
Toelichting op de atlassen met 
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In het Nationaal Energie Akkoord is voor het onderdeel “particuliere woningen” afgesproken dat in 

elke gemeente een “energieloket” komt, en dat in elke regio “allianties” worden gevormd om de 

woningeigenaar te ontzorgen. Een alliantie kan bijvoorbeeld bestaan uit een samenwerking tussen 

bedrijven, lokale energie coöperaties, overheden, instelling etc. Per regio kan dit verschillen.

VNG heeft een structuur opgezet om alle 390 gemeenten te ondersteunen bij deze opgave. Hiervoor 

wordt een regiostructuur gehanteerd. In 29 regio’s is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt om de ont-

zorging vorm te geven, partijen bij elkaar te brengen en kennis en expertise op te doen zodat partijen 

in de regio’s en de gemeenten in staat zijn om energiebesparing in de particuliere woningvoorraad 

vorm te geven. 

Naast een ondersteuningsprogramma voor energiebesparing bij particuliere woningeigenaren 

heeft de VNG ook programma’s voor de huursector, voor maatschappelijk vastgoed (scholen, in-

stellingen, gemeentegebouwen),  energiebesparing bij bedrijven, integrale energie-strategieën 

voor gemeenten/regio’s, en zit VNG aan tafel op het gebied van duurzame energie zoals zon, 

wind en (aard-)warmte. Meer informatie daar over is te vinden op www.vng.nl/energie 

Nu is voor het onderdeel “energiebesparing particuliere woningen” in kaart gebracht hoe elke regio 

er voor staat. Voor elke regio is een “atlas” gemaakt waarin is te zien wat de opgave voor de regio 

is, welke doelen de regio nastreeft, en welke elementen in de regionale aanpak zijn betrokken. De 

aanwezigheid van energieloketten, bedrijvenallianties en lokale energie coöperaties (veelal burger-

initiatieven) is per gemeente te zien op kaart. Er is sprake van een moment-opname. De getallen zijn 

onderhevig aan verandering, omdat in alle regio’s continu gewerkt wordt aan het versterken en verder 

uitbreiden van de samenwerking en de aanpak.

In dit document geven we een toelichting op alles wat er te zien is in de “Atlas”. Het document geeft 

antwoord op vragen als: waar komen de gegevens vandaan? hoe valt e.e.a. te plaatsen? Ook is een 

overzicht gegeven van afkortingen die in sommige atlassen voorkomen.

ONDERDEEL: DE OPGAVE
Nationaal (links): hier staat beschreven wat de nationale opgave is – dit is voor alle regio’s gelijk;

Regionaal (rechts): hier staat een korte weergave van de manier waarop de regio haar opgave invult.

ONDERDEEL: UITGANGSSITUATIE
Hier staan getallen over aantal woningen, onderverdeling huur/koop/VvE’s, energie-labels, ouderdoms-

opbouw woningvoorraad en energieverbruiken.

Aantal woningen totaal: dit komt uit de klimaatmonitor (www.klimaatmonitor.databank.nl);

Aantal koopwoningen: dit komt uit de klimaatmonitor;

Aantal woningen in VvE: dit komt uit een databestand van VvE-belang; het betreft alleen objecten die 

in het databestand van VvE-belang zijn aangeduid met een woonfunctie;

Energielabels: dit komt uit de klimaatmonitor;

Energieverbruik: Het dikgedrukte getal in het hart van de cirkel is het totale energieverbruik in de re-

gio, uitgedrukt in PetaJoules (de rekenstandandaard voor energie). Met groen is aangegeven hoeveel 

PJ er door woningen (huur en koop) wordt gebruikt, met grijs is het energieverbruik in PJ weergege-

ven van alle overige gebruiksvormen.

http://www.vng.nl/energie
http://www.klimaatmonitor.databank.nl
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Naast de cirkel is weergegeven hoeveel m3 gas en hoeveel kWh elektriciteit er door alle woningen 

(huur en koop) wordt gebruikt (en in enkele regio’s ook hoeveel warmte er via warmtenetten wordt 

geleverd; dat is uitgedrukt in TeraJoule). Al deze gegevens zijn afkomstig uit de klimaatmonitor.

