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 Hoe pakken we het aan; gebiedsgericht werken 

 Projectvoorbeelden  

 

 



Hoe zit het met u? 

 

Verwarmt u met fossiel aardgas? 
 

 



Hoe zit het met u? 

 

Kookt u met fossiel aardgas? 
 



Hoe zit het met u? 

 

Rijdt u (deels) elektrisch (incl. hybride)? 
 



Hoe zit het met u? 

 

Wat vindt u van windturbines op land? 
 



 

 Gas is over 15 tot 20 jaar geen brandstof 

meer voor ruimteverwarming 

 Als alle landijs smelt, stijgt de zeespiegel 

met 70 meter (Bunnik = 1-4 m +NAP) 

 2/3 van het Nederlands energieverbruik 

vindt plaats op bedrijventerreinen 

 Behoefte aan energie is in 2050 3x zo groot  

 

 

 Energietransitie is geen keuze maar 

noodzaak  

 Participatie door bedrijven is essentieel 

Waarom energietransitie? 
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Source: newdaypost 

http://newdaypost.com/global-warming-climate-change-treating-life-0194006


Onze visie: Smart Areas 



Smart Area definitie 
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Wij praten over een Smart Area, wat een 

verbreding is van het onderwerp Smart City. 

Er gebeurt al veel: 

 21 publieke en private partijen tekenen in 

2013 een intentieverklaring Smart City om 

in Nederland de ontwikkeling samen vorm 

te geven.  

 Ministerie I en M heeft in 2014 Kopgroep 

Smart Cities opgericht met daarin 

gemeente Amsterdam, TNO, IBM, BCI en 

Tygron. 

 Eindhoven en Amsterdam lopen voorop in 

de plannen rondom Smart Cities. Vanuit EU 

subsidies worden miljoenen geïnvesteerd 

om dit mede vorm te geven.  

Een Smart Area is een gebied waar welzijn en welvaart vergroot wordt door duurzaam te investeren in mens 

en technologie. Op deze manier bereiden deze gebieden zich voor op de uitdagingen van morgen. 

De EU hanteert een verdeling van Smart City in 6 elementen: 

Smart People Smart Economy 

Smart Mobility 

Smart 
Environment 

Smart Living  

Smart 
Governance 



Wat is Smart? 
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Smart 

(zelf)sturing 

 

Digitale infrastructuur 

(Big Data) 

 

 

Fysieke infrastructuur 

Digitalisering maakt een effectiever en efficiënter gebruik van assets mogelijk. Door Big Data te verzamelen 

en analyseren kan je gedrag voorspellen (predictive) en zelfs aansturen (prescriptive). Deze intelligentie 

noemt met ‘smart’. 

• De data kan op zichzelf waarde hebben. Deze moet dan waarde toevoegen in een dienst; er zijn veel 

‘slechte’ voorbeelden waarbij persoonlijke locatiegegevens gebruikt worden voor reclame push-mails. 

• Via sensoren kan alles (Internet of Everything) data zenden. Deze (zelf)sturing kan waarde creëren voor 

kostenbesparing in de keten, maar ook voor nieuwe diensten. 

© Gartner, 2012 



Wat is een Area?  
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stadscentrum 

woonwijk 

ziekenhuisterrein 

sport- en  

recreatieterrein 

mobiliteitshub 

(vliegveld, station,  

haven, etc.) 

industrieel terrein 
kantorenwijk 

agrarisch gebied 

Het Smart Area programma kijkt naar alle gebieden. Een stad is belangrijk omdat de energievraag in de 

toekomst daar het grootst zal zijn. Een gebied zoals een haven of bedrijventerrein heeft voordelen zoals 

minder stakeholders, aanwezigheid van restenergie, een betere positie van ENGIE, etc.  

Door de verschillen in behoeftes van 

stakeholders en kenmerken van de 

diverse lagen zal een oplossing altijd 

gebiedsspecifiek zijn. 



