
De energietransitie is in gang !



Steeds meer en diverse behoefte aan informatie

Hoeveel en welke soorten energie 
verbruiken huishoudens en utiliteitsbouw? Zijn er mogelijkheden voor 

energiebesparing of voor opwek 
van hernieuwbare energie? 

Waar liggen de 
elektriciteits- en gasnetten, 
wat is hun capaciteit?  

Waar zit warmte in de 
ondergrond, dat gebruikt kan 
worden voor de verwarming 
van huizen, kassen of industrie? 

Waar kunnen 
warmtenetten 
aangelegd worden?   

Waar vind ik deze 
informatie?

Waar kunnen wel of geen 
windmolenparken of 
zonneweiden aangelegd 
worden? 

Welke huizen kunnen 
van het aardgas af?

Wat is de 
warmtevraag in een 
bepaald gebied?   

Hoever staan we m.b.t. de 
doelstelling van minstens 35 
TWh aan hernieuwbare opwek 
wind op land en grootschalige 
zonnestroominstallaties?



Steeds meer en diverse informatievragen 
Maar… soms lastig te beantwoorden.

Want… informatie /data versnipperd bij verschillende (overheids)instanties,
zit in diverse registraties, valt onder verschillende wet- en regelgeving. 

Daarom… programma ‘Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie’
(Vivet) gestart.

Met als doel… data met betrekking tot energietransitie afstemmen,
op een gebruiksvriendelijke wijze ontsluiten en
gezamenlijk werken aan tekortkomingen in de
datavoorziening. 





• is technisch van aard
• werkt vraaggestuurd (jaarlijks werkprogramma)

vragen van o.m. NPRES, IPO, VNG, NBNL, ECW, EG-ETRM, PBL, CE Delft
• focus op gebouwde omgeving en elektriciteit (productie hernieuwbare 

energie op land)
• betrouwbare en afgestemde data op laag-regionaal niveau
• streven naar vergelijkbare en optelbare data

VIVET



Voorbeeld: van vraag naar data(bron)
Kan er energie 
bespaard worden op 
de schoolgebouwen?

Om een (beleids)vraag te beantwoorden heb je 
informatie nodig. Om die te krijgen heb je 
verschillende data nodig. 

Benodigde informatie Onderliggende data Databronnen

Hoeveel scholen zijn er in een 
gemeente ?

Aantal, locatie en soort scholen BAG (Kadaster, verblijfsobjecten, 
gebruiksfunctie), DUO (OCW, 
onderwijslocaties), Dataland 
(gebouwbestemming)

Welke kenmerken hebben deze 
gebouwen?

Gegevens over o.a. bouwjaren, 
oppervlaktes, energielabels

BAG,(Kadaster) energielabeldatabase 
(RVO)

Hoeveel gas en elektriciteit wordt 
gebruikt per m2 en per leerling

Verbruiksdata
Leerlingenaantallen

CBS (op basis van data van 
netbeheerders  over 
energieaansluitingen, klantbestanden); 
DUO (leerlingenaantallen)



Van data(bron) naar bruikbaar dataproduct:

Dashboard Energieverbruik onderwijs



Soort datavragen of verzoeken
Vooral t.b.v. beleidsontwikkeling, opstellen RES, TVW, WUP, maar ook t.b.v. 
modelontwikkeling:

• Vindbaarheid
• Datalacunes: m.n. energieinfrastructuur, energieverbruik, 

warmtevoorziening, zonnestroom op laagregionaal niveau
-> Vivet-partijen ontwikkelen concrete datasets, tabellen, 
dashboards of rapporten. 

• Belemmeringen: juridisch, verschillende registraties, eenheden, 
definities. 

