CEGOIA
CE Delft

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.
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Impressie van het model
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