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Het open source Energietransitiemodel (ETM) is voor iedereen die zélf de mogelijkheden van het huidig
en toekomstig energiesysteem feitelijk en in detail wil verkennen. Het ETM veronderstelt geen voorkennis
van het energiesysteem en is daarom interessant voor zowel experts als scholieren. Je maakt keuzes over
vraag en aanbod van verschillende vormen van energie vanaf de bron tot aan de toepassing. Het ETM
bepaalt daarbij voor alle stakeholders in het systeem de duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid op nationaal én lokaal niveau
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
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Figuur 1: Via de
interface van het ETM
(in het Nederlands en
Engels) kan de gebruiker met schuifjes
de verschillende inputvariabelen veranderen.
Het model geeft direct
resultaten van de gemaakte keuzes weer
in grafieken en het
interactieve dashboard
(onderaan). Er zijn
honderden schuifjes
en grafieken.

Figuur 2: De gebruiker
kan scenario’s maken op
de schaal van een land,
regio, gemeente, stad,
buurt of wijk. Het ETM
kan voor alle belanghebbenden binnen
het scenario detailberekeningen op 60
en 15 minuten-basis
uitvoeren met betrekking tot kosten en
belasting van energieinfrastructuur, flexibiliteitsdiensten en
finan-ciële transacties.
Zo kunnen scenario’s
worden getoetst op
zowel technische als
financiële haalbaarheid
voor iedere
belanghebbende.
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