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Voorstel: 

1. Het Beleidsplan 2.0 Duurzaamheid vast te stellen met de uitbreidingen: 
1a: een reële en acceptabele Dalfser Energiemix te ontwikkelen in 2019 en 2020; 
1b: een warmteplan op te stellen voor iedere wijk, buurt of dorp in 2019, 2020 en 2021; 
1c: actief deel te nemen aan het samenwerkingsverband Regionale Energie Strategie in 2019. 

2. Het college voor te stellen jaarlijks één evaluatiemoment met de raad te plannen voor de 
raadsperiode 2019 – 2022. 

 
 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
In de Kleurrijke Kubus geeft u aan het duurzaamheidsbeleid te willen herijken. Aanleiding is de 
energietransitie met alle snelle ontwikkelingen die daarbij horen. Hierdoor ontstaan kansen maar ook 
bedreigingen. In 2018 zijn diverse momenten geweest waarbij de raad geconfronteerd werd met 
onverwachte c.q. ongewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de diverse plannen voor grote 
zonneparken en de bijbehorende maatschappelijke onrust. 
De raad wil op het vlak van duurzaamheid een samenhangend plan, meer regie en de lokale 
energietransitie versnellen. Dit raadsvoorstel geeft een advies op welke punten het college voorstelt te 
versnellen. 
 
De grootste en recentste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie zijn de Dalfser 
Energiemix, Warmteplannen voor onze woonwijken en deelname aan het samenwerkingsverband 
Regionale Energie Strategie (RES). Van iedere ontwikkeling zijn de raakvlakken met het huidige 
beleidsplan Duurzaamheid onderzocht en wordt een uitbreiding van het beleidsplan voorgesteld. Voor 
de leesbaarheid is in bijlage 1 het bestaande beleidsplan aangevuld met de voorgestelde 
uitbreidingen (geel gearceerd). De voorgestelde uitbreidingen zijn tevens uitgelicht in een apart 
document (bijlage 2).   
     
Argumenten: 
1.1 Meer grip op de lokale energietransitie 
Door het beleidsplan uit te breiden met de aanbevolen uitbreidingen houdt de gemeente grip en regie 
op de lokale energietransitie en regionale ontwikkelingen. Een reële en acceptabele energiemix geeft 
bijvoorbeeld duidelijkheid over de locatiekeuzes, hoeveel en onder welke voorwaarden grootschalige 
energie kan worden opgewekt. Ook kunnen we bijvoorbeeld meer regie krijgen via een gemeentelijk 
energiemaatschappij. Een actieve deelname aan de RES voorkomt bijvoorbeeld onverwachte 
energieplannen vanuit de buurgemeenten.  
 
1.2 Versnelling van de lokale energietransitie 
De voorgestelde uitbreidingen zorgen voor een goede basis voor diverse energieplannen en 
innovatieve projecten en hierdoor een versnelling. Inwoners, ondernemers en de Duurzame dorpen 
krijgen meer inzicht en handelingsperspectief van de plannen in hun wijk, dorp en gemeenschap.  
 
1.3 De aanbevolen uitbreidingen hebben geen budgettaire gevolgen 
Per aanbeveling is een inschatting gemaakt van de uitvoering hiervan en de bijbehorende kosten. 
De bestaande exploitatiebudget biedt voldoende ruimte. Zeker als het budget wordt aangevuld met 
een aantal provinciale subsidies. 

 
2.1 Snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
De komende jaren verwachten wij nog meer ontwikkelingen (positief en/of negatief) op het gebied van 
de energietransitie. Aangezien Duurzaamheid en de Energietransitie een van de belangrijkste 
raadsthema’s  betreft, biedt een jaarlijkse evaluatie een goede gelegenheid om bij te sturen. 
Daarnaast is er dan minder noodzaak om gedurende het jaar wijzigingen door te voeren of voor te 
stellen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De extra opgave kan worden opgevangen door uitbreiding van een deeltijdfunctie. 
Met de herijking van het duurzaamheidsbeleid ontstaan enkele nieuwe opgaven, waaronder deelname 
aan de RES. Om dit te kunnen opvangen is recent door het DT besloten het team Milieu uit te breiden 
naar 3 FTE (voorheen 2,5 FTE). Hiermee verwachten wij dat de taken op het gebied van 
duurzaamheid in voldoende mate kunnen worden uitgevoerd.  
 
Alternatieven: 
1.1 Het beleidsplan Duurzaamheid niet of anders uitbreiden  
Het college is van mening dat de belangrijkste recente ontwikkelingen zijn geijkt en aanleiding geven 
voor uitbreiding. Het is niet zo dat andere ‘nieuwe’ duurzame ontwikkelingen geen aandacht krijgen. 
Of ze passen bij het bestaande beleid of kunnen relatief eenvoudig worden opgepakt.  
 



                                                                        

 
 
2.1 Geen jaarlijks evaluatie 
Het huidige plan is vastgesteld tot 2025 en iedere 3 jaar wordt een nieuw uitvoeringsprogramma aan 
de raad aangeboden. Tijdens deze momenten maar ook tussendoor kan de raad besluiten tot 
uitbreidingen of aanpassingen.  
 
Duurzaamheid: 
De aanbevolen uitbreidingen versterken het duurzaamheidsbeleid en versnellen de ambities.  
 
Financiële consequenties: 
Geen uitbreiding budget. 
 
Communicatie: 
Voor Duurzaamheid is een communicatieplan gemaakt. De voorgestelde uitbreidingen worden hierin 
opgenomen. 
 
Vervolg: 
De voorgestelde uitbreidingen worden zo snel mogelijk opgenomen in het lopende 
uitvoeringsprogramma. De raad wordt hierover geïnformeerd. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1 Beleidsplan 2.0 Duurzaamheid 
Bijlage 2 Uitbreidingen Beleidsplan 2.0 2019 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris- alg. directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends 
 
 



                                                                        

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2019, nummer 893; 
 
 
gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Het Beleidsplan 2.0 Duurzaamheid vast te stellen met de uitbreidingen: 
1a: een reële en acceptabele Dalfser Energiemix te ontwikkelen in 2019 en 2020; 
1b: een warmteplan op te stellen voor iedere wijk, buurt of dorp in 2019, 2020 en 2021; 
1c: actief deel te nemen aan het samenwerkingsverband Regionale Energie Strategie in 2019. 

2. Het college voor te stellen jaarlijks één evaluatiemoment met de raad te plannen voor de 
raadsperiode 2019 – 2022. 

 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
25 maart 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater  
 


