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Energiesector



Energievoorziening - terugblik
 grootschalig, centraal, geïntegreerd, (super)specialisten
 "slaapt u rustig, wij plannen de wereld ver vooruit, waken 

over u en denken voor u; en dat tegen kostprijs plus 4%”



Genealogie van energiebedrijven 1986-2018

Door Brbbl - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70356543



Laatste afbeelding met ‘voorzieningsgebied’



Naar een blijvend veranderend energiesysteem, door 
klimaatdoelen, decentralisatie, verduurzaming



Aspecten van energiebeleid



Beleid: een ‘polycentric’ benadering



Illustratie: Polycentric governance in klimaat-akkoord



China: monocentric governance

Tegenlicht, 23 sep 2018



China: monocentric governance (2)

Tegenlicht, 23 sep 2018



https://www.pv-magazine.com/2019/02/14/chinese-city-wants-700-mw-of-new-solar-within-two-years/

https://www.pv-magazine.com/2019/02/14/chinese-city-wants-700-mw-of-new-solar-within-two-years/


En dan de informatievoorziening



+

Organisatorisch en (data)technisch versnipperd ...
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Bronnen: TNO Voorstudie Beshikbaarheid van en toegang tot data in en over de energiesector 
GEONOVUM http://www.geonovum.nl/communicatie/inventarisatie-dataverzameling-energievoorziening
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http://nbn-assets.netbeheernederland.nl/p/32768/files/ETRM_Interactieve-Infographic_A.pdf
http://energieopwek.nl/
https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/01/18/energierapport-transitie-naar-duurzaam/energierapport-transitie-naar-duurzaam.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsitemid=1639481344
https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/
http://www.geldersenergieakkoord.nl/


... met tal van 
databronnen,  
datastromen 

waar ieder naar 
hartelust uit put,  

... 



... wat weer aanleiding was om zelfstandige 
informatieportalen te ontwikkelen,  



... het concept ‘Informatiehuis Energie’ voor 
het voetlicht te brengen en ... 



... een concept IM Smart Grids te ontwikkelen. 



Aanleiding voldoende voor Vivet



De data met betrekking tot de energietransitie “afstemmen, deze data op een 
gebruiksvriendelijke wijze ontsluiten en gezamenlijk werken aan 
tekortkomingen in de datavoorziening”. 

Waarom is VIVET nodig?
Opheffen van structurele belemmeringen m.b.t. 
• beschikbaarheid, betrouwbaarheid, vindbaarheid, bruikbaarheid van data;
• wet- en regelgeving over toestaan gebruik en delen van data.

Resultaten moeten betere indicatoren opleveren voor ‘fact-based’ 
besluitvorming t.b.v. de energietransitie.

Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie (VIVET)



- Samenwerkingsverband, vooralsnog Kadaster, PBL, RVO, Rijkswaterstaat, CBS
- Ondersteund door Ministeries EZK en BZK
- Focus ligt vooralsnog op elektriciteit en de gebouwde omgeving
- Driejarig ontwikkelprogramma (2019/20 -2021/22)
- Uitgewerkt in een jaarlijks werkprogramma
- Inspelen op informatiebehoefte van gebruikers - o.a. gemeenten, regio’s 

(beleid) en onderzoeksbureau’s (modellen)

- Coördinatie en afstemming! Vooral ook m.b.t. nieuwe informatiebehoeftes   
-> soms bestaat iets al en is een kleine aanpassing genoeg!

VIVET





Programmaraad - relaties met andere gebruikers



I
Platform

II
Verbinden 
vraag en 
aanbod

III
Wegnemen

data
lacunes

IV 
Verbeteren 

data 
delen

VIVET 2019

 Netwerk-
bijeen-
komsten

 Geupdate
WarmteAtlas

 Overzicht en 
analyse 
informatie-
landschap 

 Ondergrondse energi-
infrastructuur 

 Energieverbruik 
onderwijs en retail-
sector

 Zonnestroom
gemeenteniveau

 Hernieuwbaar op 
land op RES-regio

 Codering RES-regio’s
 Pilot registers 

hernieuwbare 
energieinstallaties

 Verkenning informa-
tie modellen 
energie-, installatie-. 
bouwbranche, 
overheidsregisters

http://www.warmteatlas.nl/
https://www.lokaalklimaatportaal.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1641707
https://www.kadaster.nl/-/rapport-gebiedsgerichte-ontsluiting-energie-infrastructuur
https://dashboards.cbs.nl/v2/energieverbruik_vastgoed_funderend_onderwijs/
https://dashboards.cbs.nl/v2/energieverbruik_retailvastgoed/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/52/productie-van-zonnestroom-op-regionaal-niveau-in-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/25/hernieuwbaar-op-land-naar-res-regio-2018-en-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/49/regionale-energiestrategieen-regio-s-in-nederland
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/17/hernieuwbare-energie-installaties-bij-woningen
https://geonovum.github.io/VIVET-Werkomgeving/VIMET-I/


I
Platform

II
Verbinden 
vraag en 
aanbod

III
Wegnemen

data
lacunes

IV 
Verbeteren 

data 
delen

VIVET Werkplan 2020

 Netwerken 
 Klimaatfamilie
 Opzetten 

community 
data.overheid.
nl

I. Optimalisatie 
info. landschap 
(front-office) 

II. Overzicht 
warmte-
bronnen 

III.Verbetering 
vraagarticulatie

IV.Dataproducten 
ondergrondse 
energie-
infrastructuur 

V. Energieverbruik
warmtevoorzie-
ning en 
zonnestroom  

VI. Juridisch
VII.Verbetering 

energie-
aansluiting en 
gebouwen

VIII.Data ontsluiten 
(back-office)



Resultaat Vivet-project D (2019)



Analyse datastromen per informatieportaal



Datastandaarden



Waar staan we nu?

 Op weg naar een KernRegistratie Energie?
 Veel behoefte aan data-uitwisseling
 Hiervoor zijn datastandaarden nodig.
 Een informatiemodel energie verbindt dit geheel.
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