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1 Inleiding

Na de lancering van haar ‘Ondersteuningsprogramma Energie 2014-2016’ in maart 2014 is de VNG 

voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering ervan. Met dit gecombineerde jaarverslag 2014 en 

jaarplan 2015 willen we u informeren over de voortgang én de plannen. Dit jaarverslag is opgedeeld in 

twee delen:

Deel A gaat over energiebesparing bij particuliere woningeigenaren in de gebouwde omgeving en is 

opgebouwd uit vier componenten:

• regionale ondersteuning;

• kennis;

• expertiseontwikkeling;

• monitoring.

Per component wordt een korte beschrijving gegeven van wat in 2014 is bereikt en wat de voorgeno-

men activiteiten in 2015 zijn. 

In deel B gaan we dieper in op andere onderdelen uit het Energieakkoord waar het ondersteunings-

programma zich op richt:

• energiebesparing bij bedrijven

• huur- en vastgoedsector en openbare verlichting

• mobiliteit en transport

• duurzame energieopwekking

Gemeenten spelen op al deze thema’s een belangrijke rol. Veel van hen zijn al actief met energiebespa-

ring en decentrale duurzame energie in concrete projecten op lokaal en regionaal niveau. Het onder-

steuningsprogramma Energie van de VNG ondersteunt de gemeenten hierbij door o.a. het versterken 

en uitbouwen van netwerken, gericht op het delen van kennis en ervaring. Het programmateam werkt 

intensief samen met de portefeuillehouders Energie vanuit de Commissie MEM voor het behartigen 

van de belangen van gemeenten en het wegnemen van belemmeringen via lobby richting ministeries 

en politiek.. Het team heeft een stevige link met netwerken en organisaties buiten de VNG en werkt 

nauw samen met betrokken ministeries BZK, IenM en EZ. 

1.1 Bestuurlijke afstemming en betrokkenheid 
De VNG vindt het belangrijk dat er meer bestuurlijke prioriteit bij en betrokkenheid van gemeenten 

ontstaat rond de thema’s uit het Ondersteuningsprogramma Energie. Daarom is de voorzitter van de 

commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, Olaf Prinsen (wethouder van de gemeente Apeldoorn), be-

noemd als overkoepelend portefeuillehouder Energie. De overige trekkende bestuurders bij het thema 

Energie zijn:

Jan van Belzen - Barendrecht - Energiebesparing bij bedrijven

Stephan Brandligt - Delft - Warmte

Tom de Bruijn - Den Haag - Maatschappelijk vastgoed en scholen

Gerben Dijksterhuis - Zeewolde - Windenergie

Berend de Vries - Tilburg - Energiebesparing woningbouw

In overleg met de commissie worden de bestuurlijke agenda, prioritering en planning bepaald. 
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Omdat het VNG Ondersteuningsprogramma Energie een uitwerking is van het SER Energieakkoord 

vindt er regelmatig afstemming met de SER plaats. Verder draagt de commissie Milieu, Energie en 

Mobiliteit (MEM) bij aan een krachtige binding met bestuurlijke netwerken als het Klimaatverbond, de 

Klimaatambassadeurs en de G32. 

Via bijeenkomsten als de Energietop op 19 januari 2015, de SER conferentie op 30 januari 2015 en 

bestuurlijke roadshows rond energiebesparing bij bedrijven, wordt aandacht besteed aan bestuurlijke 

agendering en het versterken van bestuurlijke betrokkenheid. Dit gebeurt via concrete projecten waar 

gemeenten bij kunnen aansluiten. 

1.2 Team Energie
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het Ondersteuningsprogramma Energie heeft de VNG een 

programmateam samengesteld. Dit zogenoemde Team Energie heeft inmiddels een stevig netwerk van 

betrokken regiocoördinatoren opgezet (zie ook 2.2). Zij vertegenwoordigen 29 regio’s, waarin op dit 

moment alle 393 gemeenten van Nederland zijn vertegenwoordigd. Het Team Energie is goed ingebed 

in de VNG en heeft een stevige link met de commissie MEM en netwerken en organisaties buiten de 

VNG. Het team bestaat uit:

• Lian Merkx (programmamanager en regio’s Zuid-Holland)

• Rommy Bakker (secretaris en energiebesparing bij bedrijven)

• Jeroen Hovens (kennispartners, monitoring, regio’s Midden en Oost Nederland) 

• Willem Heesen (kennispartners, expertiseontwikkeling, regio’s Noord Nederland)

• Leonie Jansen (expertiseontwikkeling, huursector, regio’s Noord-Holland en Flevoland)

• René Schellekens (expertiseontwikkeling en regio’s Arnhem-Nijmegen en N-Midden Limburg)

• Fred Jonker (duurzame energie, regio’s Brabant, Zeeland, Limburg)

• Wim Berns (maatschappelijk vastgoed en scholen) 

• Marjon Bosman (energiebesparing bij bedrijven)

• Dyana Loehr (openbare verlichting)

• Ruud Koerts (communicatie)

• Tara Loof (programmaondersteuning/secretariaat)

• Thomas de Jong (expertiseontwikkeling)

Het VNG programmateam is bereikbaar via energie@vng.nl.

1.3 Verbinding andere programma’s 
Eén van de speerpunten van het Ondersteuningsprogramma Energie van de VNG is het voortbouwen 

op bestaande structuren en organisaties. Verbinding met andere programma’s is en blijft cruciaal. 

De leden van het Team Energie zijn o.a. afkomstig van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomge-

ving, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Platform31. Maar ook hierbuiten wordt telkens 

de verbinding gelegd met andere programma’s; de partijen die met ons het Energieakkoord hebben 

ondertekend, zien wij uiteraard als onze partners.

