Energietransitie
modelleren

I. TRANSITIEVISIES
WARMTE
Nederland gaat van het gas af. We zullen onze
woningen en gebouwen anders verwarmen.
Gemeenten spelen hierbij een centrale rol.
Zij staan aan het roer om de richting uit te
stippelen voor hun wijken.
Schaal: Gemeente
Uitdaging:
De Transitievisies Warmte geven richting aan voor de
warmtetransitie. De visies kunnen grote gevolgen hebben voor
bewoners en stakeholders. Zij willen conclusies trekken voor
het eigen huis, de eigen onderneming, enz. Modellen die
geschikt zijn om de Transitievisies Warmte te ondersteunen,
zijn vaak niet geschikt om uitspraken te doen over een
individueel huis of gebouw. Juiste communicatie naar buiten
is dus van groot belang.

Welke inzichten kunnen
modellen leveren?

Bijdrage aan proces
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• Geïnformeerde keuzes ondersteunen. 
              
        
 

• Gezamenlijk beeld vormgeven.    
      
           
           

• Draagvlak creëren.       
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II. REGIONALE ENERGIESTRATEGIEËN
De energievoorziening in Nederland wordt
duurzaam. RES-regio’s zijn aan zet om plek te
vinden voor duurzame opwek van elektriciteit
en afspraken te maken over het gebruik van
duurzame warmtebronnen.
Schaal: RES-regio
Uitdaging:
De Regionale Energiestrategieën geven richting aan voor het
inpassen van duurzame opwek in de omgeving. Dit kan grote
gevolgen hebben voor bewoners en stakeholders. Zij willen
conclusies trekken voor hun eigen omgeving. Modellen die
geschikt zijn om de Regionale Energiestrategieën te
ondersteunen, zijn vaak niet geschikt om uitspraken te doen
over een individueel huis of gebouw. Juiste communicatie
naar buiten is dus van groot belang.

Welke inzichten kunnen
modellen leveren?

Bijdrage aan proces
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III. SYSTEEMSTUDIES
Het volledig energiesysteem verandert.
Systeemstudies laten de samenhang van
de veranderingen en gevolgen zien op de
schaal van een provincie of heel Nederland.
Schaal: Provincie, Nederland
Uitdaging:
• Systeemstudies zijn omvangrijke studies die integratie
vragen van data, inzichten en modellen op lokale
schaal met die op nationale of zelfs internationale
schaal.
• Systeemstudies maken gebruik van complexe
modellen met een relatief lange doorlooptijd.
• Resultaten van systeemstudies kunnen tot nieuwe
inzichten leiden, waardoor een iteratief proces nodig is.

Welke inzichten kunnen
modellen leveren?
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