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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 gevolgen 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.
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
CEGOIA
Figuur 1: De goedkoopste optie voor de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving voor
elke buurt in Nederland, bij gebruik van speciﬁeke
instellingen en parameters.

Figuur 2: Het verschil in kosten tussen de goedkoopste collectieve warmteoptie en de goedkoopste
individuele warmteoptie, in de regio Amsterdam, bij
gebruik van speciﬁeke 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 3: De goedkoopste warmteoptie in de regio
Rotterdam, bij gebruik van speciﬁeke instellingen
en parameters.
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