De VNG ondersteunt acties rondom energiebesparing in de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld 

aan de VNG ledenbrief over het Nationaal Energiebesparingsfonds, deelname aan de werkgroep Voor-

lichtingsprogramma Woningeigenaren, en het betrekken van gemeenten bij de communicatie over de 

verspreiding van de energielabels en de slimme meters vanaf 2015.

Het Ondersteuningsprogramma Energie maakt gebruik van kennisontwikkeling van haar partners en 

ontwikkelt in principe zelf geen kennis. Het gebruik van de kennis van andere partijen is bijvoorbeeld 

mailto:energie@vng.nl
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zichtbaar in de Routekaart Energiebesparing Particuliere Woningen die de VNG samen met de Rijkspro-

gramma’s Blok voor Blok, Energiesprong en GEN voor bestuurders heeft ontwikkeld.

1.4 Communicatie
Communicatie vormt een integraal onderdeel van het programma en ondersteunt expliciet de doelstel-

lingen. Vanuit communicatief strategisch oogpunt wordt het deelprogramma ‘Gebouwde omgeving’ 

t.b.v. particuliere woningeigenaren niet los gezien van het deelprogramma ‘Bedrijven, huur- en vast-

goedsector, mobiliteit en duurzame energieopwekking’. 

Communicatie-inzet is gericht op agendasetting rond de doelstellingen uit het SER Energieakkoord, 

en op het bieden van ondersteuning aan gemeenten door te luisteren en te delen. Informatie is 24/7 

beschikbaar via digitale, doelgroepgerichte kanalen; essentieel bij ondersteuning van initiatieven. 

Gerichte informatie over de voortgang van het programma en nieuwswaardigheden zijn in eerste 

instantie via de website van de VNG (www.vng.nl/energie) en waar mogelijk ook via partners/stake-

holders toegankelijk. In (her)gebruik van content bij andere middelen, zoals inzet van free publicity of 

bijeenkomsten, is voorzien. 



Deel A: Gebouwde omgeving
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2 Regionale ondersteuning

2.1 Doelstelling en beoogde resultaten
De doelstelling voor de gehele programmaperiode is:

Regio’s ondersteunen bij het opschalen en versnellen van bestaande initiatieven rond lokale en regi-

onale energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving.

De resultaten die met het programma worden beoogd zijn:

Er is een actief netwerk van regiocoördinatoren die regelmatig met elkaar overleggen. In heel 

Nederland zijn succesvolle en duurzame regionale allianties tot stand gekomen die zorgen voor 

meer energiebesparing door overheid, bedrijven, organisaties en particulieren, en voor innovatie in 

duurzame energieopwekking. Er is sprake van rendabele businesscases. In alle regio’s zijn aanspreek-

punten voor burgers ingericht; de zogenoemde energieloketten. 

2.2 Activiteiten
2.2.1 Wat is er gebeurd in 2014?

De activiteiten In de eerste helft van 2014 waren vooral gericht op het voorbereiden van de regionale 

ondersteuningsstructuur. De totstandkoming van de regio-indeling en de plannen van de betrokken 

gemeenten zijn via de website van de VNG toegankelijk gemaakt. In een e-mailnieuwsbrief aan mede-

werkers en bestuurders aan onze leden en stakeholders is hier over bericht. Het heeft geleid tot enkele 

publicaties in vakbladen. 

Voor het aanvragen van financiële ondersteuning door regio’s is een format opgesteld, inclusief finan-

cieringsvoorwaarden . Gemeenten en regio’s zijn hierover geïnformeerd, hebben bij de VNG onder-

steuning aangevraagd en ontvangen.

Het Team Energie van de VNG heeft hiermee een netwerk opgezet van regiocoördinatoren in 29 

regio’s die inmiddels alle 393 gemeenten van Nederland vertegenwoordigen. Deze coördinatoren 

fungeren als aanspreekpunt van de gemeenten, ook op bestuurlijk niveau. Zij weten wat er in hun 

regio speelt en delen kennis en vragen met elkaar. Eens in de twee maanden organiseert de VNG een 

netwerkbijeenkomst met de regiocoördinatoren. Ook wordt in de vorm van externe adviseurs onder-

steuning geboden voor het vormen van regionale allianties. Daarnaast heeft de VNG voor elke regio-

coördinator een eigen aanspreekpunt binnen de VNG waar zij terecht kunnen met vragen en waar ze 

mee kunnen sparren. 

Verschillende regio’s hebben al stevige energieloketten opgezet. Zo heeft bijna elke gemeente in de 

provincie Noord-Holland sinds december een eigen ingang naar een energieloket, via het Duurzaam 

Bouwloket. Bewoners kunnen hier niet alleen terecht voor vragen, maar ook voor concrete informatie 

over bijvoorbeeld aanbiedende partijen.

Om de bestuurlijke betrokkenheid te vergroten werd net na de jaarwisseling, op 19 januari 2015, de 

Energietop gehouden. De organisatie ervan vond geheel plaats in 2014. Tijdens de top hebben bestuur-

ders van gemeenten, koepels en marktpartijen afspraken met elkaar gemaakt op thema’s als openbare 

verlichting, circulaire economie, zon op gemeentelijke daken, verduurzamen bedrijven, huursector en 

scholen. 



9Vereniging Van nederlandse gemeenten

Eind 2014 en begin 2015 is met alle coördinatoren een evaluatiegesprek gevoerd over voortgang, 

knelpunten en om hulpvragen te identificeren. Naar aanleiding hiervan is aan alle regio’s financierings-

ondersteuning voor 2015 toegekend. 

