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De energietransitie van de bebouwde omgeving vormt een complexe uitdaging gegeven het multidisciplinaire
karakter, het aantal betrokken partijen en de omvang van de investeringen. Het LEAP model is ontwikkeld om een
goed onderbouwd en uitvoerbaar plan (de ‘routekaart’) op te stellen voor de energietransitie van een woonwijk
en/of industrieterrein. Het model combineert technisch-economische berekeningen voor de energiehuishouding
van gebouwen met die van energiesystemen centraal in de wijk, waarbij verschillende duurzame opties in
combinatie kunnen worden geëvalueerd. Het model helpt lokale initiatieven, zoals energiecoöperaties en
bedrijveninvesteringszones (BIZ), om de technische, economische, organisatorische en financiële aspecten van
alternatieve transitie scenario’s te onderzoeken om daarmee tot een haalbaar ontwikkelingsplan te komen.
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Figuur 1: Het LEAP model
ondersteunt de ontwikkeling
van een routekaart voor
de energietransitie van
een wijk (woonbuurt en/of
industrieterrein) met zowel
‘laaghangend fruit’ als ‘lange
termijn’ maatregelen. Dit
‘Voorbereidend Traject’
bestaat uit 6 stappen en
vormt de basis voor het
daarop volgende ‘Uitvoerings
Traject’.

Figuur 2: Op basis van de
huidige energievraag voor
ruimteverwarming, warm
tapwater en elektriciteit
kunnen verschillende
transitie scenario’s worden
doorgerekend door de
selectie van verschillende
duurzame opties voor
gebouwen (energiebesparing
en opwek) in combinatie met
aanpassingen aan de centrale
infrastructuur in de wijk
(opwek, opslag en transport).

LEAP

Contactpersoon:
Guus Jansen
guus.jansen@energytransitiongroup.com

Figuur 3: De huidige situatie
en het ‘business as usual’ (BAU)
scenario worden gekwantificeerd op basis van de huidige
consumptie, demografische
gegevens en verwachte trends
in tarieven en heffingen. Het
transitie scenario wordt m.b.v.
diverse technische-economische modules geëvalueerd
op technische haalbaarheid,
investeringen en operationele
kosten. Uit de vergelijking met
het BAU scenario volgen de
besparingen en daarmee de
financiële haalbaarheid.
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