ENERGIE TRANSITIE ATLAS
Over Morgen

De Energie Transitie Atlas helpt lokale en regionale overheden, energiebedrijven en woningcorporaties bij
het realiseren van hun doelstellingen in de energietransitie. De Atlas beantwoordt de vragen: waar staan
we nu (gelijkwaardig kennisniveau van alle stakeholders)? Waar gaan we naartoe (technisch-energetisch
eindbeeld)? En waar kunnen we morgen aan de slag (kansen)? De Atlas redeneert vanuit de mogelijkheden
van techniek, gebouwde omgeving en landschap, en identificeert daarvoor zowel een eindbeeld als
kansen op stad-, buurt- en gebouwniveau, voor verwarming, duurzame opwek en mobiliteit.
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
ENERGIE TRANSITIE ATLAS
Figuur 1: De huidige en toekomstige energiemix in beeld

Figuur 2: Alternatieven voor aardgas
voor verwarming per buurt
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Figuur 3: Kansrijke locaties
om aan de slag te gaan
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