We zien zeker uitdagingen in de regio’s. Binnen de regio’s zijn momenteel grote verschillen zichtbaar 

tussen ‘koplopers’ en andere gemeenten. Daarbij komt dat kleine gemeenten hun duurzaamheidsta-

ken vaak hebben belegd bij regionale uitvoeringsdiensten; zij hebben zelf geen duurzaamheidsamb-

tenaren in dienst. Dan is het een uitdaging daadwerkelijke betrokkenheid en borging te creëren op 

bestuurlijk niveau.

2.2.3 Wat gaat er gebeuren in 2015?

In 2015 gaan we door op de weg die we met de regiocoördinatoren zijn ingeslagen. De VNG zet verder 

samen met de regiocoördinatoren in op stevige bestuurlijke borging, waarin we toewerken naar een 

bestuurlijk trekker per regio.

Om bestuurlijke betrokkenheid te bestendigen organiseren we twee bijeenkomsten die een praktisch 

inhoudelijk vervolg vormen op de Energietop van 19 januari 2015 voor gemeentebestuurders en hun 

projectleiders. Het worden brede bestuurlijke bijeenkomsten. De vraag die we willen beantwoorden is: 

hoe kun je verschillende thema’s rond energie en duurzaamheid vertalen in concrete projecten, waar-

over bestuurlijke afspraken worden gemaakt? In mei wordt een tussenstand opgenomen, in oktober 

werken we naar bestuurlijke afspraken.

Verder worden de tweemaandelijkse bijeenkomsten voor regiocoordinatoren voortgezet en houden 

alle regio’s een aanspreekpunt binnen de VNG.
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3 Kennis 

3.1 Doelstelling en beoogde resultaten
De doelstelling voor de gehele programmaperiode is:

Toegankelijk maken, bundelen en verder ontwikkelen van bestaande kennis en informatie over 

decentrale energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving.

De resultaten die met het programma worden beoogd zijn:

Een toegankelijk kennisaanbod over de gebouwde omgeving voor gemeenten en andere belang-

rijke partners uit de energieke samenleving. Ook de energieloketten maken volop gebruik van de 

aanwezige kennis over energiebesparing en duurzame energieopwekking.
 

3.2 Activiteiten 
3.2.1 Wat is er gebeurd in 2014?

Er is een aantal samenwerkingsovereenkomsten gesloten met kennispartners:

• mei 2014: VNG en de netwerkbedrijven Alliander, Fudura (onderdeel Enexis) en Stedin gaan de 

stichting HIER Opgewekt co-financieren. Deze stichting gaat o.a. een kenniscluster voor gemeenten 

opzetten, samen met lokale initiatieven en gemeenten.

• juli 2014: VNG geeft de stichting Milieu Centraal opdracht betrouwbare en eenduidige informatie te 

verzorgen voor de energieloketten.

• juli 2014: VNG geeft de stichting Meer Met Minder opdracht de bestaande website Bespaar Lokaal 

te actualiseren.

• augustus 2014: VNG gaat in samenwerking met Bouwend Nederland en Uneto-VNI regionale allian-

ties ondersteunen en zorgen voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht richting gemeenten. 

De kennispartners hebben zichzelf en hun aanbod gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor regio-

coördinatoren. Eens in de twee maanden vindt een gezamenlijk structureel overleg met alle kennis-

partners plaats om hun aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Dit overleg wordt zowel door de VNG als 

door de kennispartners als zeer nuttig ervaren.

3.2.2 Wat gaat er gebeuren in 2015? 

Het aanbod van de kennispartners wordt regelmatig getoetst om te zien of dit voldoet aan de vraag 

in de regio’s. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe kennisvragen en kennisontwikkeling. In 2015 wordt 

gekeken of er ook nog andere partijen in aanmerking komen als kennispartner. 
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4 Expertiseontwikkeling

4.1 Doelstelling en beoogde resultaten 
De doelstelling voor de gehele programmaperiode is:

Het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van de regionale allianties op het gebied van de ge-

bouwde omgeving met kennis en expertise.

De resultaten die met het programma worden beoogd zijn:

Er bestaat een effectief samenspel van duurzame netwerken en allianties.

4.2 Activiteiten 
4.2.1 Wat is er gebeurd in 2014?

Voor expertiseontwikkeling is een programma samengesteld dat zich toespitst op lerende netwerken. 

In 2014 zijn verschillende activiteiten georganiseerd om de ambities uit het energieakkoord verder te 

brengen. We noemen er een aantal: 

• Er hebben drie bijeenkomsten voor regiocoördinatoren plaatsgevonden die enthousiast werden 

ontvangen en door de meeste coördinatoren zijn bezocht. 

• Op 1 oktober 2014 vond tijdens het Blok voor Blok congres een bestuurlijke sessie plaats. Maar liefst 

37 wethouders namen hier aan deel. Voor deze bestuurlijke sessie is een infographic gemaakt die 

enthousiast werd ontvangen. 

• De VNG heeft vier coaches aangetrokken die in alle 29 regio’s kunnen ondersteunen bij de vorming 

van regionale allianties. We merken dat deze ondersteuning regio’s helpt om de samenwerking bin-

nen de regio met gemeenten onderling, en ook met het bedrijfsleven, op poten te zetten.

• Vier gemeenten hebben in verschillende wijken een integrale aanpak energiebesparing getest om 

woonlasten te verlagen. Hun ervaringen zijn gedeeld in drie bijeenkomsten ‘Toekomstbestendig 

wonen’ die samen met Platform31 (Energiesprong) zijn georganiseerd; 

• Een aanzienlijk deel van de woningeigenaren woont in VvE’s. Het verduurzamen van VvE’s vraagt 

een heel andere aanpak dan voor eengezinswoningen. Daarom organiseerde de VNG samen met 

VvE Belang een masterclass VvE’s voor gemeenten. Een bijeenkomst van Groene Grachten, een 

initiatief van Wubbo Ockels, gaf gemeenteambtenaren uit verschillende vakgebieden (duurzaam, 

monumenten, wonen) verder inzicht in de kansen voor energiebesparing bij monumentale panden. 

