Hoe maak je in een handomdraai een samenvattende rapportage?
Met de handige PDF-functie heb je in een handomdraai op thema een kort rapport samengesteld.
Hierdoor kan iedere bezoeker een digitaal deelbare samenvatting maken. Het werkt als volgt:
•

Stap 1: Zoek jouw gemeente
Vul in het venster de eerste letters van de betreffende gemeente in en klik. Je belandt na de
selectie van betreffende gemeente op een infographic-verzamelpagina van gebundelde
informatie op de vaste thema's: Wonen, Diensten, Maatschappelijk vastgoed, Hernieuwbare
energie, Mobiliteit en de Lokale iconen van betreffende gemeente. Per thema kun je de
verbruiken lezen en de inzet van de gemeente middels beleid.

•

Stap 2: Klik op download rapport
Na het aanklikken genereerd de website vanuit achterliggende data direct een handige
samenvatting op de vaste thema's waaruit onder andere de trends binnen de gemeente
kunnen afgelezen. Indien de gemeente de Energie Enquête heeft ingevuld is ook te lezen hoe
de inzet van het beleid bij de lokale ontwikkelingen aansluiten.

•

Stap 3: Opslaan PDF rapport
Om het rapport op je computer op te slaan kun je via je lokale browser een PDF exporteren
naar je computer.
__________________________________________________________________________________

Hoe vergelijk je jouw gemeente met andere Gemeenten, VNG-regio’s,
provincie of Nederland?
Hoe je er als gemeente voor staat kun je vanuit de LEE betrekkelijk eenvoudig en gratis bekijken. Je
kunt ook jouw gemeente op verschillende thema’s vergelijken met andere gemeenten. Dit kan leiden
tot meer regionale samenwerking of het delen van kennis en inzicht op een specifiek thema.
Uiteraard kan je ook bekijken hoe je het als gemeente doet op dit thema ten opzichte van de totale
provincie of geheel Nederland
•

Stap 1: Zoek jouw gemeente
Vul in het venster de eerste letters van de betreffende gemeente in en klik. Je belandt na de
selectie van betreffende gemeente op een infographic-verzamelpagina van gebundelde
informatie op de vaste thema's: Wonen, Diensten, Maatschappelijk vastgoed, Hernieuwbare
energie, Mobiliteit en de Lokale iconen van betreffende gemeente. Per thema kun je de
verbruiken lezen en de inzet van de gemeente middels beleid.

•

Stap 2: Selecteer
bij gewenst thema
Bijvoorbeeld Wonen > Gemiddeld gas+warmteverbruik. Je belandt nu op een tussenpagina
waar op de gemiddeld gebruiken vanuit de achterliggende database worden getoond.
Hieronder vind je de knop

•

Stap 3: Selecteer vergelijkstype
Geef je selectie op. Je hebt de keuze uit andere gemeenten, VNG-regio’s, provincies of heel
Nederland. Op het gekozen thema krijg je het resultaat te zien in een grafiek dat uit de
achterliggende data wordt opgehaald. Wil je de grafieken gebruiken in een rapport of bericht
dan kun je de grafieken met je rechtermuisknop downloaden.
__________________________________________________________________________________

Hoe ver is jouw gemeente al op weg naar aardgasvrij?
A. Inzicht in het gasverbruik na doorklikken naar de Klimaatmonitor:
•

Stap 1: Zoek jouw gemeente
Vul in het venster de eerste letters van de betreffende gemeente in en klik. Je belandt na de
selectie van betreffende gemeente op een infographic-verzamelpagina van gebundelde
informatie op de vaste thema's: Wonen, Diensten, Maatschappelijk vastgoed, Hernieuwbare
energie, Mobiliteit en de Lokale iconen van betreffende gemeente. Per thema kun je de
verbruiken lezen en de inzet van de gemeente middels beleid.

•

Stap 2: Selecteer
bij gewenst thema
Bijvoorbeeld Wonen > Gemiddeld gas+warmteverbruik. Je belandt nu op een tussenpagina
waar op de gemiddeld gebruiken vanuit de achterliggende database worden getoond.

•

Stap 3: Selecteer
Je kunt het gemiddeld gasverbruik (temperatuur-gecorrigeerd) van woningen in de
geselecteerde gemeente in meer detail bekijken in de Klimaatmonitor. Daar kan je
bijvoorbeeld een andere weergave kiezen, inzoomen op wijk- of buurtniveau, jaartallen en
woningtypes aan- of uitzetten en meer informatie vinden over deze indicator. In de
Klimaatmonitor zijn ook data beschikbaar over de absolute verbruiken.

B. Inzicht in de actieve inzet op aardgasvrij
•

Stap 1: Zoek jouw gemeente
Vul in het venster de eerste letters van de betreffende gemeente in en klik . Je belandt na de
selectie van betreffende gemeente op een Infographic-verzamelpagina van gebundelde
informatie op de vaste thema's: Wonen, Diensten, Maatschappelijk vastgoed, Hernieuwbare
energie, Mobiliteit en de Lokale iconen van betreffende gemeente. In de Energie Enquête zijn
de vragen onderverdeeld naar Beleid, Communicatie, Financiering, Regelgeving en
Samenwerking. De inzet van de gemeente op actief beleid voor aardgasvrij kun je vinden
onder per thema aan de rechterzijde > Inzet [naam gemeente].

•

Stap 2 Kijk aan de rechterzijde en selecteer
bij onder
bijvoorbeeld Wonen > Gemiddeld gas+warmteverbruik. Je belandt nu op de overzichtspagina
van de geselecteerde gemeente. Hier staan verschillende vragen die inzicht geven in de inzet
en de voortgang van deze inzet.

Onder Beleid: vraag H
Onder Regelgeving: vraag DD

Als de vraag aangeklikt wordt kom je op www.waarstaatjegemeente.nl. Via deze portal zie je hoe
het lokale beleid zich verhoudt tot andere gemeenten, regio's of landelijke inzet.
Meer weten? Ga terug en klik een andere vraag uit de Energie Enquête aan. Ook vind je meer
informatie in onze Toolbox en Kennisportaal.

