Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
D2.2 ‘Needs assessments’: identificatie van uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie-beleid
Het rapport “D2.2: Compilation of needs assessment reports” beschrijft de uitdagingen die overheidsinstanties in
Europa ervaren bij de ontwikkeling en implementatie van energie-efficiëntie-beleid. Op basis van 55 interviews zijn
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) op lokaal, regionaal en nationaal (EU-lidstaat) niveau
geïdentificeerd.
Op regional en lokaal niveau zijn de sterke punten vooral de bestaande kennis op het gebied van communicatie en
inspraak, terwijl de zwakten vooral liggen in onvoldoende financiële middelen en een gebrek aan tijd. De belangrijkste
kansen zijn gerelateerd aan de groeiende kennis en informatie op het gebied van juridische aspecten,
trainingsmogelijkheden en energietechnologieën. Echter, er zijn ook bedreigingen met betrekking tot de bestaande
wet- en regelgeving, de behoefte aan simpelere administratieve procedures en de behoefte aan training van de
bestuurders die uiteindelijk over het beleid beslissen.
Op nationaal niveau zijn de sterke punten onder andere het inkoopbeleid van overheidsinstanties, de bestaande
systemen voor energie-audits en beheer en de beschikbaarheid van certificeringssystemen. Kijkende echter naar de
zwakten zijn er vooral de volgende problemen: de afwezigheid van energiemodellering op lokaal en regionaal niveau,
het gebrek aan informatie over technologieën en energiediensten, en het gebrek aan monitroing.
In de rest van het PUBLENEF-project worden ‘roadmaps’ opgesteld die de geïdentificeerde zwakten en uitdagingen
helpen te overkomen, en duidelijke oplossingen bieden.
The roadmaps created will address the weaknesses and challenges identified in order to find solutions and better
matches for Energy Efficiency Policy needs.
Het rapport is beschikbaar in het Engels: Compilation of needs assessment reports.
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