
CEGOIA is ontwikkeld om beleidsmakers, planners en bestuurders inzicht te geven in de mogelijke 
ontwikkeling van het energievraagstuk in de gebouwde omgeving (woningen en utiliteit) en de ge-
volgen die dat heeft voor de fysieke (infra)structuren. Het model berekent op buurtniveau de totale 
integrale kosten van de warmtevoorziening (collectief én individueel) en biedt daarmee overheden, 
corporaties, energiebedrijven en netbeheerders inzicht in de kansen voor de warmtevoorziening 
in Nederland. Op buurtniveau wordt de kostenoptimale energie-infrastructuur bepaald.

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 

Het model geeft inzicht in de eindbeelden van de 

energievoorziening en geeft een indicatie van waar  

de transitie kansrijk is als eerste op te treden. Voor alle 

12.000 of 15 typische buurten van Nederland laat het 

model zien wat de kosten zijn van een grote diversiteit 

aan warmte-opties, gegeven de specifieke aannames 

over de toekomst. Hiermee ondersteunt het model  

de visievorming voor de langetermijnverandering  

van de gebouwde omgeving. 

Wat zit in het model
CEGOIA modelleert de gehele warmteketen: productie, 

transport, consumptie en besparing van warmte. Hierbij 

wordt gekeken naar de warmte- en elektriciteitsvraag,  

isolatiemaatregelen, zuinige gastechnieken, all-electric-

opties, biomassa (vast en gas), warmtelevering (rest, geo, 

wko, wkk) en de benodigde energie-infrastructuur. Ook 

zon-PV en zonneboilers kunnen worden meegenomen. 

Alle bedragen worden uitgedrukt in jaarlijkse kosten, 

waarbij investeringen verdisconteerd worden. Het model 

gaat uit van werkelijke kosten (niet gesocialiseerd) en 

houdt geen rekening met bestaande infrastructuur.  

Input, output en bronnen
De data waarmee de berekeningen worden gedaan zijn  

gebaseerd op gegevens uit verschillende bronnen, waar- 

onder: Statline (CBS), BAG (Kadaster), SWING (RVO),  

Klimaatmonitor (Min I&M) en Verbetering referentie-

beeld utiliteitssector (ECN). De lijst met parameters 

die het model gebruikt wordt voor ieder project ge-

optimaliseerd en aangepast naar de wensen van de 

klant. Het model geeft de totale jaarlijkse ketenkosten 

van alle meegenomen warmteopties bij alle mogelijke 

besparingsniveaus in een buurt, voor de woningen en 

utiliteit. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt door 

weergave in GIS (zie afbeeldingen) en middels tabellen 

en grafieken van specifieke onderdelen van de keten, 

zoals resulterende warmtevraag, energieverbruik en 

aantal aansluitingen per warmteoptie uitgaande van 

de goedkoopste optie per buurt.

Bediening
CEGOIA is opgebouwd en wordt bediend in Excel 

en wordt door CE Delft lokaal gedraaid. De rekentijd 

varieert van een uur voor heel Nederland tot enkele 

minuten voor een gemeente. 

Verkrijgbaarheid
CE Delft biedt advies dat onderbouwd wordt met de 

modelresultaten van CEGOIA. Het model is daarmee 

ondersteunend aan het advies en blijft eigendom van  

CE Delft. De uitkomsten zijn openbaar en worden in 

overleg met de klant beschikbaar gesteld. De kosten 

liggen tussen 5-50k€, afhankelijk van de omvang van  

de vraag en de aanpassingen aan het model. 
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Figuur 1: De goedkoopste optie voor de warmte-
voorziening van de gebouwde omgeving  voor 
elke buurt in Nederland, bij  gebruik van specifi eke 
instellingen en parameters.
Het model rekent alle technische opties voor alle buurten 

door, waardoor het mogelijk is te kiezen uit verschillende 

vormen van presenteren: alleen de optie met de laagste 

kosten, alleen voor woningen, alleen utiliteit, de combinatie 

woningen/utiliteit, et cetera. Het is de keuze van de klant 

hoe deze kennis het beste voor zijn/haar doel ontsloten 

kan worden.

Figuur 2: Het verschil in kosten tussen de goed-
koopste collectieve warmteoptie en de goedkoopste 
individuele warmteoptie, in de regio Amsterdam, bij  
gebruik van specifi eke instellingen en parameters.

Figuur 3: De goedkoopste warmteoptie in de regio 
Rotterdam, bij  gebruik van specifi eke instellingen 
en parameters.
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