ONDERZOEK DATA VOOR
ENERGIETRANSITIE
Steeds meer gemeenten zijn concreet bezig met een energietransitie. Dit
is een majeure complexe opgave, die vaak in verbinding staat met andere
opgaven. Voor gemeenten is het van belang om in een vroeg stadium de
stand van zaken in cijfers helder te hebben. Zo weten gemeenten waar zij
staan en wat er nodig is om te komen tot een succesvolle transitie. Wij
kunnen voor u de benodigde data boven tafel krijgen. Hiermee kunt u
ondanks alle bomen het bos weer zien. En heldere keuzes maken.

Waarom Mentink
Procesmanagement

Basis om het gesprek aan te gaan
Veel gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te
zijn. Om dit doel te behalen is veel werk nodig. Duidelijkheid over wat er nodig is
om de energievoorziening te verduurzamen, ontbreekt vaak nog. Om dit te
bepalen, is een studie nodig naar de huidige- en toekomstige energievraag en
naar de potentie om lokaal duurzame energie op te wekken. Gemeenten hebben
deze kennis onder andere nodig om in gesprek te gaan met diverse partijen en
om met hen te komen tot een warmtetransitievisie, energietransitieplannen
en/of wijkplannen.
Zoveel mogelijk informatie en data
Iedere prognose is zo accuraat, als de input die hierin is verwerkt. Om tot een
goede prognose te komen, is het essentieel te weten welke ontwikkelingen er
spelen. Aan de hand van bestaande onderzoeken en modellen bepalen we vier
aspecten die nodig zijn om een prognose te kunnen maken: de huidige
energievraag, de toekomstige energievraag, het bestaande aanbod en het
toekomstige aanbod. Hiervoor maken we gebruik van zoveel mogelijk lokale
en/of regionaal beschikbare onderzoeken, beleid en (open landelijke) data.

Mentink procesmanagement heeft
veelvuldig expertise opgedaan in de
begeleiding van trajecten die zich
afspelen op het raakvlak van het
buitengebied en het stedelijk gebied,
glastuinbouw, groen, recreatie, energie
en ruimtelijke ordening. In onze
projecten gaat het vaak om het laten
samenwerken van partijen. Hierdoor
kunnen we ontwikkelingen in gang
zetten. Al twintig jaar zijn wij succesvol
actief op dit gebied. De afgelopen jaren
zijn wij bij meerdere vooruitstrevende
projecten betrokken geweest. Wij
pakken de opgave altijd vanuit de
inhoud op. Elke vraag kent zijn eigen
maatwerkoplossing.
Wij onderscheiden ons door onze
lenigheid om draagvlak te creëren,
partijen te verbinden en het proces te
coördineren. Door samen te werken
gaat het misschien niet altijd sneller,
maar komen we wel verder.

Ook gaan we in gesprek met stakeholders, denk aan woningbouwcoöperaties,
belangenorganisaties en bedrijven over hun plannen/ideeën aangaande energie.
De verantwoording van de gebruikte cijfers verwerken we in een datarapportage.
Er zijn vaak meer open data beschikbaar dan we denken. Door het combineren
van deze data, kunnen we veel concreet inzicht krijgen in het huidige en
toekomstige energieverbruik.
Kaarten en infographics vertellen het verhaal
De data verwerken we in kaarten met behulp van QGIS. Onze ervaring is dat
kaarten helder inzicht bieden voor de beleidsmakers en bestuurders. Het
concretiseert en verduidelijkt de cijfers. Niet alle data zijn te vertalen in kaarten.
Daarom maken we ook infographics, welke de data schematisch weergeven. Op
basis van de kaarten en de infographics wordt het opstellen van aannemelijke
scenario’s en het maken van keuzes voor de energietransitie eenvoudiger. In een
toch al complexe opgave is elk hulpmiddel om de opgave eenvoudiger te maken
meegenomen.
Vervolgtraject en expertise
Na het verzamelen en verwerken van de data in heldere kaarten en
infographics, is het zaak om deze om te zetten in visies en uitvoeringsplannen.
Wij kunnen u ondersteunen in al deze stappen. Wij hebben brede ervaring als
het gaat om procesmanagement van complexe opgaven. Juist ook als het gaat
om processen met veel partijen en bewoners. Met onze expertise over
energievraagstukken kunnen wij een bijdrage leveren aan uw ambities.

Contact
Heeft u vragen, of bent u
geïnteresseerd in een dataonderzoek,
neem dan contact op met:
Mentink procesmanagement bv
Matthijs Beke
Telefoon: 06-13697739
Mail: m.beke@bureaumentink.nl
www.bureaumentink.nl