4.2.2 Wat gaat er gebeuren in 2015? 

Het speelveld van het Ondersteuningsprogramma Energie is groot. Wij hebben bovendien te maken 

met ontwikkelingen en veranderende vragen, waar we flexibel op in willen spelen. Het programma 

expertiseontwikkeling houdt daarom voldoende ruimte om in te haken op actuele gebeurtenissen 

en expertisevragen. Een deel van de activiteiten wordt speciaal georganiseerd voor onze regiocoör-

dinatoren, een deel (op uitnodiging) voor een specifieke doelgroep, en een deel voor álle gemeen-

ten in Nederland. Regio’s vinden het soms nog lastig om concreet hun behoeften en vragen rondom 

expertiseontwikkeling te verwoorden. We zetten daarom voor 2015 in op een flexibel aanbod via een 

zogenoemde strippenkaart, waar regio’s zelf uit procesmatige en inhoudelijke ondersteuning kunnen 

kiezen. 

De activiteiten die in 2015 gepland staan voor regiocoordinatoren zijn: 
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Lerend netwerk regiocoördinatoren

Elke twee maanden organiseert de VNG een kennis- of netwerkbijeenkomst voor de regiocoördina-

toren. Hierin staat het leren van elkaars ervaringen centraal. Inhoudelijk zullen deze bijeenkomsten 

telkens een ander thema of andere insteek kennen.

Strippenkaart regionale ondersteuning voor regiocoördinatoren

Elke regio heeft haar eigen proces, tempo, vragen, trajecten en ontwikkeling. Daardoor zijn er verschil-

lende expertise- en ondersteuningsvragen. De VNG biedt vanuit expertiseontwikkeling extra onder-

steuning op maat. Dit doen we in de vorm van een strippenkaart waarmee de regiocoördinatoren 

kunnen kiezen uit een breed aanbod van (ervarings)deskundigen en (proces)coaches die als sparring-

partner fungeren.  

 

Andere expertiseontwikkelingsactiviteiten zijn opengesteld voor alle gemeenten in Nederland (soms 

enkel op uitnodiging):

Community of Practice Lokale overheid in de energieke samenleving

In deze CoP of praktijkomgeving werken ambtenaren samen – onder begeleiding – aan hun eigen 

cases die ingaan op hun rol in de energieke samenleving. De CoP is opgezet vanuit een samenwerking 

tussen de VNG en RVO (DuurzaamDoor).

Leergroep energiebesparing in de gebouwde omgeving - Landelijke gebied

Via de expertise en ervaringen uit de groep en van deskundigen kunnen de deelnemers een impuls 

geven aan eigen activiteiten die particuliere woningen in het landelijk gebied verduurzamen. Op basis 

van de uitkomsten van deze leergroep wordt een publicatie of factsheet opgesteld die handelingsper-

spectief biedt. 

Leergroep toekomstgericht wonen

Een groot deel van de Nederlandse woningmarkt bestaat uit woningen met een waarde tot 170.000 

euro, die vaak slecht zijn onderhouden en een hoog energieverbruik hebben. Hoe maak je woningei-

genaren met een laag inkomen en weinig tot geen reserves toch enthousiast om te verduurzamen? En 

belangrijker nog – hoe financier je deze verduurzaming? Deze leergroep is een samenwerking tussen 

VNG en RWS Leefomgeving. 

Kenniscluster lokale energie initiatieven (LEI’s) en gemeenten 

Gemeenten lopen tegen verschillende vragen aan bij hun lokale energie initiatieven (LEI’s): wie on-

dersteun je wel, wie niet? Hoort hier geld bij of alleen tijd? Wat doe je als er veel initiatieven in de 

gemeente zijn? Andersom geldt hetzelfde; LEI’s en gemeenten spreken elkaars taal niet altijd. Door sa-

men met HIER opgewekt de LEI’s en gemeenten bij elkaar te brengen, gaan we kijken waar de succes-

factoren en knelpunten liggen. Dit wordt omgezet in een product waar anderen mee verder kunnen.  

Verduurzaming VvE’s in aanloop naar openstelling revolverend fonds

De verduurzaming van VvE’s vraagt om een andere aanpak dan van andere particuliere woningen; 

de besluitvormingsprocessen zijn ingewikkeld en de financiering is lastig te organiseren. Halverwege 

2015 zal het Ministerie van BZK een fonds openstellen voor VvE’s om het verduurzamen te versnellen. 

Daarom organiseert de VNG in april een bijeenkomst voor gemeenten, zodat zij VvE’s kunnen onder-

steunen in de aanloop naar het openstellen van het fonds.  

Wijkgericht werken

Het werken vanuit de wijk, met initiatief van inwoners, is een methode om beweging te creëren. Dit 
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geldt ook op het gebied van verduurzaming van het particulier woningbezit. Een aantal gemeenten is 

al bezig met wijkgericht werken aan verduurzaming (Bilgaard, WIJ-bedrijf). Hun ervaringen gaan we 

verzamelen en delen met regio’s en andere gemeenten. 

Neveneffecten verduurzaming gebouwde omgeving

Verduurzamen van de gebouwde omgeving is niet alleen goed voor het milieu en de lokale economie. 

