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Beleid voor  
energie-efficiëntie 

Europese ‘good practices’ 
en monitoring in Nederland 

 

‘Good practices’ 

Het hoofddoel van het PUBLENEF-project is 

het ondersteunen van beleidsmakers bij het 

ontwikkelen en implementeren van beleid op 

het gebied van energie-efficiëntie. Een van de  

manieren om dit te doen is door voorbeelden 

(‘good practices’) beschikbaar te stellen van 

concreet beleid en acties. PUBLENEF heeft 

onderzoek gedaan naar zowel de uitdagingen 

waarmee lokale, regionale en nationale 

overheden worden geconfronteerd, als ‘good 

practices’ die kunnen bijdragen om deze 

uitdagingen te overkomen. 

Het meest recente rapport van PUBLENEF 

geeft een uitgebreid overzicht van de 

uitdagingen en de ‘good practices’. Met 

andere woorden: de problemen waar 

beleidsmakers tegenaan lopen worden ‘gematcht’ met relevante 

goede voorbeelden  van andere overheidsorganisaties. 

Het rapport ‘Report on results of matching assessment of policy 

needs with best practices’ (pdf) is beschikbaar om te 

downloaden.  Naast het ‘matching’-rapport is er ook een 

publicatie  met een compilatie van enkele van de ‘good practices’ 

als door het project geïdentificeerd: ‘Compilation of good 

practices case study reports’ (pdf).  

Focus op monitoring in Nederland 

Op basis van de  identificatie van uitdagingen op het gebied van 

energie-efficiëntie-beleid is er in de verschillende EU-lidstaten 

gedurende de rest van het project specifiek aandacht voor een 

specifiek (beleids)onderwerp. Zo wordt er in Griekenland 

gefocust op communicatie en bewustwording, in Oostenrijk op 

investeringsmogelijkheden (specifiek voor kleine gemeenten) en 

in Polen op het opzetten van lokale energieclusters. 

In Nederland richt PUBLENEF zich op het monitoringsysteem 

voor energie-efficiëntie-beleid (op gemeentelijk en mogelijk 

provinciaal niveau). Bij monitoring gaat het vaak om 

kwantitatieve observatie op enkele indicatoren, vooral het 

energiegebruik. In samenwerking met de gemeente Rheden is 

het doel binnen PUBLENEF echter om te kijken naar een bredere 

en meer gedetailleerde vorm van monitoring, inclusief 

kwalitatieve indicatoren die zich richten op het proces maar ook 

bijvoorbeeld bewustwording onder burgers. Belangrijke vragen 

hierbij zijn hoe hiervoor een haalbare structuur opgezet kan 

worden en hoe de kwalitatieve data verzameld kan worden. 

Sluit u aan 

In het kader van de focus op monitoring werken we graag 

samen met meer Nederlandse gemeenten. De samenwerking 

kan bestaan uit actief meedenken bij het opzetten van 

monitoring, maar ook bijvoorbeeld simpelweg het delen van 

informatie of het aanwezig zijn bij een workshop. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Erwin Hofman van JIN 

Climate and Sustainability via erwin@jin.ngo. 
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