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Het Meerjaren Programma Duurzaamheid 2016-2019 staat op uw agenda. Als 
inwoner van Dalfsen met hart voor duurzaamheid 
in al haar groene, gemeenschappelijke, gezonde en  gezellige aspecten heb ik 
het met belangstelling gelezen. 
Een compleet stuk. Er is en wordt veel gedaan door en in mijn gemeente op het 
gebied van duurzaamheid.  
Maar alles opgeteld is het resultaat mager. De mijlpalen op weg naar een CO2 
neutraal Dalfsen in 2025 worden bij lange na niet gehaald. Het document rept 
terecht van noodzaak tot versnellen en opschalen. Maar in het 
uitvoeringsprogramma is dat niet vertaald in concrete actie. 

Ik las en was teleurgesteld. Een niks mis mee actielijstje om te komen tot een 
versnelling en opschaling voor het behalen van een ambitieus duurzaam doel. 
In een wereld die ook om urgentie vraagt. Dat wringt. De vraag is waar de pijn 
zit.

De raad heeft bij herhaling de duurzaamheidsambitie van de gemeente in CO2 
vertaald.  Co2 neutraal in 2025.

Helder. Dat wel. En met Co2 kun je mooi rekenen. Maar toch… 

Co2 maakt van duurzaam iets aparts. En dat is raar, want duurzaamheid is 
integraal onderdeel van al ons doen en laten. En duurzaamheid is meer dan 
Co2. Het vertalen naar Co2 geeft duurzaam een exact beeld, maar onder 
andere door aannames en veronderstellingen is dat maar schijn.

Niet alles is even makkelijk om te rekenen in Co2. Gevolg is onderwaardering 
van duurzame keuzes die niet gaan over energie en aanverwante zaken. En een 
overwaardering van energetische zaken.  Mobiliteit en bedrijvigheid 
veroorzaken meer dan de helft van de Co2 uitstoot in Dalfsen. In het 
uitvoeringsprogramma is dat niet terug te lezen. 

Het kan leiden tot onevenwichtige keuzes. Wat gaat de gemeente doen om op 
echt te schalen en versnellen? Hap snap shoppen in de catalogus vol erkende 
Co2 bespaarders als zonnepanelen en windturbines of actief (mee)sturen op 
processen en zelf-duurzaamzaamheid van bewoners en bedrijven waarvan de 
uitkomst in tijd en Co2 een stuk minder makkelijk te berekenen is?
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Het  geeft het gevaar van besturen met oogkleppen op. Zo klopte paar jaar 
geleden het initiatief van een 40tal ondernemers van divers pluimage hier aan 
de deur met het idee dat Dalfsen een  cittaslowgemeente moest worden. Het 
antwoord was nee. Dat kan en geeft niet. Maar niemand in dit huis bedacht dat 
er blijkbaar 40 bedrijven iets wilden en dat dit initiatief wellicht toch een basis 
was voor andere samenwerking op gebied van duurzaamheid. Ze stonden 
immers aan een ander loket. Over verspilde energie gesproken….

Maar grootste nadeel is wel het gemis aan aansluiting met het dagelijks leven, 
de inwoners, bedrijvigheid en al dat in de wereld gaande is. Een Co2neutraal 
Dalfsen in 2025 is geen door de buitenwereld gedeelde droom.

Dat is waar het wringt. 

Ik heb persoonlijk niets met CO2. Ik heb wel iets met duurzaamheid. Elke dag 
maak ik persoonlijk en bedrijfsmatig voortdurend keuzes die een beetje kunnen 
bijdragen aan een duurzamere wereld.  Mijn handelen wordt daarbij door veel 
bepaald, maar Co2 komt in dat rijtje niet voor. Daar kan ik immers niets mee.

Hetzelfde geldt voor Duurzaam Hoonhorst. Denk breed, handel concreet. Een 
helder beeld van de toekomst, een goed plan en enorme duurzame 
daadkracht. Maar er was geen woord CO2 bij. Nu, anno 2015, hebben we toch 
heel wat Co2 uitstoot bespaard en voorkomen. Maar als de provincie er niet 
om gevraagd had, hadden wij het niet uitgerekend. Het maakt de Hoonhorster 
werkelijkheid immers niet anders.

En: van de circa 50 duurzame projecten in Hoonhorst zijn er slechts 12 waar 
met goed fatsoen Co2 aan te toe rekenen was. Ik ben er van overtuigd dat die 
12 niet zo succesvol uitgevoerd hadden kunnen worden zonder de andere 40. 
Nog afgezien van het feit dat ook die projecten, ondanks het missende 
rekenwerk, vast hun Co2 steentje hebben bijgedragen.

Co2 rekenmeesters blijken slechte heelmeesters als het om een duurzame(re) 
wereld gaat.
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En nu? Wat moet u?

Schaal op: verbreed de duurzame visie en ambitie. Er is meer nodig dan CO2-
doelen en een duurzaamheidsparagraafje in gemeentelijke stukken. Kom 
samen tot een inhoudelijk en voor allen helder beeld van de duurzame 
toekomst voor onze gemeente. Maak duurzaamheid een integraal onderdeel 
van al het handelen. En hou het concreet, in taal en cijfers die passen bij de 
echte wereld. Een te delen ambitie wordt sneller werkelijkheid.

Versnel: maak een echte actielijst. Samen, en samen met inwoners, 
maatschappelijke organisaties, duurzame dorpen en bedrijven.  Niemand kan 
het alleen, u niet, ik niet, de bedrijven niet en ook de duurzame initiatieven 
niet. Wees als gemeente 1 van de energieke duurzame trekkers, wees een 
creatieve en flexibele uitvoerder en echte en actieve partner .

En die Co2 ambitie? Daar is op zich niets mis mee. Maar zet hem in een bijlage. 
Om echt duurzaam te kunnen doen is meer nodig dan duurzaam rekenen.

Dankuwel.
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