
CEGOIA is ontwikkeld om beleidsmakers, planners en bestuurders inzicht te geven in de mogelijke 
ontwikkeling van het warmtevraagstuk in de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw). Het 
model berekent de totale integrale kosten van de warmtevoorziening (collectief én individueel), 
rekening houdend met productie, transport, consumptie en besparing en biedt daarmee overheden, 
corporaties, energiebedrijven en netbeheerders inzicht in de kansen voor de warmtevoorziening in 
Nederland. Type model: technisch energetisch. Fase: visie. Schaal: buurtniveau.

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 

Het model geeft inzicht in de mogelijke eindbeelden 

van de warmtevoorziening en geeft een indicatie van 

waar de transitie als eerste kan worden gestart. Voor 

alle buurten van een regio laat het model zien wat de 

kosten zijn van een grote diversiteit aan warmte-opties, 

van individuele warmtepompen tot grootschalige 

geothermie, industriële restwarmte of aquathermie. 

Hiermee ondersteunt het model de visievorming voor de 

langetermijnverandering van de gebouwde omgeving. 

Wat zit in het model
CEGOIA berekent de integrale kosten waarbij een 

onderverdeling wordt gemaakt naar de kosten voor  

het gebouw, de techniek, de infrastructuur, de 

energiedrager en de bron. Hierbij kunnen belastingen 

worden meegenomen. Op buurtniveau wordt inzichtelijk 

gemaakt hoe de verschillende technieken zich tot elkaar 

verhouden. Door middel van een kostenoptimalisatie 

wordt, gegeven de randvoorwaarden (zoals de beschik-

baarheid van energiedragers en bronnen), het eindbeeld 

van de warmtevoorziening bepaald. Met aanvullende 

informatielagen kan worden verkend waar de transitie 

gestart kan worden. 

Input, output en bronnen
De inputdata waarmee de berekeningen worden 

gedaan zijn gebaseerd op verschillende bronnen 

waaronder: Statline (CBS), BAG (Kadaster), SWING (RVO), 

Klimaatmonitor (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) 

en Verbetering referentiebeeld utiliteitssector (ECN).  

De lijst met parameters die het model gebruikt wordt 

voor ieder project geoptimaliseerd en aangepast naar 

de wensen van de klant.

De output van het model is een online viewer waarin  

de gebruiker de jaarlijkse kosten van alle warmte-

technieken voor de onderzochte buurten kan bekijken 

en zelf nieuwe scenario’s kan maken en verkennen.

Bediening
CEGOIA is gebouwd in Python en wordt door CE 

Delft gedraaid. De resultaten worden ontsloten in een 

webtool. Het model werkt real time. Wijzigingen in de 

beschikbare variabelen in het model, worden in enkele 

seconden weergegeven. Het toevoegen van nieuwe 

variabelen gebeurt achter de schermen neemt een 

langere tijd in beslag. Een demoversie van de webtool  

is beschikbaar op: https://demo.cegoia.nl met inlog-

naam: demo@ce.nl en wachtwoord: CeDemo12!.

Verkrijgbaarheid
Het model is eigendom van CE Delft. De webtool wordt 

voor een bepaalde tijd beschikbaar gesteld aan de klant. 

De kosten zijn sterk afhankelijk van de omvang van de 

vraag en de aanpassingen aan het model.
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Figuur 1: Via de vooraf ingestelde schuifjes (rechts) kunnen verschillende scenario’s worden gemaakt.

Figuur 2: De stati-
stieken geven inzicht  
in o.a. de totale kosten,  
energieverbruiken en 
woningequivalenten 
per optie.

Figuur 3: Gedetailleerd overzicht van de kosten 
van de verschillende technieken voor elke 

individuele buurt.
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http://www.energierekenmodellen.nl



