ONDE RZOE K EN STATISTIE K

Mogelijkheden en beperkingen voor monitoren en
benchmarken in het dashboard duurzaamheid

Stad met een hart
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1. Monitoren

Figuur 1

Voorbeeld van het effect gemeentelijk beleid op de
effecten in de stad, weergegeven voor CO2

Bij monitoren kijk je naar de behaalde resultaten op een bepaald
onderwerp. Dit kan meerdere doelen hebben. Monitoren kan inzichtelijk
maken wat de trends en ontwikkelingen zijn in de stad, wat de
gepleegde inzet is van het eigen beleid, of wat het effect is van het
eigen beleid. De reden om dit inzichtelijk te maken is ook tweeledig. Ten
eerste kan monitoren inzicht verschaffen over de onderwerpen waar een
gemeente beleid op maakt. Trends in de stad kunnen reden zijn om het
beleid aan te passen. Daarmee geeft monitoring antwoord op de vraag:
doen we de juiste dingen? Ten tweede kan monitoren inzicht geven in
wat de huidige beleidsinspanningen bereiken, en of dat in lijn ligt met de
verwachtingen die men eerder had bij het opstellen van dit beleid: doen
we de dingen goed?

Ontwikkelingen in de stad

Inzet en effect gemeentelijk beleid

Voor monitoring van de trends in de stad kan gebruik worden gemaakt

Gemeente Amersfoort voert zelf beleid om haar beleidsdoelen te halen.

van vele verschillende meetgegevens. Deze gegevens laten door de jaren

Bij het evalueren van beleidsmaatregelen zijn twee zaken relevant:

heen een ontwikkeling zien op een beleidsthema. Deze ontwikkeling
komt niet (alleen) door het gemeentelijk beleid maar is een samenloop

• Hebben wij de inzet gepleegd die wij verwacht hadden te plegen?

van trends in de maatschappij, landelijk beleid, gemeentelijk beleid, et

• Heeft deze inzet het beoogde effect gehad?

cetera (zie figuur 1). Door de ontwikkelingen van al deze terreinen in de
stad te meten kunnen we zien of wij onze gemeentelijke doelen kunnen
bereiken.

Het effect van gemeentelijke beleidsmaatregelen is niet een-op-een te
bepalen door de ontwikkelingen in de stad te meten (figuur 1). Het is
daarom noodzakelijk om de inzet van het gemeentelijk beleid los in
beeld te brengen.
Inzet kan gemeten worden
Wanneer op voorhand de verwachte inzet bij het opstellen van
gemeentelijke acties is verwoord kan altijd in beeld worden gebracht
wat de inzet is geweest van het beleid van de gemeente, en of dit

overeenkomt met de inzet die van te voren was verwacht. Denk
bijvoorbeeld aan een aantal bijeenkomsten, uren advies e.d.

Figuur 2

Voorbeeld van het effect gemeentelijk beleid op de
effecten in de stad, weergegeven voor CO2

Niet bij elk zinvol beleid is het effect meetbaar
Het effect van gemeentelijk beleid is niet altijd goed in beeld te
brengen. Hoe actiever de rol van een gemeente in de concrete realisatie
van een project, bijvoorbeeld door het zelf te doen, hoe meer het beleid
een direct en meetbaar effect heeft. Het tegenovergestelde geldt ook.

doen

Vaak gaat het gemeentelijk beleid niet alleen over het uitvoeren van
concrete acties, maar juist ook over het zorgen dat de juiste
randvoorwaarden aanwezig zijn zodat partijen in de stad concrete acties
kunnen uitvoeren. Deze randvoorwaarden zijn niet overbodig: ze zorgen
voor het fundament waarop gewerkt kan worden aan het verduurzamen
van de stad. Het effect van dit beleid is echter indirect, en kan niet eenop-een worden toegewezen aan de beleidsinspanning. Als een bewoner
een warmtepomp installeert, komt dit dan door een beleidsvisie van
gemeente Amersfoort, of de informatiecampagne van de gemeente? Of
had hij de warmtepomp ook geïnstalleerd als deze er niet waren? Zie
Figuur 2 voor een schematische weergave van dit idee. Kortom: het
effect van het beleid is niet altijd te meten, wel is het altijd mogelijk om
bij te houden wat de gepleegde inzet is geweest.
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2. Benchmark met andere steden
Naast de presentatie van de cijfers voor Amersfoort, wordt in deze
rapportage op sommige punten de vergelijking gemaakt met vijf
andere steden uit de G40. Er is hierbij gekozen voor Almere,
Breda, Haarlem, Leiden en Zwolle, omdat deze vergelijkbaar zijn
qua aanwezige industrie en verkeer, en het bouwjaar van panden.
Hoewel is gekozen voor vergelijkbare steden, kunnen lokale
kenmerken toch leiden tot verschillen. Bij vergelijking van trends
in Amersfoort met deze gemeenten dient dit steeds in het
achterhoofd gehouden te worden. Om een eerlijke vergelijking te
kunnen maken met deze gemeenten zijn de cijfers voor wonen en
mobiliteit gedeeld door het aantal huishoudens. Voor de sector
werken (bestaande uit de sectoren commerciële en publieke
dienstverlening, industrie en landbouw) is gekozen om de cijfers
te delen door het aantal werknemers per sector, om zo rekening
te houden met forenzen.

3. Gebruik gegevens klimaatmonitor
Veel cijfers in het dashboard duurzaamheid komen uit de
klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Hieronder volgt een beschrijving
over hoe wij met de missende waarden en wijzigingen in de cijfers
omgaan.

Ontbrekende waarden
Soms mist er een cijfer voor een bepaald jaar in de tijdreeks. Om gaten
in de grafiek te voorkomen berekenen we voor dat jaar het gemiddelde
van de dichtstbijzijnde jaren (het voorafgaande en het eerstvolgende
jaar). Wanneer er voor twee of meer opeenvolgende jaren een cijfer
missen, dan berekenen we hier geen cijfer voor en zal er wel een gat in
de grafiek ontstaan.

Wijzigingen in de cijfers
Elk jaar treden er in de klimaatmonitor voor veel indicatoren kleine
wijzigingen op. Deze wijzigingen komen door de omzet van voorlopige
cijfers in definitieve cijfers, de beschikbaarheid van nieuwe (betere)
bronnen, voortschrijdend inzicht, het herstellen van fouten en nieuwe
gegevens voor bijschattingen (zie hier voor meer uitleg). Deze kleine
wijzigingen nemen wij over. We passen dan uiteraard de hele trendlijn
aan. Voor grotere wijzigingen nemen we een verklaring op in de
toelichting bij de desbetreffende grafiek.
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