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PICO beoogt de energietransitie te versnellen door inzicht te bieden in de kansen voor verduurzaming van de 
energievoorziening in een gebied: welke kansen zijn er, en waar liggen die? Het betreft kansen voor energiebe-
sparing, duurzame opwekking, en optimale benutting van restwarmte. De inzichten ondersteunen de stakehol-
ders in hun onderlinge dialoog en gezamenlijke besluitvorming. De doelgroepen zijn (lagere) overheden, netbe-
heerders, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, bewonerscollectieven en energieleveranciers. 
PICO is een platform voor ruimtelijke, sociaal-economische en financiële modellen en data. Geodata en model- 
output van verschillende bronnen wordt ingeladen en weergegeven. Het schaalniveau varieert van individueel 
gebouw tot regio, waarbij de focus niet ligt op het detail binnen één pand, maar op het gebied. Daarmee dient 
PICO de fases visievorming, masterplanning en de stedenbouwkundige fase. Voor het onderbouwen van concre- 
te investeringsbeslissingen is PICO van een te hoog abstractieniveau. Omdat het platform modulair is, worden 
continue nieuwe toepassingen toegevoegd, met nieuwe data, nieuwe modellen en nieuwe functionaliteiten.

Hoe in te zetten voor de energietransitie 

PICO biedt kwantitatief en geografisch inzicht in de kan-

sen om de energievoorziening voor een specifiek gebied 

te verduurzamen. De inzichten zijn dienend aan besluit- en 

beleidsvorming in een multi-stakeholder setting. Daarbij 

wordt ook de infrastructurele afweging tussen (combinaties) 

van warmte-, gas- en elektriciteitsnetten in beschouwing 

genomen, inclusief de invloed die flexibiliteit van vraag  

(al dan niet via opslag) hierop kan spelen. 

Wat zit in het model
PICO is een data- en modellenplatform met op dit moment 

ongeveer 100 kaartlagen zoals zonpotentie en (isolatie) 

besparingsmogelijkheden op pandniveau, verbruiksge-

gevens op postcode niveau etc. Deze modellen komen 

uit verschillende (open) data bronnen van onder andere 

CBS, kadaster, PBL, Vesta, netbeheerders en natuurlijk 

van de consortia partners.

Input, output en bronnen
PICO maakt gebruik van een veelvoud aan databronnen 

(basisregistraties, sociaal-economische data, energiever-

bruiksdata) en diverse energiemodellen. Het Vesta model 

van PBL vormt een belangrijk geografisch rekenmodel 

in het huidige PICO. Outputs zijn energetische, duur-

zaamheids- en financiële indicatoren, alsook geografische 

selecties en aggregaties hiervan. Deze worden op interac-

tieve kaarten getoond, en door middel van geografische 

selecties en aggregaties ook in tabellen en grafieken 

weergegeven. 

Bediening
Het ICT platform van PICO draait in een cloud, en heeft  

2 user interfaces: een webviewer, geschikt voor desktops  

en mobiele devices en een applicatie voor touch tafels,  

die ook draait op tablets en desktops. De bediening is met 

muis/keyboard of touch besturing. Basisanalyses en data 

queries duren enkele seconden, geavanceerdere bereke- 

ningen duren enkele minuten. Complexe berekeningen 

worden onafhankelijk uitgevoerd met verbonden modellen, 

waarna de resultaten getoond worden in de PICO interfaces.

Verkrijgbaarheid
Op dit moment wordt door het huidige consortium  

(Geodan, TNO, Alliander, NRG031, en Ecofys) gewerkt  

aan het business model van PICO. De afweging om  

(delen) van PICO open acces, open data en/of open  

source te maken wordt hierin nadrukkelijk meegenomen. 

Tegenover aanvullende adviesdiensten of doorontwikke- 

lingen zal een bijpassende financiële vergoeding staan.
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Figuur 1: Kaartlaag van gasverbruik Amsterdam  
in de PICO multi-touch tafel applicatie

Figuur 2: Vergelijking van energieverbruik en 
potenties voor besparing en duurzame opwekking 
tussen 2 gebieden

Figuur 3: Kaart met de terugverdientijd van een Energieneutraal pakket voor woningen in de buurt  
Strijp in Eindhoven. Resultaten op 6-cijferig postcodeniveau
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