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Horizontale as:  
processtappen planvorming van 
plan tot realisatie en gebruik 
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Fase: Toepassing model voor …: 

Visie  Strategisch oriëntatie: inzicht in belangrijke ontwikkelingen en 

toekomstige behoeften; wat zijn kansrijke oplossingen. 

Masterplan  Blauwdruk voor eerste ontwerp: haalbaarheid, risico’s, 

fasering.  

Stedenbouwkundig Uitwerking en optimalisatie binnen bestaande ruimtelijke 

structuur, net-topologie en lokale randvoorwaarden. 

Inrichting  Evaluatie en keuze tussen verschillende technische 

varianten, doorrekenen en detail-ontwerp. 

Uitvoering  Implementeren/realiseren van het ontwerp; faciliteren dat de 

juiste informatie beschikbaar is om de juiste keuzes te 

maken; dat aan alle eisen voldaan wordt.   

Gebruik en beheer  Optimaliseren van de operatie: verbeteren; beheer & 

onderhouden; evalueren & monitoren. 

 

 



Verticale as: essentie van het model  
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• Technisch-energetische modellen     

- Technisch-energetische modellen simuleren delen van het energiesysteem, met als doel inzicht te verkrijgen in effecten 

van energie-technische ontwikkelingen, keuzes en oplossingen. De modellen geven inzicht in energiehoeveelheden en -

stromen.  Het niveau van detail en het abstractieniveau in benadering kan erg uiteenlopen en hangt vaak samen met het 

soort techniek, ontwikkeling of het gebiedsniveau dat wordt bestudeerd.  

- Voorbeeld: stel een gebied wil energieneutraal worden. Welke maatregelen kun je dan toepassen en wat zijn de effecten 

daarvan op kosten en baten, werkgelegenheid, CO2-besparing etc.?  

• Financiële markt –en prijs modellen 

- Financiële markt –en prijs modellen simuleren de werking van energiemarkten en de prijsvorming daarop. Bijvoorbeeld de 

elektriciteit spot-, onbalans-, of transportmarkt, of een andere commoditymarkt. Het doel is inzicht te krijgen in hoe 

prijsvorming wordt beïnvloed door toekomstige ontwikkelingen of penetratie van technieken. Dit is bijvoorbeeld van belang 

bij waarderingsvraagstukken van installaties, voor de kosten van beleidsmaatregelen, maar ook worden ze bijvoorbeeld 

gebruikt om de toepassing van een bepaalde techniek te optimaliseren onder simulatie binnen een bestaand marktmodel.  

- Voorbeeld: hoe beïnvloedt de toenemende productie van windenergie de elektriciteitsprijs en het verdienmodel voor 

conventionele elektriciteitscentrales? 

• Regulatorische beleidsmaatregel modellen 

- Bij regulatorische beleidsmaatregel modellen gaat het om het inschatten van effecten van regelgeving en 

beleidsmaatregelen. Hoe worden verschillende soorten partijen of onderdelen van het energiesysteem geraakt, en hoe 

wordt hun gedrag beïnvloed? Het model bevat verschillende ‘rollen’ en er wordt gesimuleerd hoe beleid van overheden 

(van gemeenten tot Europa) deze beïnvloeden. Doel is inzicht krijgen in de effecten en doorwerking van 

sturingsinstrumenten zoals subsidies of andere wet- en regelgeving.  

- Voorbeeld: Hoe zal de groei van zon-PV doorzetten zonder salderingsregeling? En wat is het effect van een 

aanschafsubsidie op zonnepanelen?  