Er zijn veel positieve neveneffecten; denk aan verbeterd wooncomfort, gezondheid, welzijn en ver-

minderde woonlasten. Deze neveneffecten van duurzaamheid blijven vaak onderbelicht. Een integrale 

visie op verduurzaming kan de betrokkenheid ook bij andere afdelingen, vakgebieden en stakeholders 

vergroten. Om tot dit inzicht te komen wordt samen met een aantal gemeenten een onderzoek uitge-

voerd naar de neveneffecten. 
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5 Monitoring

5.1 Doelstelling en beoogde resultaten 
De doelstelling voor de gehele programmaperiode is:

Inzichtelijk maken van resultaten en effecten van lokale en regionale initiatieven rond de thema’s, 

zoals genoemd in het SER Energieakkoord.

Het resultaat dat met het programma wordt beoogd is:

Er is een adequate monitor- en analysesystematiek voorhanden.

Om de voortgang van alle afspraken binnen het SER Energieakkoord te kunnen volgen, is het belang-

rijk deze goed te monitoren. Op het niveau van het VNG Ondersteuningsprogramma Energie gaat 

daarbij om de volgende thema’s:

• stimuleren van de energieke samenleving;

• energiebesparing;

• particuliere sector

• huursector

• bedrijventerreinen

• maatschappelijk vastgoed

• decentrale duurzame energieopwekking;

• openbare verlichting;

• Wet Milieubeheer;

• wind op land (en overig ruimtelijk beleid decentrale duurzame energie);

• mobiliteit.

Uitgangspunt voor de monitoring is doorontwikkeling en bundeling van bestaande evaluatiepro-

ducten, zodat ze aansluiten bij de eisen van het Energieakkoord. Deze bestaande producten zijn de 

Klimaatmonitor (RWS Leefomgeving) en de Duurzaamheidsmeter (VNG International). Veel informatie 

is al beschikbaar en hoeft dus niet opnieuw te worden aangeleverd. 

VNG International, Klimaatverbond, RWS Leefomgeving en KING werken met het Ondersteuningspro-

gramma samen om een goede monitoring te realiseren. Zij stemmen hierover af met de SER en met 

een relevante vertegenwoordiging vanuit de doelgroepen/gebruikersgroepen.

5.2 Activiteiten
5.2.1 Wat is er gebeurd in 2014?

• Ontwikkelen van een module Duurzaamheidsmeter voor lokale acties en effecten: er is een aparte 

vragenlijst voor het ophalen van governance informatie ontwikkeld die in oktober door een aantal 

gemeenten is getest en in november bij alle gemeenten is uitgezet.

• Ontwikkelen van een meetmodule voor resultaten (op basis van de Klimaatmonitor): in de ‘Etalage’, 

een openbaar toegankelijke website, komt een selectie van indicatoren uit (voornamelijk) de Kli-

maatmonitor. Sommige indicatoren zijn na consultatie van externe experts en gemeenten verfijnd, 

zoals het aanbrengen van een onderscheid tussen huur- en koopwoningen bij energieverbruik.

• Nulmeting op basis van 2012-2013 door RWS: in juli is een rapportage online gezet via waarstaat-

jegemeente.nl (KING). Hierin is onder andere de trend zichtbaar van energieverbruik in woningen. 
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Eind 2014 volgde een nulmeting voor de voortgang in de regio’s op meerdere thema’s. Over de be-

schikbaarheid van de beta-versie van de monitoring via waarstaatjegemeente.nl is op vng.nl bericht. 

Ook in de e-mailnieuwsbrief van de VNG is hier aandacht aan besteed.

5.2.2 Wat gaat er in 2015 gebeuren?

De Etalage gaat in mei/juni 2015 online. Ingevulde vragenlijsten worden verwerkt en de uitkomsten 

daar in geplaatst. Er wordt een aantal communicatie-activiteiten uitgevoerd om het gebruik van de 

Etalage te stimuleren. Gemeenten krijgen desgewenst op maat tekst en uitleg over de Etalage en het 

gebruik van achterliggende data en analyses.

Alle onderdelen (de gemeentelijke vragenlijst, de Etalage, het analysemodel en de communicatie) wor-

den intensief gevolgd en doorontwikkeld. 

Er wordt met verschillende partijen verder gewerkt aan het op termijn samenvoegen van verschillende 

bestaande instrumenten en rapportages. Ook wordt er gewerkt aan een voorstel voor borging van een 

gemeentelijke duurzaamheidsmonitor op lange termijn.
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DEEL B: Deelprogramma bedrijven, 
huur- en vastgoedsector, mobiliteit 

en duurzame energieopwekking 
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6 Energiebesparing bij bedrijven

6.1  Doelstelling en beoogde resultaten
De doelstellingen voor de gehele programmaperiode zijn:

Zorgen voor bestuurlijke prioriteit bij gemeenten en hun uitvoeringsdiensten voor stimulering, toe-

zicht en van energiebesparing bij bedrijven. De belangen van gemeenten behartigen bij de uitwer-

king van de maatregelen zoals genoemd in het SER Energieakkoord en zorgen voor uitwisseling van 

kennis en ervaring over integrale energiebesparingsaanpakken voor bedrijven.

De resultaten die met het programma worden beoogd zijn:

Stimulering, toezicht en handhaving van energiebesparing bij bedrijven heeft bestuurlijke aandacht 

binnen gemeenten en is structureel geborgd. De maatregelen die gemeenten moeten nemen, zijn 

vereenvoudigd. Er bestaat een platform/netwerk van gemeenten en hun uitvoeringsdiensten rond 

energiebesparing bij bedrijven en er worden hierover regelmatig inspirerende en enthousiasme-

rende bestuurlijke bijeenkomsten gehouden.

