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Agenda

Opdracht beleidsmedewerker Arjan: “monitor de energietransitie”

Vraag Data&ICT medewerker Ingrid: “ondersteun de monitoring”

Interactie met publiek: “geef alsjeblieft suggesties” 

Aanbod RWS medewerker Gert

Reactie op publiek: “verken mogelijkheden” 



Opdracht Arjen

“Richt de monitoring van de energietransitie in”

Welk beleid hebben we?

Welke monitoring hebben we nodig ?







In gesprek met elkaar

“Welke Excel sheet heeft er gelijk?”

De data klopt.

Alleen interpretatie van de data wordt verschillend uitgevoerd.

Idealiter hebben we een plek waar we allemaal naar de 

gegevens kunnen kijken en waar we allemaal de betekenis van 

de gegevens begrijpen 



Discussie over bron en betekenis

We zouden graag “gelijke informatiepositie” bereiken.

Actuele en complete gegevens met betekenis

Zon: zonnepanelen -> elektriciteit

Wind: windturbines -> elektriciteit

Biomassa:

verbranding -> warm water

verbranding -> stoom 

verbranding -> stoom -> elektriciteit

vergassing -> groen gas



Vraagstuk I&A/GEO

Welke data hebben we nodig?

Welk dashboard hebben we nodig ?
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Welke data hebben we nodig?

Duurzaam: elektriciteit uit zon, wind. Biomassa en WKO* niet in beleid. 

Regionale Energie Transitie (RES 2030) opgave voor Venray is van 6.000 

TJ naar 45% minder in 2030, en daarvan de helft duurzaam opgewekt.

Vooral zonnepanelen op daken. Daarbij windturbines en/of zonneparken.

Belanghebbenden vinden: “niet in mijn achtertuin”, zelfs “geen zonnepark 

in mijn gemeente”.

Energietransitie = meer duurzame energie opwekken, minder energie 

verbruiken. En van de energie die we verbruiken, zo veel mogelijk 

groene energie.

Bij opwekking en energieverbruik zorgen wind en zon per seizoen voor 

grote schommelingen. Daarom wordt data “genormaliseerd voor 

seizoensinvloeden”.

*WKO = Warmte Koude Opslagsysteem, warmtepomp die warmte uit de ondergrond haalt



Welk dashboard hebben we nodig?

*na aftrek van eigen verbruik door opwekker: het OPGEWEKT VERMOGEN wordt door het CBS 

gemonitord op Landelijk niveau, of op Provinciaal niveau. Probleem is dat gegevens van één 

opwekker van Wind of Zon niet gepubliceerd mogen worden omdat je dan kunt zien hoe goed het 

betreffende bedrijf het doet. Dat is concurrentiegevoelige informatie. Deze detail informatie hoeft 

voor de monitoring ook niet in zo’n detail te worden gemeten: orde-grootte is belangrijk.

OPGEWEKT 
VERMOGEN*

VERWACHT 
VERMOGEN

VERGUND 
VERMOGEN



Welk dashboard hebben we nodig?

**genormaliseerd voor seizoensinvloeden

OPGEWEKT 
VERMOGEN*

VERWACHT 
VERMOGEN

VERGUND 
VERMOGEN

OPGEWEKT 
VERMOGEN*



Waar vinden we goede data om de 
energietransitie te monitoren?

WAT ZIJN JULLIE SUGGESTIES?

Ga naar menti.com 

Code 1304 68

En vul je suggesties in alsjeblieft.
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Aanbod Klimaatmonitor Gert ?

Welke data hebben we beschikbaar?

Welk dashboard biedt het gevraagde inzicht?



Klimaatmonitor Venray
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DiS Geo: data als stroom uit het stopcontact

Nog enkele backup slides.

Reflectie: Wat hebben we gezien?



Sectorgegevens

Spelregels Gegevens

Gegevens passen bij elkaar en bij andere gegevens: 
relaties tussen gegevens zijn voor gebruikers 
duidelijk, en gegevens zijn in samenhang bruikbaar

services

services



De spelers

Burger (Informatie specialist!) werkgroep 

Beleidsmedewerker Arjen

Informatie specialist (afnemer) Ingrid

Informatie specialist (aanbieder) Gert



Het spel

Benodigde data: 

• energie opwekking uit wind, zon en biomassa

• energieverbruik door instellingen (publiek) woningen en bedrijven 
(privaat)

Beschikbare bronnen van data:

CBS, RVO, RWS, VNG, Gemeente Venray, particulieren, bedrijven, …

Betekenis van data?

Volledigheid van data?

Actualiteit van data?



De knikkers: de data

FASE: Behoefte aan gegevens en informatie:

ORIËNTATIE Startdata, beschikbare bronnen

BELEID Data over een afgelopen periode

PLAN Operationele actuele data per periode

MONITORING UITVOERING Inzicht in de data, trends



Waar gaan we heen?

• Monitoring vraagt om actuele en specifieke data: in wijken en 
buurten van Venray worden maatregelen genomen en uitgevoerd, 
daar wil je de effecten van meten

• Betrouwbare databronnen worden liefst zo actueel mogelijk benut

• Als elke gemeente dit zelf op moet zetten, worden er vele dure 
nieuwe wielen uitgevonden, van wisselende kwaliteit.

• Samen investeren in één monitor die steeds beter de klantbehoefte 
invult lijkt de moeite waard.

• Tijdens de voorbereiding van de workshop blijken ontwikkelingen in 
samenhang plaats te vinden, zie de klimaatwijzer op slide 32.


