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Gemeenten willen de energievoorziening van hun gebouwen verduurzamen.  

Hoe kunnen zij dit het beste aanpakken? Leg de regie over energiebesparing 

bij een gebouwbeheerder of energiecoördinator. Het salaris van zo’n 

ambtenaar is binnen twee maanden terugverdiend. (bron artikel: Ensoc). 

Gemeenten zien zich voor de taak gesteld om de doelstellingen uit 

het nationale energieakkoord uit te voeren. Dat de gemeenten dit nog 

als een flinke klus zien, blijkt uit de Gemeentelijke Barometer Fysieke 

Leefomgeving die advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV 

en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een jaar geleden 

presenteerden. In het akkoord wordt gemeenten gevraagd een actieve 

rol in te nemen bij de vormgeving van de ‘energieke samenleving’. 

Gemeenten zien veel kansen in verduurzaming van het eigen vastgoed, 

energiebesparing bij huishoudens en in kleinschalige burgerinitiatieven. 

Tegelijk worstelen ze met hun eigen rol en de verdeling van de beperkte 

middelen om hun klimaatdoelstellingen te halen. 

Aanpak
Sommige gemeenten willen al in 2030 energieneutraal zijn. Een van 

de manieren om dit in goede banen te leiden is het aanstellen van een 

gebouwbeheerder of energiecoördinator. Dit is niet alleen noodzakelijk 

in grote steden, maar ook in kleinere gemeenten. Zo heeft bijvoorbeeld 

de gemeente Westland de regie over energiebesparing neergelegd bij een 

coördinator gebouwbeheer. Hij heeft in de rol van energiecoördinator als 

vaste taak het volgen van het energieverbruik van diverse panden en vele 

huishoudens. Door het volgen van energieverbruik kan hij de verschillende 

opties voor energiebesparing bepalen, meldt het college van burgemeester 

en wethouders van Westland. 

Gemeente verdient energie-
coördinator snel terug 

Energiecoördinator
Een energiecoördinator helpt bedrijven, organisaties 

en particulieren te besparen op hun energierekening. 

Hij of zij begrijpt goed hoe energie-installaties 

werken, weet welke maatregelen energiebesparend 

werken en kan berekenen hoeveel deze maatregelen 

opleveren. Vaak zijn slechts eenvoudige maatregelen 

nodig om een forse besparing op de energienota te 

realiseren, meldt fractievoorzitter Ulbe Spaans van 

Progressief Westland. Hij verwijst naar de gemeente 

Eindhoven, die een gemeentelijke energiecoördinator 

heeft aangesteld. ‘Dit heeft geresulteerd in miljoenen 

euro’s aan energiebesparingen in de afgelopen 

collegeperiode. Al na twee maanden was het salaris 

van deze ambtenaar terugverdiend’, aldus Spaans. 

Taken
Patrick Hoeve werkt als energiecoördinator op de 

afdeling Gebouwen en Installaties bij het Intern 

Dienstencentrum van de gemeente Den Haag. 

De afdeling heeft de verantwoordelijkheid voor 

het beheer van de gebouwen van onder meer 

het stadhuis, de stadsdeelkantoren en andere 

gebouwen waar ambtenaren van de gemeente 

werken. Wat houdt het werk van energiecoördinator 

in? ‘Ik heb drie taken’, zegt Hoeve. ‘Ten eerste doe 

ik het operationeel beheer van de gebouwen en 

installaties, zoals rekeningen en aansluitingen. Mijn 

tweede taak is het halen van de gemeentelijke 

doelstellingen. Gemeente Den Haag heeft de ambitie 

om haar vastgoed te verduurzamen. Hierbij hoort 

ook de doelstelling om het energieverbruik met 

12 procent te verminderen. Hiervoor moeten we 

opties inventariseren, voorstellen doen en projecten 

begeleiden.’ De derde taak van Hoeve is het 

meedenken over het beleid van de gemeente en over 

verdere verduurzaming. ‘Den Haag wil in 2040 een 

klimaatneutrale stad zijn. Het college wil het geld 

inzetten voor energiebesparing, zonnepanelen in de 

stad en uitbreiding van het warmtenet’, aldus Hoeve. 

De volledige versie van dit ingekorte artikel, is eerder 

gepubliceerd in de nieuwsbrief van Ensoc. TVVL 

verzorgt de opleiding Energiecoördinator. Deze 

opleiding is niet alleen geschikt voor medewerkers 

van gemeenten maar ook voor alle medewerkers 

die energiebeheer in hun takenpakket hebben. 

De volgende editie start op 20 mei 2020. Meer 

informatie lees je op www.tvvl.nl/energiecoordinator.


