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Verbeter 
doel 

Doelstelling Indicator + bron Op koers? 
(stoplichtmodel) 

Positie t.o.v. 
andere 
gemeenten 

Gemeentelijke en 
maatschappelijke panden 
en woningen goed 
geïsoleerd (2025) 

-Energielabels + verfijningen 
(provincie) 
-Cijfers monitor gemeentelijke 
gebouwen 

Energieloket 
Contact met 368 aanvragers geweest 
 
Energieneutraal wonen 
Vanuit ENV zijn ongeveer 229 woningen in beeld, rond 51 uit gemeente 
Dalfsen. 
 
Warmteactie 
Er zijn 53 aanvragen in behandeling. 25 aanvragen zijn gasloos, 28 
aanvragen zijn hybride. De aanvragen zijn samen goed voor €51.500 
subsidie. 
 
Energiecoach 
Er zijn 46 gesprekken gevoerd, 56 in voorbereiding. 
 
Gemeentelijke gebouwen 
Eerste monitor gemeentehuis ligt bij de Omgevingsdienst ter beoordeling.  
 
Gemeentewerf en brandweerkazerne te Dalfsen goed geïsoleerd, gasloos 
en energieneutraal. 
De Spil Nieuwleusen: gasloze nieuwbouw. 
 
De Schakel Nieuwleusen: 99% circulair gesloopt. 
 
Diverse kleine isolatiemaatregelen overige panden. 
 
Zie ook het Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019 – 2023. 
 

 Minder  
energie 
gebruik 

Bedrijven voldoen aan Wet 
Milieubeheer 

-Energieverbruik bedrijven 
(Klimaatmonitor) 
-Verantwoording 
Omgevingsdienst 
 
 

Er is in 2018 een projectplan gemaakt door OD voor toezicht op 
energiebesparing bij bedrijven. Qua acties liggen wij/Omgevingsdienst wel 
op koers. 5 grote bedrijven in de gemeente Dalfsen worden gecontroleerd. 
 

Gelijkwaardi
g, is moeilijk 
te meten. 

Meer  
duurzame 

Gemeentelijk en 
maatschappelijk 

-aantal gerealiseerde 
energieprojecten 

Aanbesteding (echte) groene stroom afgerond, vanaf 2019 voor alle 
gemeentelijke stroomverbruik (panden en andere installaties zoals 
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electriciteitsverbruik 
duurzaam opgewekt 

-hoeveelheid zelf opgewekte 
duurzame energie via 
energierekening 
 

lantaarnpalen en rioolpompen). 

Gemeentelijke panden en 
nieuwbouwplannen gasloos 
en energieneutraal 

-monitoringssystematiek uit 
beleidsplan gemeentelijke 
gebouwen 
-aantal afkoppelingen van het 
gasnet 

Nieuwbouwplannen – Westerbouwlanden, Oosterdalfsen, Nieuwe Landen  
 
Gebouwen zie onder “Minder energiegebruik’. 

 

Alle gemeentelijke 
voertuigen op duurzame 
energie 

-Gereden kilometers GTL 
-Gereden kilometers elektrisch 

Elektrisch buitendienst jan-juni 2018  
20.000 km+ deel onbekend  
 
Elektrisch binnendienst april 17 – september  
Tim en Tom 18 20.700 km. 
 
GTL jan-juni 2018 35.000 liter, waarmee rond 11.000 km met auto’s en 
vrachtauto’s is gereden en 48.000 uren met trekkers/shovel.  
 
Twee elektrische deelfietsen voor dienstreizen aangeschaft 
 
Tweede e-car voor het Cleanteam. 

 

Laadpalenbeleid -Vaststelling eigen beleid 
-Gebruik via gegevens laadpalen 
(marktpartij) 

Beleid klaar, regionaal aanbesteed. Plaatsing eerste palen was in 
september, in Dalfsen. 

 

Regionaal en lokaal 
netwerk 
snelfietsvoorzieningen 

S.v.z. routes in 
Meerjarenprogramma Fiets 
(kaart) 

Startnotitie Fietsvisie - okt. 2018 in de raad. 
 