6.2  Activiteiten
6.2.1 Wat is er gebeurd in 2014?

De VNG ondersteunt gemeenten op verschillende manieren: 

Bestuurlijke agendering

Sommige bestuurders willen bedrijven niet te veel belasten, terwijl bedrijven juist beter worden van 

energiebesparing. Dit betekent immers minder kosten. Inzicht in een stimulerende aanpak in combina-

tie met toezicht en handhaving (de wortel en de stok) zorgt voor bestuurlijk draagvlak. Voorbeelden 

van zo’n stimulerende aanpak zijn: aanbieden van energiescans aan bedrijven, opzetten van duur-

zaamheidskringen, en lokale of regionale duurzaamheidsestafettes met verhalen van of over koploper-

bedrijven. 

Om de rol van de gemeente bij energiebesparing onder de aandacht te brengen bij colleges van B&W, 

is hen in juli een gezamenlijke brief van de VNG en het ministerie van IenM gestuurd. Door stimule-

ring, toezicht en handhaving kunnen gemeenten en hun omgevingsdiensten een belangrijke bijdrage 

leveren aan de doelstelling uit het SER Energieakkoord rond energiebesparing bij bedrijven. Dit levert 

winst op voor de lokale economie, vanwege besparing van kosten en het ontstaan van meer werkge-

legenheid. In december is verder een brief gestuurd naar de besturen van omgevingsdiensten. Er is 

hierin ook geattendeerd op het eenmalige ondersteuningsbudget dat de VNG beschikbaar heeft voor 

regionale energiebesparingsaanpakken voor bedrijven.

In samenwerking met het ministerie van IenM is de VNG een bestuurlijke roadshow gestart. Doel hier-

van is bestuurders te attenderen op lokaal en regionaal besparingspotentieel bij bedrijven. Deze road-

show heeft in 2014 negen provincies aangedaan. Naast de roadshow vindt bestuurlijke agendering ook 

plaats bij bijeenkomsten en congressen op landelijk niveau, zoals de VNG Energietop op 19 januari, de 

vervolgactiviteiten daarbij in de loop van 2015, en de SER Conferentie op 30 januari. 

Afstemmen ministeries en achterban

De VNG is ambtelijk vertegenwoordigd in een aantal werkgroepen onder leiding van het ministerie 
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van IenM. Deze werkgroepen buigen zich o.a. over de vereenvoudiging van toezicht en handhaving 

van energiebesparing door bedrijven met instrumenten als de erkende maatregellijsten , het Energie-

prestatiekeurmerk en ontwikkeling van een Expertisecentrum.

Afstemming met haar gemeentelijke achterban en toetsing aan de lokale praktijk is voor de VNG van 

groot belang. Daarom is een Klankbordgroep opgericht die wordt gevormd door zowel vertegenwoor-

digers van gemeenten (opdrachtgevers) als omgevingsdiensten (opdrachtnemers). Ook het IPO is hierin 

vertegenwoordigd. 

Bundeling van ervaring en kennis

De VNG constateert dat er zowel op bestuurlijk, beleidsmatig als uitvoerend niveau veel behoefte is 

aan het uitwisselen van kennis en ervaring en het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. Daarom zijn 

in samenwerking met het ministerie van IenM is in oktober en december een bijeenkomst georgani-

seerd voor gemeenten en Omgevingsdiensten. Deze bijeenkomsten zijn druk bezocht. 

Ondersteuningsbudget regionale plannen

In november heeft de VNG 3 miljoen euro subsidie ontvangen van het ministerie van IenM. Met dit 

budget ondersteunt de VNG gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. Het budget wordt verdeeld in 

eenmalige bijdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van regionale energiebesparingsaanpakken 

voor bedrijven. 

Om voor een ondersteuning in aanmerking te komen zijn voorwaarden verbonden aan de inhoud van 

in te dienen projectplannen voor deze energiebesparingsaanpakken. 

6.2.2 Wat gaat er gebeuren in 2015? 

Bestuurlijke agendering

De VNG gaat in samenwerking met het ministerie van IenM door met de bestuurlijke roadshows. Zo 

wordt blijvend bestuurlijke aandacht gevraagd voor energiebesparing bij bedrijven. Het thema ener-

giebesparing bij bedrijven wordt daarnaast geagendeerd in bestuurlijke bijeenkomsten op landelijk 

niveau, bijvoorbeeld in januari tijdens de Energietop en de SER conferentie en in het vervolg op de 

Energietop in oktober 2015. 

Afstemmen ministeries en achterban

De eerder genoemde werkgroepen onder leiding van IenM leveren in 2015 een aantal concrete maat-

regelen op. Deze resultaten worden besproken in de Klankbordgroep van de VNG die in 2015 zes keer 

bij elkaar komt.

Bundeling van ervaring en kennis

De VNG gaat in samenwerking met het ministerie van IenM door met het organiseren van uitwisse-

lingsbijeenkomsten. Ook is de VNG betrokken bij het opstellen van een lijst van wensen die beschrijft 

wat er nodig is om energiebesparing bij bedrijven structureel onderdeel te laten uitmaken van de re-

guliere werkzaamheden van zowel gemeenten als hun uitvoeringsdiensten. Dit is een initiatief van IPO 

en VNG, in samenspraak met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en omgevingsdiensten.

Ondersteuningsbudget regionale plannen

Het budget is tot en met maart 2015 beschikbaar. De VNG beoordeelt de aanvragen. Verder onder-

steunt de VNG in samenwerking met het ministerie van IenM de regio’s met kennis en informatie bij 

het ontwikkelen van integrale energiebesparingsaanpakken bij bedrijven. Voor 1 september stuurt de 

VNG een eindrapportage naar het ministerie met een overzicht van de uitgekeerde ondersteuningsbij-

dragen. 
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7 Huur- en vastgoedsector en openbare 
verlichting 

7.1  Doelstelling en beoogde resultaten
De doelstellingen voor de gehele programmaperiode zijn:

Ondersteuning van gemeenten bij: 

• lokale samenwerking met woningcorporaties en huurdersorganisaties;

• verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en schoolgebouwen;

• renovatie en verduurzaming van het openbare verlichtingspark.

