




PICO 
Arendjan van der Neut  - Geodan 

PICO geeft informatie over energie in de bebouwde omgeving. 

Gebruik PICO om te onderzoeken waar je het meest effectief in 

de buurt energie kan besparen of alternatieve energie kan 

opwekken. Voor duurzame energieprojecten die werken. 



PICO 

- Waarom energie? Wat is er aan de hand? 

- Wat is het energielandschap in Nederland? 

- Wat is de energietransitie waar we middenin zitten? 

- Welke rol speelt PICO hierin? 

- Wat is PICO? 

- Waar zitten we nu in dat transitieproces? 



PICO: uitdagingen 

In Nederland is de gebouwde omgeving (GO) verantwoordelijk voor maar 

liefst 35% van het energie verbruik en 30% van de CO2-uitstoot. De 

verduurzamingstransformatie komt in vergelijking met bestaande 

doelstellingen nog onvoldoende op gang.  

 

 



PICO: uitdagingen 



PICO: uitdagingen 

 



PICO: energieakkoord 

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het 

Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor 

verduurzaming van onze samenleving en economie. 

 

 



Energielandschap Nederland 

Uit de nationale energieverkenning 2016 



Energielandschap Nederland 

Uit de nationale energieverkenning 2016              

... 

... 



PICO: Project 

Ontstaan subsidieproject. 

 

• Topsectorenbeleid : Topsector Energie 

• TKI Energie in de Gebouwde Omgeving  

(EnerGO) 

• Publiek-private samenwerking 

 

• 6 consortium partners 
• Alliander   (Netbeheerder) 

• Ecofys   (Consultancy) 

• Esri Nederland (GIS partij) 

• Geodan   (GIS partij, penvoerder) 

• NRG031  (Consultancy) 

• TNO    (Kennisinstelling) 

 

 

 



PICO: gebouwde omgeving 

Uit de nationale energieverkenning 2016             EED = Europese Richtlijn voor Energiebesparing  



PICO: proces ondersteuning 



PICO: platform 

Database 

 

Scenario modellen 

 

Brondata 

 

Data 

 

Applicaties (Phoenix / PICOweb) 

 

Procesondersteuning, Advies en Begeleiding 

 

Vesta model  

(CPB) 

 
PV model  

(Geodan) 

 
RVO isolatie model (Geodan) 

 

BAG - GKN  

(Basisregistratie) 

 
Demografie 

(CBS) 

 

Infrastructuur / verbruik 

(Netbeheerders) 

 

 

Energieinformatie 

(Divers) 

 

 

Diensten (OGC / Web / …) 

 



PICO: applicaties 

Interactie en communicatie:  

Phoenix met PICO extensie 

 

Analyse en onderzoek:  

PICO webapplicatie 

 

 



PICO: eerst verkennen met kaarten  

Data netbeheerders:  

Over het algemeen is het 

energieverbruik lager bij 

‘compacte’ bouw in 

stedelijke gebieden. 



PICO: eerst verkennen met kaarten  

Data netbeheerders:  

Amsterdam: Grotere 

huizen en bedrijven 

(kantoren) verbruiken 

meer energie dan 

(compacte) woonhuizen. 



PICO: netbeheerdersdata 

Jaren Cogas Enduris Enexis Liander Rendo Stedin Westland Endinet # aansluitingen 

2009 x x x 9.188.516 

2010 x x x x 13.336.131 

2011 x x x x x x 14.168.985 

2012 x x x x x x 14.507.501 

2013 x x x x x x x x 15.355.482 

2014 x x x x x x x x 15.427.417 

2015 x x x x x x x x 15.522.700 

2016 x x x x x x x x 15.644.219  



PICO: netbeheerdersdata 

Velden type 

Meetverantw. tekst 

Netbeheerder tekst 

Netgebied tekst 

Straatnaam tekst 

Postcode_van tekst 

Postcode_naar tekst 

Woonplaats tekst 

Landcode tekst 

Productsoort code 

Verbruikssegment code 

Aantsluitingen getal 

Leveringsrichting perc 

Fysieke status perc 

Type aansluiting tekst 

Soort aansluiting perc 

Soort aansl. naam tekst 

SJV gemiddeld getal 
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Netbeheerder tekst 

Netgebied tekst 

Straatnaam tekst 

Postcode_van tekst 

Postcode_naar tekst 

Woonplaats tekst 
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PICO: kaarten 



PICO: waar besparen of duurzame energie 



PICO: waar besparen of duurzame energie 



PICO: inzet 

Voorbereiding en beslissingondersteunen:  

Feiten op een rijtje, wat zijn de mogelijkheden. 

 

Doorrekenen van scenario’s:  

Waar beginnen - prioriseren - regionale effectiviteit bepalen. 

 

Proces ondersteunen:  

Maatschappelijk draagvlak - feiten versus weerstand. 

 

Evaluatie:  

Effecten meten en resultaat tonen. 

 



PICO: transitiefasen 

 

 - Fase 1 = Politiek, beslissing nemen, urgentie erkennen 

- Fase 2 = Onderzoeken, pilots, maatschappelijk draagvlak 

- Fase 3 = Opschalen, uitrollen, implementeren 

- Fase 4 = Standaardiseren, afronden 

- Fase 5 = Beheer, evaluatie, bijstelling  



PICO: transitiefasen 

 



PICO: Bedankt! 

http://pico.geodan.nl 

 

 
Meer weten? Opmerkingen of vragen over datasets?  

 

 

PicoSupport@geodan.nl 

020 - 5711311 (Geodan - Arendjan van der Neut) 

mailto:PicoSupport@geodan.nl

