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• Historie: vanaf eind 2014

• EG ETRM heeft een gidsfunctie en verbindt vragen over energietransitie met de 
modellen die gebruikt kunnen worden voor de antwoorden

• EG ETRM ondersteunt de Regionale Energie Strategie aanpak en Transitievisie 
Warmte aanpak.

• Groep wisselt onderling kennis uit

• Frequente releases: in juni 2018 zijn nieuwe overzichten gepubliceerd

• Nieuwe leden zijn altijd welkom!
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www.energierekenmodellen.nl



ieder model wordt beschreven door een 
leaflet (1 A4), waarbij kort aangegeven 

wordt wat het doel is, hoe het bruikbaar is 
in de energietransitie, wat input en output 
is. Screenshots staan op de achterkant van 

de leaflet



Bron: Programma Regionale Energiestrategieen, Programmateam Energie VNG, juni 2016



Processtappen opgenomen in rekenmodellenoverzicht op volgende pagina

Bron: Programma Regionale Energiestrategieen, Programmateam Energie VNG, juni 2016



Informatie verzamelen

Verbeelding van data van
uitgangssituatie
• CBSinuwbuurt
• CEGOIA
• Energieinbeeld
• ETA
• NEA
• NOM kansenkaart
• Pico
• Thermogis
• Transform
• Vesta
• Warmte(koude)atlas

Ruimtelijke plannen verkennen

Websites
• Ruimtelijkeplannen.nl
• Gemeente en provincie
• Het Duurzaam Dataplatform

www.energierekenmodellen.nl

3D Visualisatie maatregelen
• Win3D
• Windplanner
• Woonconnect

Warmtevraagstuk (detaillering)
• Chess
• Heat
• ETA

Impact op elektriciteitsmarkt
• Competes
• Dido
• DSSM
• Powerfys

Processtappen regionale energiestrategie en aandachtgebieden van rekenmodellen
Klik op de modelnaam voor gedetailleerde informatie

Energie analyse en effect op Maatschappelijke kosten en baten

Holistische benadering energievraagstuk
• Dido
• Energietransitiemodel
• Gebiedsmodel
• Opera

Warmtevraagstuk (visie-strategie)
• CEGOIA
• Energietransitiemodel
• Powerfys
• Vesta
• ETA

Impact netten (netbelasting/congestie)
• Artis
• Cegrid
• DSSM
• Gebiedsmodel
• ITSF
• MKBINS

http://www.cbsinuwbuurt.nl/
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_a0398d04cf.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_a0398d04cf.pdf
http://www.energieinbeeld.nl/
http://www.nationaleenergieatlas.nl/
http://kmidb.itscreative.nl/nulopdemeter
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_3266320d05.pdf
http://www.thermogis.nl/
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_2b858576f9.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_9688aa02c9.pdf
http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://almanak.overheid.nl/categorie/2/gemeenten_a-z/
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_7f358fe1b1.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_d56f747df4.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_19d14b3ddd.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_ef7f4ca0ba.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_a0398d04cf.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_f46c5571ae.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_9688aa02c9.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_f7153d1b0c.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_e04e2b43d5.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_19d14b3ddd.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_f09af7c9d4.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_1e3dbb5dc7.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_ada0ea5131.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_17dd11d0e5.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_74fcb5b268.PDF
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_599ba84088.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_2b858576f9.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_7f358fe1b1.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_e04e2b43d5.pdf
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_2b858576f9.pdf
https://almanak.overheid.nl/categorie/31/Provincies/
http://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_d56f747df4.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_f46c5571ae.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_460167394c.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_c769f55771.PDF
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_c769f55771.PDF
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_c769f55771.PDF
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_bf1b0a8fe6.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_c93181cc59.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Rekenmodellen_21_dbe18df750.pdf


Via een webtool kan op basis van 
gedetailleerde interessegebieden een 

model worden geselecteerd



www.energierekenmodellen.nl
mail@energierekenmodellen.nl


