
STEUNNOTITIE DUURZAAMHEID 

ENERGIE IN BALANS_______________________ChristenUnie Dalfsen 

Vooraf 
Zien we het grote verhaal? 

Zien we wat er werkelijk aan de hand is met de wereld? 

Zien we hoe dit effect heeft op onze eigen kleine wereld? 

Zie we het effect op toekomstige generaties? 

Zien we waar we nu staan (heldere analyse toevoegen)? 

 

Denk aan de verschillende conferenties die zijn gehouden over klimaatverandering en duurzaamheid. 

- Parijs 2015 

- Rotterdam 2016 (Er gebeurt veel, maar er is meer nodig en het moet sneller!) 

- Dalfsen 2016 

 

Een EMOTIONELE TRANSITIE is nodig. 

- Cultuuromslag 

- Anders denken 

- Anders handelen 

- Klein beginnen 

Definitie en ambitie 
 

Definitie 

 

Onder duurzaamheid verstaan we zo omgaan met mensen, leefomgeving, bestuur en cultuur, dat 

ook komende generaties gebruik kunnen blijven maken van onze verworvenheden. 

Duurzaam = generatiebestendig 

 

Bewaar de waarde van de aarde. 

 

Ambitie 

 

Dalfsen in 2025 CO2-neutraal en dat zichtbaar maken voor overheid en burgers. Sluit aan bij 

Rotterdam 2016 en Dalfsen 2016. 

 

We staan op het standpunt dat Dalfsen in 2025 een CO2-neutrale positie zou moeten kunnen 

bereiken op het gebied van eerst de huishoudens. Met andere woorden, we willen inzetten op een 

beleid waarbij de CO2-uitstoot van alle huishoudens wordt gecompenseerd tot een neutrale positie. 

Dat kan onder meer door te besparen op energiegebruik. Volgens de ChristenUnie kan dat met zo’n 

20% naar beneden door gebruik te maken van restwarmte en isolerende maatregelen. Daarnaast 

moet worden gezocht naar de best haalbare vormen van de productie van duurzame energie. In de 

nota van het college worden diverse mogelijkheden genoemd, maar wij zijn er niet van overtuigd dat 

die allemaal geschikt of haalbaar zijn voor Dalfsen. Bovendien is het voor de gemeente niet altijd 

mogelijk alle ontwikkelingen te sturen en uit te voeren. 

 



Richting en visie 
 

Om de kloof tussen ambitie en uitvoering te dichten wordt voorgesteld realistische besluiten te 
nemen die haalbaar zijn. De resultatenmoeten aantoonbaar geclaimd gaan worden zonder hiervoor 
veel kosten te maken. 
 
Centraal staan: 

1. Kiezen voor alternatieve energiebronnen – anders dan fossiele bronnen; 
2. Initiatieven van burgers via coöperaties en stichtingen stimuleren; 
3. Energie besparen; burgers motiveren gedrag te veranderen; 
4. Duurzaamheid verbreden naar ook het sociale vlak; 

 
 
Ontwikkelingen in de visie:  

- de visie breder richten dan tot nu toe; 
- sociale duurzaamheid betekent hier iedereen mee te (kunnen) laten doen;  
- ambities zijn moeilijk haalbaar zonder enige vorm van (financiële) ‘dwang’ of (financiële) 

stimulering/beloning van bovenaf; 
- gasloze samenleving; 
- circulair afvalbeleid; 
- energie neutrale gemeente; 
-  

 

De taak van de overheid: 

- Het goede voorbeeld geven in gedrag; 

- Burgers en bedrijven stimuleren gedrag te veranderen; 

- Voordeel naar de burgers laten komen; 

- Positief gedrag belonen – positief prikkelen; 

- Negatief gedrag belasten; 

- Particulier initiatief aanmoedigen; 

 
Daarom moeten heldere keuzes worden gemaakt. 
 

Keuzes maken 
 
Wanneer we helder keuzes willen maken rondom duurzaamheid, moeten we ook bereid zijn te 
investeren. 

- Heldere keuzes  helder investeren; 
- Terugverdienen mag wenselijk zijn  investeren is noodzaak; 
- Revolverend fonds 
-  
Belangrijkste randvoorwaarden zijn: investeringen in duurzaamheid moeten zichzelf binnen 

redelijke termijn terugverdienen. CU is akkoord bijv. in het geval van zonnepanelen en vraagt de 

gemeente dan ook zich actief in te zetten voor (bijvoorbeeld i.c.m. investeren in asbestsanering): 

- behoud van de salderingsregeling en geen versobering in 2020 zoals de overheid van plan is 

- behoud van BTW teruggave regeling 

- behoud van aantrekkelijke duurzaamheidsleningen i.s.m. de provincie 

 



Kiezen voor uitwerking van de volgende thema’s (hier en daar mogelijk te clusteren): 

 

Overlap (Kadernotitie Dalfsen oktober 2016): 

1. Bebouwde omgeving (ook landschapsbeleid) 

2. Mobiliteit 

3. Bedrijven (ook agrarische-) 

4. Duurzame energie  

Nieuw: 

5. Water 

6. Voedsel 

Toevoegen: 

7. Duurzame evenementen 

8. Duurzaam waterschap 

9. City blueprint 

 

Nadere toelichting op enkele thema’s: 

 

Ad 5 water 
Verstandig omgaan met schoon hemelwater, onze sloten, de bodem en ons afvalwater. In 
bestaande én nieuwe woonwijken geldt dat hoe bewuster we dit scheiden, hoe minder er 
gezuiverd hoeft te worden. Wij kiezen voor afkoppeling hemelwater van het riool zoals in 
sommige gemeenten reeds het geval is. De gemeente inventariseert bij andere gemeenten hoe 
de ervaringen zijn en maakt op basis van deze inventarisatie beleid. 
Ook de risico’s van een stijgende zeespiegel dienen afgewogen te worden. 

