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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Inzicht en uitzicht bieden is één van de pijlers van het energiebeleid van de gemeente Zwolle. Inzicht
ook is de onderlegger voor het het energietransitie-programma. Monitoring stelt de gemeente in staat
om risico’s op het resultaat van het eigen programma energietransitie te managenen en weloverwogen
keuzes te maken. De nu ontwikkelde Monitor Energietransitie geeft daarvoor een solide basis en is
gebaseerd op de landelijke klimaatmonitor. Vanuit deze basis wordt de monitor komende tijd nog
verder ontwikkeld.

Kernboodschap
We monitoren de voortgang van het energieprogramma en de -transitie in Zwolle en doen hierover met
ingang van 2019 twee keer per jaar tijdens de beleidscyclus verslag aan de raad en de stad. Dan
bespreken we ook de financiën. De monitor of dashboard toont de doelstellingen, de realisatie en de
tendens in de categorieën gebouwde omgeving, infrastructuur en buffering en duurzame opwekking.
De startversie van de monitor is relatief eenvoudig en wordt in de loop van 2019 doorontwikkeld tot een
volwaardig dashboard over de breedte van de energietransitie. Op termijn willen we ook de sociale en
economische effecten van de energietransitie in het dashboard opnemen.
Toelichting
De monitor moet valide, betrouwbaar en transparant (navolgbaar) zijn. Daarom wordt klimaatmonitor
(www.klimaatmonitor.nl) als standaard gegevensbron gebruikt. De klimaatmonitor wordt landelijk,
provinciaal en regionaal toegepast en doorontwikkeld en biedt vanaf 2015 de meest betrouwbare en
complete cijfers. De klimaatmonitor wordt beheerd door het Centraal Bureau voor Statistiek en
Rijkswaterstaat. Monitoring voor Zwolle wordt daarmee meer efficient en vergelijkbaar en past
daarmee tevens in de ontwikkeling van regionale energiestrategie.
Bij de start en opbouw van het Zwolse beleid en programma energietransitie was de klimaatmonitor
nog in ontwikkeling en kon zij ons nog niet de benodigde informatie bieden. Om die reden hebben we
destijds andere gegevensbronnen gebruikt, waaronder Energie in Beeld, een initiatief van de
netbeheerders waaronder Enexis. Energie in Beeld houdt nu op te bestaan, vanwege de introductie
van de Klimaatmonitor als landelijke data- en informatiebron. Energie in Beeld en Klimaatmonitor
hanteren verschillende methodieken in categorisering van en modelmatige CO2 toerekening aan het
energieverbuik. Voor de consistentie van onze monitor en om aan te sluiten op de Klimaatmonitor
hebben we daarom initieel en ook in overleg met RWS een aantal herberekeningen gedaan op de
uitgangssituatie voor ons energiebeleid. Dit heeft overigens geen conseqenties voor de
programmadoelen en het plan van aanpak “Zwolle geeft energie: plan van aanpak 2018-2022”.

Consequenties
Monitoring maakt deel uit van het programma energietransitie. Met ingang van 2019 wordt twee keer
per jaar tijdens de beleidscyclus verslag gedaan aan de raad en de stad.
Communicatie
De monitor wordt openbaar gepubliceerd op de website van de gemeente Zwolle
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Vervolg
De monitor zal verder worden ontwikkeld. Op termijn willen we ook de sociale en economische effecten
van de energietransitie in het dashboard opnemen.
Zwolle is met deze eerste monitor voorloper in Overijssel. We streven ernaar om in Alliantie NEO / in
de provincie te komen tot een uniforme methodiek en presentatie, zodat we een gemeenschappelijke
basis ontwikkelen voor onze lokale en regionale energietransitie.

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 18-12-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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