-> agenderen of zelf oplossingsrichtingen aandragen. Vaak lange 
termijn



I. Platform II. Verbinden 
vraag-aanbod

III. Wegnemen
data lacunes

IV. Verbeteren 
data delen

VIVET, okt 2019 – maart 2022

 Netwerkbijeen-
komsten

 Communicatie 
resultaten via 
Klimaatprogramma’s
(NPRES, PAW, ECW)

 Overzicht & analyse
informatielandschap 
(front-office) 

 Voorstel bundeling 
van geoportalen

 Overzicht 
warmtebronnen

 Rapportage
vraagarticulatie en 
wegingskader

 Inrichten community
op data.overheid.nl 

 Rapport en datasets (okt) 
gebiedsgerichte 
energieinfrastructuur

 Informatieproducten 
energieaansluitingen 

 Energieverbruik onderwijs, 
retail, groothandel, 
maatschappelijk vastgoed

 Elektriciteitsverbruik datacenters
 Zonnestroom gemeenteniveau,
 StatLine regionale zonnestroom
 Hernieuwbaar op land (HOL)
 Statline regionale HOL
 Warmtevoorziening woningen
 Regionale statistiek bio-energie 
 Bedrijventerreinen
 Laadpalen
 Kentallen 

 Juridische FAQs
 Codering RES-regio’s
 Notitie Verbetering koppeling EAN  

en gebouwen
 Notitie Pilot registers hernieuwb. 

Energieinstallaties
 Notitie Verkenning samenhang 

regionale zonnestroom op dak, 
verrijking van de methodiek

 Notitie Verkenning informatie 
modellen energie-, installatie-, 
bouwbranche, registers

 Begrippencatalogus warmte plus 
bijbehorende rapport

 Notitie Pilot warmteleveringen
 Datadelen warmtebedrijven
 Kader RES

https://www.regionale-energiestrategie.nl/vivet_info/default.aspx
https://klimaatmonitor.databank.nl/report/VIVET_D_Informatielandschap_def.pdf
https://ce.nl/publicaties/bundeling-van-geoportalen-inventarisatie-visie-en-functioneel-ontwerp/
http://www.warmteatlas.nl/
https://klimaatmonitor.databank.nl/report/VIVET_III_Proces_verbeteren_vraagarticulatie_def.pdf
https://data.overheid.nl/communities/energie
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://dashboards.cbs.nl/v3/energieverbruik_logistiekvastgoed/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/51/elektriciteit-geleverd-aan-datacenters-2017-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/52/productie-van-zonnestroom-op-regionaal-niveau-in-2018
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85005NED/table?dl=55D77
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/25/hernieuwbaar-op-land-naar-res-regio-2018-en-2019
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85004NED/table?ts=1625811880580
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84948NED/table?ts=1614180511804
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/18/biomassa-regionaal-2019
https://data.overheid.nl/juridische-kaders-energiedata#_Verdiepende_achtergrondinformatie
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/49/regionale-energiestrategieen-regio-s-in-nederland
https://www.kadaster.nl/-/onderzoek-bag-ean-koppeling-beschikbaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/17/hernieuwbare-energie-installaties-bij-woningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2021/04/verkenning-samenhang-regionale-zonnestroomcijfers
https://geonovum.github.io/VIVET-Werkomgeving/VIMET-I/
https://begrippen.geostandaarden.nl/energie/nl/index
https://geonovum.github.io/VIVET-Werkomgeving/VIMET-VIII-B/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/29/warmteleveringen-gebouwde-omgeving


Soorten eindproducten

Rapporten

Datasets/ 
Tabellen

Handvatten

Viewer

Dashboards



I. Platform II. Verbinden 
vraag-aanbod

III. Wegnemen
data lacunes

IV. Verbeteren 
data delen

VIVET, na maart 2022

 Netwerkbijeen-
komsten

NIET meer onder Vivet:

 Overzicht 
informatielandschap, 
bundeling monitors, 
geoatlassen: onder 
regie van EZK

 Vraag en aanbod bij 
elkaar: Data 
community Energie
op data.overheid.nl 

Blijft focus 
van Vivet

Blijft focus 
van Vivet

https://data.overheid.nl/communities/energie


Data community Energie



Oplossen van data lacunes op laag-regionaal niveau en belemmeringen 
t.b.v. de maatschappelijke opgave energietransitie (beleidsontwikkeling, 
planning, uitvoering, monitoring, evaluatie, modelontwikkeling)

Waarvoor bij Vivet terecht?

Wat heeft Vivet daarvoor nodig?

Een overzicht van vragen van o.a. (de)centrale overheden naar nieuwe 
data-producten of ervaren belemmeringen t.b.v de maatschappelijke 
opgave energietransitie
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