
 
 

 
 
 
 

 
 
Geachte bestuurders, 
 
Gemeenten spelen in de energietransitie naar een duurzame energievoorziening een 
belangrijke rol.  In deze brief gaan we kort in op waar gemeenten nu staan en hoe de VNG 
gemeenten hierbij ondersteunt. Om dit als VNG goed te kunnen doen, is een landsdekkend 
bestuurlijk netwerk Energie van groot belang. Als u actief wilt meedenken hoe gemeenten hun 
energie-ambities kunnen realiseren  en u bent nog niet bij ons in beeld, dan komen wij heel 
graag met u in contact. Hoe dit kan, leest u aan het eind van deze brief.  

Waar staan gemeenten in de energietransitie?  

De afgelopen anderhalf jaar is al veel in gang gezet. Zo kunt u op de website  
www.vng.nl/energie o.a. overzichten vinden van alle regionale plannen voor energiebesparing 
in de gebouwde omgeving en voor energiebesparing bij bedrijven. Ook heeft de VNG de 
Lokale Energie Etalage ontwikkeld (www.lokaleenergieetalage.nl). Deze website laat per 
gemeente zien waar we staan in de transitie naar een duurzame energievoorziening en wie, 
wat, waar doet om de landelijke doelstellingen van het SER Energieakkoord dichterbij te 
brengen. Op de Lokale Energie Etalage zijn de meest actuele gegevens te vinden over het 
energieverbruik, de opwekking van duurzame energie en de resultaten van de energie-
enquête over het gevoerde energie- en klimaatbeleid van álle 393 gemeenten. 

Gemeenten doen al veel aan energiebesparing en duurzame energie, maar de uitvoering in de 
praktijk levert ook veel vragen op. Enkele voorbeelden:  Hoe steun je als gemeente de 
ontwikkeling van een daadwerkelijke ‘markt’  van vraag en aanbod voor energiebesparende 
maatregelen bij de particuliere woningeigenaar? Hoe verleid je als gemeente het lokale 
bedrijfsleven om actief aan de slag te gaan met energie- (en dus kosten) besparing? Welke 
keuzes in de opwekking van duurzame energie zijn noodzakelijk op lokaal en regionaal 
niveau?  Hoe werk je als gemeente het beste samen met woningcorporaties aan de 
verduurzaming van het corporatiebezit? Veel gemeenten zijn bezig met het energiezuinig of 
energieneutraal maken van eigen vastgoed en schoolgebouwen, maar hoe regel je dat nu 
financieel op een slimme manier?   
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Hoe ondersteunt de VNG gemeenten in de energietransitie?  

Om gemeenten hierbij te ondersteunen en kennis en netwerken te verbinden voor versnelling 
en opschaling, heeft de VNG een programma Energie ontwikkeld voor de periode 2014-2016. 
Dit op basis van afspraken in het SER Energieakkoord. De kunst bij de uitvoering is om van 
elkaar te leren en uit te wisselen wat werkt en wat niet. Dat is een zoekproces en dat kost tijd. 
Inmiddels heeft de VNG  ambtelijke en bestuurlijke netwerken ingericht, zowel op regionaal als 
op landelijk niveau. Graag willen we dit uitbreiden tot een landsdekkend netwerk van energieke 
bestuurders vanuit de verschillende regio’s die elkaar stimuleren en inspireren maar ook 
knelpunten benoemen die de energietransitie in de weg staan. Zo weet de VNG wat er leeft op 
lokaal niveau en kunnen wij ondersteuning op maat bieden met ons expertiseprogramma en 
verbindingen leggen tussen gemeenten en onze landelijke (kennis)partners en branche-
organisaties. Daarnaast kan de VNG issues die de uitvoering van concrete energieprojecten 
belemmeren, agenderen bij het rijk of de politiek.   

Het programmateam Energie van de VNG heeft inmiddels goede contacten opgebouwd met 
de ministeries die betrokken zijn bij de uitvoering van het Energieakkoord (IenM, BZK en EZ). 
Zo kunnen we tijdig meesturen op de ontwikkeling van rijksbeleid en aandacht vragen voor de 
rol en bijdrage van gemeenten in de energietransitie. Een breed netwerk van betrokken 
bestuurders helpt daarbij. De VNG wil de  energietransitie op lokaal en regionaal niveau 
versnellen en voorkomen dat gemeenten van bovenaf geconfronteerd worden met extra 
taakstellingen voor duurzame energie. Daarom heeft de VNG bijvoorbeeld het initiatief 
genomen voor de gedachtenvorming over de proactieve rol die gemeenten samen kunnen 
oppakken bij het ingewikkelde vraagstuk  van de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.  

De VNG organiseert ook regelmatig landelijke bijeenkomsten met als doel meer bestuurlijke 
aandacht en prioriteit voor het belang energiebesparing en duurzame energie. Zo vindt op 16 
november een Energietop plaats in Utrecht en op 25 november een diner pensant in 
Amersfoort over energiebesparing bij bedrijven. Hiervoor zijn separaat uitnodigingen verstuurd. 
Meer informatie kunt u vinden op www.vng.nl/energie of door een mail te sturen naar 
energie@vng.nl.  

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie?   

Nu we halverwege de programmaperiode zijn, constateren wij dat veel bestuurders actief 
betrokken zijn bij het programma Energie, maar nog niet in elke regio of bij elk thema. Daarom 
komen we graag in contact met nog meer bestuurders die zich actief willen inzetten voor lokale 
en regionale  energieprojecten en die ons kunnen helpen om kansen en knelpunten te 
agenderen op landelijk niveau.  

Spreekt deze oproep u aan, dan kunt u een mail sturen naar energie@vng.nl of contact 
opnemen met programmamanager Lian Merkx, (lian.merkx@vng.nl). Wij kijken dan, samen 
met u, bij welk netwerk u kunt aansluiten op basis van uw interesses en voorkeuren. Op deze 
manier kunnen wij als VNG zorgen voor een landsdekkend bestuurlijk netwerk Energie met 
per regio bestuurlijke aanspreekpunten. Onze inschatting is dat dit u qua tijdsbeslag maximaal 
20 uur op jaarbasis kost inclusief reistijd. 
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Wij zijn uiteraard altijd bereid om bij u langs te komen voor een presentatie op maat in uw 
gemeente of regio. Wij hebben een breed team Energie beschikbaar met inhoudelijke en 
procesmatige kennis en ervaring op het gebied van de gebouwde omgeving, bedrijven, 
maatschappelijk vastgoed en scholen, openbare verlichting en duurzame energie. Wilt u van 
dit aanbod gebruik maken, dan kunt u dit laten weten via het hierboven genoemde mailadres: 
energie@vng.nl.  

Hoogachtend, 

 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
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