Het betreft hier het “secundaire energieverbruik” : dat is wat er daadwerkelijk in een regio wordt 

geleverd. Voor alle regio’s te samen komt dit op ca. 1950 PetaJoule. Het totale “primaire” verbruik in 

Nederland is ca. 3000 PetaJoule: Het verschil tussen primair en secundair wordt veroorzaakt door fos-

siele brandstoffen die in de chemie worden gebruikt, en doordat een deel van de energie-inhoud van 

electriciteitscentrales ook wordt omgezet in warmte (slechts een deel wordt elektriciteit). Daarnaast 

gaat nog een deel van de energie verloren tijdens transport van de centrale naar de eindgebruiker.

De PetaJoules zoals die hier zijn gepresenteerd, zijn dus afkomstig uit een landelijke databank, maar 

kunnen afwijken van onderzoeken die in of door de regio zelf zijn uitgevoerd. Voor de uniformiteit 

hebben wij alleen gebruik gemaakt van de cijfers uit de landelijke databank

Ouderdom woningen: afkomstig uit klimaatmonitor, maar ingedeeld in wat minder klassen voor de 

overzichtelijkheid

ONDERDEEL: DOELEN
Elke regio kan hier invullen welke doelen worden nagestreefd. Dit verschilt per regio. De VNG-onder-

steuning is overigens gericht op het proces om er voor te zorgen dat in elke energieloketten en allian-

ties worden gevormd. Er zijn dus vanuit de VNG-ondersteuning geen harde kwantificeerbare doelen 

opgelegd. Maar regio’s hebben soms zelf wel doelen geformuleerd. Die doelen worden hier weerge-

geven. Er kan daardoor verschil zijn tussen de regio’s: sommige regio’s hebben 3 doelen, sommige 10. 

Sommige regio’s nemen hier geen doelen op, andere laten mogelijke doelen wel zien, maar vullen die 

niet in.

ONDERDEEL: KLANTREIS
Een woningeigenaar kan uit eigen beweging zijn woning willen verduurzamen. Maar in veel gevallen 

is die behoefte slechts latent aanwezig, en zal de eigenaar actief benaderd moeten worden om van la-

tente interesse tot daadwerkelijke maatregelen te komen. In marketingtermen heet dit de “klantreis”.  

De klantreis bevat diverse stappen, van “bewust worden”, “interesse krijgen”, “actief worden”, “fi-

nanciering zoeken”, tot “installeren” etc. Om in een regio voortgang te boeken bij energiebesparing 

in de woningvoorraad, is het essentieel dat in de regionale aanpak aandacht wordt besteed aan deze 

stappen. Met kleuren is aangegeven of de betreffende stap onderdeel uitmaakt van de regionale aan-

pak (groen), dat er aan wordt gewerkt (blauw) of dat deze stap (nog) geen onderdeel uitmaakt van de 

regionale aanpak (grijs). Dit schema laat dus zien welke elementen uit de klantreis onderdeel zijn van 

de regionale aanpak. Dit onderdeel van de atlas is ingevuld door de “regiocoordinator” uit de betref-

fende regio.

ONDERDEEL:  KERNELEMENTEN VAN DE REGIONALE AANPAK
De “Regionale Aanpak” is een containerbegrip voor diverse aspecten die komen kijken bij het inrichten 

van energieloketten en het organiseren van allianties zoals bedoeld in het Nationaal Energieakkoord. 

Er worden 10 kernelementen onderscheiden, per kernelement is aangegeven of dit volledig gereed is 

(groen), of er aan wordt gewerkt (blauw), of dat het (nog) niet van toepassing is (grijs). Tevens is be-

knopt beschreven welke resultaten zijn geboekt en welke activiteiten nog op de rol staan (vervolg).

Deze gegevens zijn ingevuld door de regio coördinator uit de betreffende regio.
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Allianties met Aanbodzijde: hiermee is aangegeven in hoeverre de aanbodkant is betrokken in de aan-

pak: bouwbedrijven, installatiebedrijven, energieadviseurs etc.