 

Ad 6 voedsel – lokaal en gezond 
Minder ‘snel en goedkoop’ maar van lokale boer / tuinder. Landbouw wordt kleinschaliger en 
biologisch. Onze agrarische ondernemers worden gestimuleerd om lokaal en duurzamer te 
werken.  
Hoe? Concrete maatregelen: 

 duurzame innovatie bij boeren stimuleren. - Hoe? 

 lokale voedselketens ontwikkelen en promoten. - Hoe? 

 Voedselbank een plek geven en ondersteunen. 

 
Hoe te realiseren? Bekende ondernemer zegt dat dit niet realistisch is. Enige wat de gemeente 
kan doen dit soort ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen en de ruimte geven. 

 

Ad 7 Duurzame evenementen 
N.a.v. een geel memootje in de Kadernotitie "Op evenementen aandacht vragen voor duurzaam 

voedsel" 

ChristenUnie gaat een stap verder en vraagt de gemeente concrete doelstellingen te formuleren. 

De gemeente verplicht zich om evenementen met meer dan XX verwachte bezoekers duurzaam 

te laten certificeren.  

Zie voor meer info http://www.milieukeur.nl/36/m/certificeren/index.html?product=544 .  

Het nieuwe evenementen terrein Oudleusen kan als eerste deze ambitie meekrijgen. De 

gemeente inventariseert de kosten en is bereid 50%(?) te betalen. 

 

Ad 8 Duurzaam waterschap 
De gemeente verplicht het waterschap alleen nog maar met bedrijven te werken die gebruik 

maken van FSC/PEFC/Keurhout gecertificeerd hout van legale kap. Geen kosten voor de 

gemeente, wel voortaan hout uit duurzame beheerde bossen in beschoeiingen enz. wat bijv. door 

een Dalfsens bedrijf (Foreco) geleverd kan worden. 

http://www.milieukeur.nl/36/m/certificeren/index.html?product=544


Ad 9 City Blueprint. 

In navolging van de pilot Leeuwarden is ook Dalfsen ambitieus in haar watermanagement per 

woonkern en onderzoekt of meegedaan kan worden aan "City blueprint". Het European Water 

Stewardship (EWS) is bereid hier te ondersteunen. Meer info in bijlage en op 

http://www.ewp.eu/7268/ews-takes-the-lead-in-defining-urban-water-stewardship/. 

Verbindingen zoeken 
 

Dalfsen hoeft niet alles zelf te doen, maar moet aansluiten bij wat er is en stimuleren wat gewenst is. 

- Verbinding met duurzame dorpen; 

- Verbindingen met milieukeurmerken; 

- Verbindingen met duurzame gemeenten (zie nota gemeente Pijnacker-Nootdorp 

www.pijnacker-nootdorp.nl ). 

-  

Verder: 

 
Terugdringen van het gebruik van giftige stoffena), het gebruik van het riool, duurzaam toerismeb) etc. -  
 
a) om dit concreet te maken gaat de gemeente in gesprek met ondernemers die bijv. 
gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en vraagt of ze bijv. GLOBALG.A.P. of Milieukeur 
gecertificeerd zijn waarin dit thema afgedekt wordt. CU bepleit dat de gemeente dit inventariseert en 
een stimuleringsbeleid ontwikkeld en bereid is bij te dragen in de kosten. Bijv.: 

- Milieukeur Bewerkte en verwerkte producten  
- Milieukeur Fruit 
- Milieukeur Plantaardige producten uit de bedekte teelt  
- Milieukeur Plantaardige producten uit de open teelt 

Meer info op http://www.milieukeur.nl/36/m/certificeren/index.html  
 
b) Er zijn diverse standaarden die omschrijven wat duurzaam toerisme inhoud. CU vindt dat de 

gemeente met alle toerisme bedrijven in Dalfsen in gesprek moet gaan en in kaart brengt of zij aan 
een van deze standaarden willen gaan voldoen. 
 

Enz. 

Randvoorwaarden 
 

1. Financiële kaders. 

- Het mag wat kosten. 

- Revolverend fonds. 

-  

2. Bevoegdheden. 

- Wie doet wat? 

- Wie is ervoor verantwoordelijk? 

- Hoe zijn de taken verdeeld? 

-  

3. Informatie en communicatie. 

- Structuur opzetten. 

- Implementeren. 

 

A.Nijburg, namens de ChristenUnie 

Nieuwleusen/Dalfsen 11-11-16 
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