Laten zien hoe jouw gemeente er voor staat
} Inzicht met jaarrapportages

} Meerwaarde

Gemeenten krijgen in de Energieagenda een belangrijke regierol in
het gasloos maken van Nederland. Samen met bewoners, corporaties
en het bedrijfsleven wordt de komende jaren de energievoorziening
duurzaam gemaakt. De gemeente heeft een grote rol om dit proces
op gang te brengen, door lokaal goed regie te voeren. DWA geeft
met jaarrapportages gemeenten inzicht in de effecten van hun
rol. Het college kan hiermee verantwoording afleggen aan de raad
en haar inwoners. Ook helpen de rapportages om beleidsmatig bij
te sturen. Het inbrengen van deze kennis zien wij als één van de
onderdelen om de energietransitie verder op gang te brengen.

Inzicht in huidige
stand en doelstelling

Locatie en soort
project herkenbaar
geprojecteerd

Slim gebruik van data
Tijd en geld van gemeenten moet zichtbaar worden in meetbare
effecten. De gegevens uit de klimaatmonitor zijn hiervoor
beschikbaar. Alleen lopen deze 2 jaar achter en laten zij niet alle
lokale resultaten zien. Voor een coalitieperiode van 4 jaar is daarom
aanvullende informatie nodig. Daarom gebruiken wij ook gegevens
uit onze projectenmonitor Enervisa. Enervisa registreert projecten
en berekent de fossiele energiebesparing en de CO2-reductie. Met
overzichtelijke cijfers en grafieken zien gemeenten dan direct het
effect van hun beleid. Voor ons is Enervisa dus een middel om
gerealiseerde en geplande projecten in de jaarrapportages mee te
nemen. Daarnaast maken wij ook gebruik van Energie In Beeld.
Naast het verzamelen, ordenen en aansprekend weergeven
van gegevens, voeren we aanvullend ook evaluaties uit van
uitvoeringsprogramma’s.
Met een jaarlijkse rapportage krijgen gemeenten inzicht in:
•
verdeling van het energiegebruik;
•
aandeel energiebesparing en DE-opwekking;
•
voortgang van de doelstelling;
•
bijdrage van uitgevoerde projecten;
•
advies voor verbeteringen.

Visueel goed
leesbaar en concreet

} Referenties

Meer informatie of een voorbeeld-jaarrapportage vindt u op
www.enervisa.nl.

} Contact

Projectleider en advies
Jaap Neeleman
T 088 - 163 53 49
M 06 - 224 034 28
E neeleman@dwa.nl

Helpdesk en planning
Berna Schalk
T 088 - 163 53 44
E schalk@dwa.nl

Vanuit ervaring met duurzame projecten doen
wij visievorming tot en met monitoring

