PICO
Geodan, TNO, Alliander, NRG031/Waifer, Ecofys en Esri Nederland

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 energiebesparing, duurzame opwekking, en optimale benutting van restwarmte. De inzichten ondersteunen de stakeholders in hun onderlinge dialoog en gezamenlijke besluitvorming. De doelgroepen zijn (lagere) overheden, netbeheerders, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, bewonerscollectieven en energieleveranciers.
PICO is een platform voor ruimtelijke, sociaal-economische en financiële modellen en data. Geodata en modeloutput 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 concrete 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.
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
PICO
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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