdrage aan de ambitie CO2-neutraal, door duurzame 
energieproductie op het erf mogelijk te maken. Aandachtspunt blijft het stimuleren van duurzame 
woningbouw op de nieuwe kavel aan de Middeldijk. Op dit moment is al zichtbaar dat de nieuwe 
woning niet zongericht is gesitueerd1. Bij het traject voor de omgevingsvergunning kan 
geadviseerd worden over energieneutrale nieuwbouw en duurzaam materiaalgebruik. Dit ligt 
echter buiten de scope van het huidige voorstel. 

Voorstel 2 Actualisatie GVVP
Dit plan levert een positieve duurzaamheidsbijdrage voor het aspect verkeer door toepassing van 
het hoofdstuk Duurzame Mobiliteit. Hierin wordt de lijn uitgezet voor het faciliteren en stimuleren 
van duurzame vervoersalternatieven. Ook op het thema leefbaarheid is de score positief. Verkeer 
in de vorm van bereikbaarheid is positief voor de sociale cohesie binnen de gemeente en 
daarbuiten. De hoofddoelstelling van het GVVP blijft gericht op de doorstroming en bereikbaarheid 
van economisch belangrijke locaties voor gemotoriseerd verkeer. Dat streven botst met de 
doelstelling een CO2-neutrale gemeente te zijn in 2025, omdat het aandeel CO2 door verkeer in 
een plattelandsgemeente als Dalfsen vrij hoog is. Dat betekent dat er veel compenserende 
maatregelen op de andere thema’s nodig zijn als de uitstoot door gemotoriseerd verkeer 
onveranderd blijft. 

1 Dit is een fictieve duurzaamheidsparagraaf. Op dit moment zijn we nog lerend, het is de bedoeling dat 
duurzaamheid d.m.v. de duurzaamheidsparagraaf vanaf het begin van een project/proces wordt meegenomen. Bij 
dit voorstel is dit nog niet gebeurd. 
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Communicatie:
Medewerkers worden geïnformeerd over het toevoegen van de duurzaamheidsparagraaf aan college- 
en raadsvoorstellen en er komt een handreiking duurzaamheidsparagraaf beschikbaar.

Vervolg:
Geen. 

Bijlagen:
1. Collegevoorstel/besluit nr. 1244.
2. Handreiking Duurzaamheidsparagraaf

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