In uitvoering/ontwikkeling: 

- fietsroute Dalfsen – Zwolle  
- hoogwaardige fietsroute Zwolle – Hardenberg 
- Prinses Beatrixlaan – Koningin Julianalaan Nieuwleusen 
- Kernnet Fiets Overijssel Stuurgroeplid en vertaling in Fietsvisie  
- Rotonde Kampmansweg 
- Oude Oever gereed 
- Haersolteweg 
- N-wegen (N340-N348-N377) 

 
 

 

energie 

Duurzame opwek -Aantallen initiatieven in 
ontwikkeling 
-Aangepaste en/of opgestelde 

Initiatieven wind:  
- Windpark NLS (8-9 MW) 
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regels Zonnepark aanvragen: 
- Veldhoevenweg (7,5 ha) 
- Hoevenweg (ca. 14 ha) 
- Mataramweg (ca 10 ha) 
- Lemelerveld (3 ha) 
- Dalfsen stroomt (2000 panelen Foreco) 
- Hooiweg (10 ha) 

Energie uit water (Dalfsen, Oudleusen, Nieuwleusen) 
 
Regels aangepast: 

- Leges  zonneparken 
 
Onderzoek: 

- Participatie in opwek buiten de gemeente 
- Waterstoftoepassing: prijsvraag gewonnen door Dalfser 

ondernemers 
 

Kennis en netwerk 
beschikbaar voor lokale 
initiatieven 

Voortgangsbesprekingen 
duurzame dorpen 

- Eerste twee besprekingen geweest, data voor de rest van het jaar 
afgesproken 
- Meedenken bij diverse deelprojecten. 

 

Regionale subsidie, 
innovatie en subsidie 
ontsluiten 

-Jaarverslagen (gemeente en 
DD’s) 

- Verslagen eerste besprekingen met DD’s 
-Berichten op FB en Energieloket 

 

Jaarlijks projectbudget voor 
lokale initiatieven 

-Jaarplan en jaarverslagen 
duurzame dorpen 

- Actieplannen DD’s ingediend zomer 2018 
- Plan: Verbetering websites en kennisdeling 
- Plan: dialoogavonden 
- Plan: circulair lokaal ondernemen 
- Plan: lokale mobiliteit en gezondheid 
- Plan: natuureducatie Nwl. 

 

Meer  
lokale  
kracht 

Fonds en/of garantie voor 
duurzame initiatieven 

-Verslagen fondsbeheer -Combinatie met garantiebeleid Financiën, in oktober in de raad geweest, 
- Duurzaamheidslening in oktober in de raad geweest 
 
 
 
 
 

 

Meer  
circulair 

90% Afval huishoudens en 
gemeente gerecycled 
(2020) 

-kwartaalpresentaties uit 
afvalbeleidsplan 
 

Eerste kwartaal op schema 
84% gerecycled 
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Stimuleren lokale productie 
en duurzame initiatieven 

-Aantal opgestelde overzichten 
afvalstromen 
-Aantal 
bijeenkomsten/voorbeelden 

- Planvoorbereiding circulair ondernemen. 
Voorbeeldproject circulair bouwen. 

 

Asbest -Plan van aanpak asbest PVA is klaar 
 
Schuurtjesproject Dalfsen met Groen gebogen, 80 stuks, eerste gemeente 
in Overijssel. 
 
Voorlichting:  
- 2 informatieavonden voor verschillende doelgroepen gehouden in 
januari/februari 2018, beide met een zeer hoge opkomst (>100 personen). 
-Pagina op gemeentewebsite ingericht 
- Verder denkt de gemeente mee met marktinitiatieven (bijv. 
www.blijasbestvrij.nl)   
-Ook hebben we RO-regelingen waarin een koppeling met asbest zit (ook 
hierin één van de voorlopers in Overijssel) 
- Uitwerking financiële instrumenten staat op laag pitje in afwachting van 
provinciaal fonds. 
- Grootschalige inventarisatie asbestdaken: is recent door provincie 
opgeleverd en wordt komende periode verfijnd. 
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