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Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Met HEAT kan er samen met stakeholders een transparante, onafhankelijke en optimale keuze worden
gemaakt bij de ontwikkeling van nieuwe warmte infrastructuren. Door de herkenbare virtuele wereld
kunnen de betrokken partijen (woningcorporaties, VVE’s, gemeenten, bedrijventerrein etc.) acties
uitvoeren waarvan de impact op de energievoorziening direct wordt omgerekend en gevisualiseerd.
De acties die kunnen worden uitgevoerd zijn per HEAT sessie te bepalen (aansluiten van panden,
bepalen van Bijdrage Aansluitkosten (BAK) en tarieven, productiescenario’s, risico verdeling etc.,).
De impact van deze acties worden omgezet in een collectieve en individuele businesscase.
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