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Doel: 
Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Duurzaamheid (DDI) 2018. 
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Inleiding:  
In het beleids- en uitvoeringsplan Duurzaamheid ‘Dalfsen nu en in de toekomst leefbaar’ is 
opgenomen dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de resultaten van de duurzaamheidsacties. In het 
beleidsplan is hiervoor de Dalfser Duurzaamheidsindex (DDI) als monitoringsinstrument vastgesteld. 
Dit voorstel is bedoeld om kennis te nemen van de voortgang van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid  
2018.  
 
Kernboodschap: 
De projecten uit het uitvoeringsplan 2018 zijn allemaal grotendeels opgestart. Veel speelt zich af 
binnen de energiepijlers van het plan. Isolatie van panden en initiatieven voor opwekken van 
duurzame energie zitten in de lift.  
De lokale kracht heeft met het vaststellen van de beleidsregels voor het jaarlijkse projectbudget 
(augustus 2018) het instrument gekregen waarmee (nog meer) concrete acties mogelijk worden. Ook 
in onderzoek en regelgeving is het nodige gebeurd, essentieel als basis voor latere 
uitvoeringsprojecten. Denk hierbij aan de aanpassing van leges voor duurzame initiatieven. 
Onderstaande infographic is een weergave op hoofdlijnen van de DDI voor 2018, gebaseerd op de 
projectenlijst uit het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2018. 
 

 
Afbeelding: Resultaten uitvoeringsplan duurzaamheid 2018 
 
De groen aangevinkte projecten liggen op koers. De oranje vinkjes staan voor projecten waarvan nog 
onzeker is of ze tot resultaat komen in 2018 en/of die minder uitvoerig zijn ingevuld dan gepland (bv. 
communicatieacties). 
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Energiecijfers landelijke Klimaatmonitor 
De Klimaatmonitor rekent voor de invulling van de opgave voor hernieuwbare energie die na 
besparing overblijft, met 40% uit warmtebronnen (bodem, lucht, geothermie en biogas), 30% uit wind 
en 30% uit zonne-energie. Dit correspondeert voor onze gemeente met vijftien windturbines van 3MW 
en honderdvijf hectare zonnepanelen.  
In 2018 is planvorming gestart voor 45 ha. zonnepanelen en is met de twee windturbines in Windpark 
Nieuwleusen rond 8,5 MW ingevuld. Aan de afspraak met de provincie voor 2020 is met dit project 
voldaan.  
NB: Er is een gedetailleerder berekening van de Dalfser opgave in ontwikkeling, o.a. voor de 
Regionale Energiestrategie (RES) en de opdracht voor de Dalfser Energiemix (2019). 
 
Besteding duurzaamheidsbudgetten 2018 
Voor het uitvoeren van de projecten uit het uitvoeringsplan is  € 319.000,- beschikbaar. Hiervan is eind 
2018 70% besteed en € 96.150,- komt naar verwachting als totaalvoordeel bij de jaarrekening naar 
voren. Hiervan zullen we € 50.000 voor  het project Duurzame Dorpen bij de jaarrekening als 
budgetoverheveling naar 2021 aanvragen. 

 
 
Voor met name het verduurzamen van woningen ontving de gemeente in 2018 subsidiegelden 
(Energieneutraal wonen, Energieloket) plus overgeheveld geld vanuit het oude duurzaamheidsbeleid 
(Reserve Milieu). Met name hierdoor is het duurzaamheidsbudget in 2018 niet geheel opgemaakt. 
Deze subsidies hebben in 2019 minder effect op het budget.  
 
Duurzaamheid: 
De rapportage via de DDI raakt alle thema’s van het duurzaamheidsbeleid. In 2018 lag de focus op 
‘Energie’, ‘Wonen en Gebouwen’ en ‘Lokale kracht’.  
 
Communicatie: 
Over deze voortgangsrapportage wordt gecommuniceerd via website, Facebook en Kernpunten. 
 
Vervolg: 
De resultaten uit 2018 zijn input voor de herijkingsdiscussie van het duurzaamheidsbeleid, gepland in 
het eerste kwartaal van 2019 (LTA - maart 2019).  
Daarnaast krijgt uw raad in december een voorstel voor een ‘Beleidskader grootschalige 
energieopwekking’ ter vaststelling voorgelegd. Hierin volgt een meer gedetailleerde cijfermatige 
opgave voor een energieneutrale gemeente Dalfsen.  
 
Dit is de eerste rapportage via de DDI. De paragraaf duurzaamheid in de begroting gaat de separate 
rapportage DDI vanaf 2019 vervangen. In deze paragraaf wordt ook een verfijningsslag op de lokale 
energiecijfers en het stoplichtmodel DDI verwerkt. 
 
Bijlagen: 

1. Tabel voortgangsrapportage Dalfser Duurzaamheidsindex 2018 (DDI) 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