De resultaten die met het programma worden beoogd zijn:

Er zijn lokale prestatieafspraken gemaakt tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en huurders-

organisaties over verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Er is een palet aan navolgbare 

(aanbestedings)aanpakken voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed beschikbaar. Het Uitvoe-

ringsprogramma Green Deal Scholen biedt handelingsperspectief om duurzame schoolgebouwen 

te realiseren. Van minimaal 60% van de overheden is het energieverbruik van openbare verlichting 

(OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s), de energiebesparing, het percentage energiezuinige OVL 

en het percentage slim energiemanagement in OVL bekend. Minimaal 70 % van de gemeenten 

weet hoe energiebesparing bij OVL kan worden bereikt.

7.2 Activiteiten 
7.2.1 Wat is er gebeurd in 2014?

De VNG is constructief met belangrijke partners als Aedes en de Woonbond in overleg over de huur-

sector. Voor dit overleg heeft de VNG een plan van aanpak opgesteld voor de verduurzaming van de 

sociale woonvoorraad, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de activiteiten die deze drie 

organisaties al uitvoeren.

Met de ondertekening van de Green Deal Verduurzaming Scholen is een extra impuls gegeven aan de ver-

snelde realisatie van een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers in een duur-

zaam en betaalbaar onderwijsgebouw. De VNG leverde bijdragen aan partners die bijeenkomsten en/of 

congressen organiseerden, bijvoorbeeld de Gemeentelijke Vastgoeddag op 28 oktober, het HIER Opge-

wekt event op 21 november en de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal op 4 december 2014. 

Rijkswaterstaat (RWS) heeft rond het thema verduurzaming openbare verlichting in de periode vanaf 

maart veel verschillende bijeenkomsten georganiseerd en presentaties/workshops gehouden voor 

zowel wethouders, raadsleden als medewerkers van gemeenten. RWS heeft een monitoringstool 

ontwikkeld. Op 10 september is de Duurzame Verlichtingstafel gehouden die door 100 mensen, onder 

wie Jacqueline Cramer, is bezocht. Tijdens deze bijeenkomst over duurzame openbare verlichting is de 

bezoekers gevraagd de monitoringstool OLV en VRI in te vullen. Door een intensieve communicatie, 

inclusief een brief van staatssecretaris Mansveld en VNG voorzitter Jorritsma, hebben nu bijna 200 

gemeenten en drie provincies de monitoringstool voor OVL en VRI ingevuld. Hierdoor weten we van 

ongeveer de helft van alle gemeenten het energieverbruik, de besparing en het percentage energie-

zuinige OVL en slim energiemanagement. 

(Zie http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/ovl/energieakkoord/stand-2014/. )

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/ovl/energieakkoord/stand-2014/
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7.2.2 Wat gaat er gebeuren in 2015? 

We willen meer inzicht krijgen in de woonlasten waarbij energie belangrijk is. ‘Stook je rijk’ organi-

seert in 16 gemeenten bijeenkomsten voor gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties over hun 

ambities m.b.t. duurzaamheid. Woonbond en Aedes zijn hier nauw bij betrokken. De VNG gaat bekij-

ken of we hierin een voorbereidende rol kunnen spelen. De monitoring van de VNG wordt verbonden 

met de monitoring van Aedes. De VNG gaat bijeenkomsten over prestatieafspraken organiseren in het 

kader van de nieuwe Woonwet en Novelle. Hierin zorgen we dat het thema energie wordt meegeno-

men.

Rond maatschappelijk vastgoed en scholen staat veel in het teken van de start en realisatie van het 

uitvoeringsprogramma Green Deal Verduurzaming Scholen. We willen een Community of Practice 

opzetten van circa 10 gemeenten die hun meerjarenplanningen vastgoedonderhoud omzetten naar 

duurzame meerjaren onderhoudsplannen. Ook willen we een landelijke bijeenkomst organiseren waar 

we laten zien hoe een gebiedsgerichte aanpak is gekoppeld aan lokale, duurzame en kosteneffectieve 

voorzieningen. 

De monitoringstool OVL en VRI wordt in overleg met het Intergemeentelijk overleg openbare verlich-

ting (IGOV) aangepast zodat hij eenvoudiger in te vullen is en aansluit bij de kengetallentool voor OVL. 

We willen in 2015 minimaal acht presentaties en/of workshops organiseren om gemeenten te stimu-

leren deel te nemen aan de monitoring. Streven is minimaal 60% deelname. Mogelijk blazen we de 

‘Taskforce Verlichting’ nieuw leven in via een Green Deal tussen IenM, RWS, Nederlandse Licht Associ-

atie en marktpartijen.
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8 Mobiliteit en transport

8.1 Doelstelling en beoogde resultaten
De doelstelling voor de gehele programmaperiode is:

Het ondersteunen van gemeenten bij de verwerking van de verduurzaming van mobiliteit in lokaal 

ruimtelijk beleid. 

De resultaten die met het programma worden beoogd zijn:

Er is een laadpaalinfrastructuur met minimaal 10.000 publiek toegankelijke oplaadpunten en het 

gebruik van schone tweewielers is toegenomen ten opzichte van het autogebruik. 

8.2 Activiteiten 
8.2.1 Wat is er gebeurd in 2014?

De VNG maakte samen met het Kennisplatform Verkeer en Vervoer een brochure Duurzaam mobili-

teitsbeleid voor gemeenten. Hierin zijn verduurzamingsthema’s opgenomen zoals het stimuleren van 

het fietsgebruik, schoon openbaar vervoer, autodelen, ketenmobiliteit, schoon bevoorraden en elektri-

sche vervoer. 