Allianties met vraagzijde: hiermee is aangeven in hoeverre de contacten richting de woningeigenaar 

zijn gelegd. In veel gevallen zijn dit lokale energie coöperaties (vaak vrijwilligers).

Ambtelijke samenwerking: hier is aangegeven of en zo ja hoe de samenwerking tussen alle gemeente-

ambtenaren in de regio voor deze opgave is georganiseerd

Bestuurlijke samenwerking: hier is aangegeven of en zo ja hoe de samenwerking tussen alle gemeen-

tebestuurders (wethouders) in de regio voor deze opgave is georganiseerd

Energieloket: hier is aangegeven of in de regio een “energieloket” in werking is. Dit kan een website 

zijn, maar het kan ook een fysieke plek zijn (bijvoorbeeld een voorbeeldwoning, of een balie), of mo-

biel: bijvoorbeeld een marktkraam, busje, of vrijwilliger die bij de bewoner langs gaat.

Monitoring: hier is aangegeven of en in hoeverre de regio monitort wat bijvoorbeeld de inspanningen 

zijn (aantal klantcontacten), hoeveel woningen daadwerkelijk worden verduurzaad etc.

Facilitering lokale Initiatieven: hier wordt aangegeven of en in hoeverre lokale initiatieven zoals ener-

gie coöperaties, wijkacties etc. worden ondersteund

Versterkende Nevenactiviteiten: hier wordt aangegeven welke overige activiteiten worden ontplooid, 

bijvoorbeeld trainingen voor bedrijven, energie coöperaties etc.

Marketingaanpak: hier is aangegeven of de regio een marketingaanpak of strategie hanteert (gericht 

op de “klantreis”) en welke activiteiten in dat kader worden ontplooid.

Borging na 2016: De regionale aanpakken worden tot en met 2016 financieel ondersteund door de 

VNG, op basis van subsidie door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij dit element kan worden 

aangeven of en zo ja hoe de regio activiteiten heeft ontplooid om de regionale aanpak voor energie-

besparing in de woningvoorraad ook na 2016 te kunnen voortzetten.

KAARTEN “ENERGIELOKET”, “BEDRIJVENALLIANTIE”, “ENERGIECOOPERATIES”
Energieloket in werking: Hier is per gemeente met bolletjes aangegeven of er een energieloket in wer-

king is, en bovendien in wat voor vorm. Het middelste bolletje is wit als er een website is waar bewo-

ners uit de betreffende gemeente terecht kunnen. Het linker bolletje is wit als er voor de betreffende 

gemeente een mobiel loket beschikbaar is. Het rechter bolletje is wit als in de betreffende gemeente 

een fysiek loket aanwezig is. Dit alles is op basis van opgave van de regio coördinator van de betref-

fende regio.

Bedrijvenalliantie actief: Hier is per gemeente met een wit bolletje aangegeven als er bedrijvenallian-

ties actief zijn, gericht op energiebesparing van de particuliere woningeigenaar. Dat hoeft geen allian-

tie van bedrijven uit de gemeente zelf zijn, maar kan ook een alliantie zijn van bedrijven van elders die 

in deze gemeente actief is. Dit alles is op basis van opgave van de regio coördinator van de betreffende 

regio.

Energie coöperatie actief: Een wit bolletje betekent dit in de betreffende gemeente een energie 

coöperatie (burgerinitiatief) actief is. Dat hoeft niet per se een coöperatie uit de gemeente zelf te zijn: 
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het kan ook een regionaal opererende coöperatie zijn. Ook zijn er soms afspraken gemaakt dat een 

coöperatie een buurgemeente bedient. Dit alles is op basis van opgave van de regio coördinator van de 

betreffende regio.

(De getallen in de rechterkaart gaan niet over het aantal energiecoöperaties, maar overwijzen naar de 

overeenkomende getallen met gemeentenamen die in de onderrand zijn weergegeven.)

Afkortingen:

PMC Product-Markt-combinatie, oftewel maatwerk voor woningen van een bepaald type en bouwjaar

LEI: Lokaal Energie Initiatief (burgeinitiatief, vrijwillgers)

LEC: Lokale Energie Cooperatie (idem)

VvE: Vereniging van Eigenaren

Bleeve: Een bedrijf dat een energieloket levert
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