Het VNG-bestuur is akkoord met de ondertekening van de Green Deal voor de uitrol van de oplaad-

infrastructuur ter stimulering van het gebruik van elektrische auto’s. Het is de bedoeling dat er de ko-

mende drie jaar 10.000 extra openbare oplaadpunten worden gerealiseerd. Hiertoe wordt een stimu-

leringsfonds opgezet dat wordt gevoed door het rijk en de Rai-vereniging (leveranciers van elektrische 

auto’s). Helaas is de Rai-vereniging eind oktober afgehaakt. De sterke toename van het fietsgebruik is 

een goede zaak maar leidt ook tot fietsparkeerproblemen bij stations. VNG is hierover in overleg met 

het ministerie van I en M, NS en ProRail. Dankzij lobby door de VNG heeft de Tweede Kamer via een 

motie de Vervoerconcessie voor NS aangepast. In de motie is expliciet geregeld dat de NS een evenre-

dige bijdrage moet gaan leveren aan de kosten voor fietsparkeren bij stations. 

Tijdens het Nationaal Fietscongres op 20 november 2014 in Zwolle is afgesproken dat er een Agenda 

Fiets (Tour de Force) 2015 - 2020 moet komen om het fietsgebruik verder te stimuleren en goede fiets-

voorzieningen te faciliteren. VNG werkt mee aan het opstellen hiervan.

 

8.2.2 Wat gaat er gebeuren in 2015? 

Voor oplaadpunten van elektrische auto’s worden een aangepaste versie van de Green deal oplaadin-

frastructuur en een Bestuursovereenkomst ondertekend, incl. openstellen van het Stimuleringsfonds 

voor uitrol oplaadpunten. Via een bestuurlijke vertegenwoordiging namens de VNG in het Formule 

E-team stuurt de VNG dit proces mede aan. Op dit moment wordt met het Rijk nader overlegd onder 

welke condities de rijksbijdrage voor de uitrol van oplaadpunten beschikbaar kan komen voor ge-

meenten nu een aantal private partijen is afgehaakt. Naar verwachting zullen de Green Deal en de 

Bestuursovereenkomst in april/mei getekend kunnen worden. Er wordt door VNG, CROW-Fietsberaad, 

ministerie IenM, NS en ProRail gewerkt aan een model voor integrale business-cases voor fietsparkeren 

bij stations, waarbij voldoende ruimte blijft voor maatwerk per station/gemeente.

De VNG werkt mee aan het opstellen van de Agenda Fiets (Tour de Force) 2015 – 2020 die medio 2015, 

kort voor start Tour de France in Utrecht, wordt gepresenteerd. Ook organiseert de VNG samen met 

CROW-Fietsberaad drie regionale bijeenkomsten over Fietsbeleid voor wethouders en raadsleden in 

januari en februari 2015.
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9 Duurzame energieproductie 

9.1  Doelstelling en beoogde resultaten
De doelstellingen voor de gehele programmaperiode zijn:

Het ondersteunen van gemeenten bij het mogelijk maken van initiatieven voor duurzame decen-

trale energieopwekking en het behartigen van de belangen van gemeenten bij het rijk.

De resultaten die met het programma worden beoogd zijn:

De belangen van gemeenten bij relevante partijen op het gebied van duurzame energie zijn zicht-

baar; knelpunten zijn opgelost. 

9.2 Activiteiten
9.2.1 Wat is er gebeurd in 2014?

Over windenergie op land zijn IPO en Rijk al lange tijd met elkaar in gesprek, samen met de branche-

organisaties, NWEA en ook de natuur- en milieuorganisaties. De VNG zit ook weer bij dat gesprek aan 

tafel. Dat is belangrijk, omdat het onderwerp nu ook steeds meer voor gemeenten gaat spelen. De 

VNG heeft een enquête over windenergie uitgezet bij gemeenten. Hier hebben 62 gemeenten op ge-

reageerd. Deze input wordt gebruikt voor het bovengenoemde overleg en de monitor die in dat kader 

halfjaarlijks wordt uitgevoerd door RVO.

Voor overige vormen van duurzame energieopwekking is overleg opgestart met het Rijk, de duurzame 

energiekoepel en IPO. Het gaat hier onder meer om de ruimtelijke inpassing van duurzame energie en 

warmte. Hiervoor is een maatregelenpakket ontwikkeld om te komen tot 40 à 50 PJ duurzame energie-

opwekking. Dit maatregelenpakket is eind 2014 aan de SER Borgingscommissie gepresenteerd.

9.2.2 Wat gaat er gebeuren in 2015? 

Elk half jaar vindt er een monitor plaats over hoever het staat met de doelstellingen van 6000 MW 

wind op land in de verschillende provincies. De enquête onder gemeenten was een eerste start, maar 

we gaan ervoor zorgen dat hierin ook meer de inbreng van gemeenten wordt meegenomen. Zo 

borgen we dat wind op land niet alleen het verhaal van de provincies is. We gaan gemeenten zowel 

ambtelijk als bestuurlijk organiseren rondom thema’s wind en warmte en inzichtelijk maken waar de 

potentie voor energieopwekking en energiebesparing ligt in hun gemeente/regio. Ed Nijpels wordt 

gevraagd verder te onderhandelen over wie wat moet doen om de overige duurzame energie PJ doel-

stellingen in te vullen. Daar zal de VNG namens de gemeenten een rol in krijgen, alleen al vanwege de 

zorg voor ruimtelijke inpassing van duurzame energie.
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