Een Smart Area heeft vele stakeholders 

+ 

! 

gevestigde bedrijven en instanties 

bewoners 

collectieven 

woningcoöperaties 

bezoekers 

lokale opwekkers 

lokaal bestuur 

gemeentelijke 

diensten 
energieproducenten  

en -leveranciers 

netbeheerders 

waterschap 

warmteleveranciers 

commerciële producten- en  

dienstenleveranciers 

handhavende 

instanties 

rijk 

provincie 

financiers 

afvalverwerkers 

GWW-bedrijven 

verzekeraars 

projectontwikkelaars 

vastgoedbeleggers 

Er is niet één opdrachtgever. Het is een zeer complex stakeholdersgebied 

met verschillende rollen in het krachtenveld, waarbij macht niet alleen tot 

uitdrukking komt via positie en assets maar ook door urgentie en legitimiteit. 

• Entree via gemeente/lokale overheid is een logische eerste stap, maar 

verandert in de tijd naar burgercollectieven en bedrijven (koplopers) als 

nieuwe klanten. Belangrijk aandachtspunt is dat (locale) overheden vaak 

niet de betalende klant zijn maar faciliterend optreden. 

• Het belang per stakeholder verschilt per land; zo is bv. de overheid in 

Frankrijk meer leidend dan in Nederland waardoor ENGIE B2T domein 

gericht is op Business to Government 
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Split Incentive 

Vaak is er niet 1 (aanbestedende) 

klant, maar profiteren meerdere 

stakeholders. 

Dat vraagt een nieuw, complex 

verdienmodel met meerdere 

geldstromen van andere ordes 

(besparingen, extra waarde, 

subsidies/MKBA). 
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ENGIE & Smart Area Development 

ENGIE Energy produceert en 

levert energie langs de 

energiewaardeketen en 

faciliteert de energietransitie. 

 

 

 

 
ENGIE levert Energy 

Services als een innovatieve, 

multidisciplinaire system 

integrator en service provider 

voor de energiemarkt. 

ENGIE Services is een 

innovatieve, multidisciplinaire 

system integrator en service 

provider, die de zakelijke klant 

ontzorgt voor de faciliterende 

functies. 

WKO 

LNG solutions 

biogas energie- 

infrastructuren 

opslag 
 

energie 
 

technische dienstverlening 

datacenters 

safety &  

security 

! 
water  

solutions 

Encharge 

koude- 

techniek 

ENGIE neemt verantwoordelijkheid 

voor de energietransitie. 

 

ENGIE 

• realiseert gedurfde, integrale 

oplossingen voor haar klanten 

• combineert betrouwbare en 

innovatieve (digitale) technologie 

• werkt altijd lokaal samen met alle 

belanghebbenden; zoals klanten, 

partners en overheden in nieuwe 

business en organisatiemodellen 

• neemt de verantwoordelijkheid 

middels prestatiecontracten. 



Ons toekomstige energiesysteemlandschap in 2045 

 

 Warmte: 

— Ruimteverwarming: geen gas (verbod) maar individueel all-electric (nieuwbouw) en 

collectieve warmtenetten (bebouwing van voor 2000) met duurzame opwek 

— Proces(warmte) industrie: biomassa (hout) en biogas (uit vergisting e.d.) aangevuld 

met aardgas indien echt nodig 

— Daarnaast geothermie en warmtepomptechnologie waar mogelijk en haalbaar 

 

 Elektriciteit:  

— Opwek met zonnepanelen en (veel meer dan nu) windturbines op land, als voordelige 

en robuuste oplossing 

— Nieuwe opslagtechnologie als sleutelfactor 

 



Energietransitie; hoe 

pakken we het aan? 



 Initiatief nemen 

 Gebiedsgericht 

 Samenwerken  

 Kansen zoeken 

 Luisteren  

 Meedenken 

 Voorstellen  

 Draagvlak   

 Uitwerken  

 Financieren 

 Organiseren 

 ESCO’s 

 Realiseren 

 Exploiteren  

 

 

Aanpak energietransitie: gebiedsgericht werken 
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Amsterdam 
Overhoeks 

Doel: gebied duurzaam en aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers.  

Positie ENGIE: WKO installaties EYE, A’DAM toren, HvK, woningcomplexen 

Stakeholders:  EYE museum, gebouweigenaren, gemeente Amsterdam,   

  projectontwikkelaars, bewoners, business partners 

Oplossingen:  doorontwikkelen WKO-systeem, innovatieve oplossingen warmte elektriciteit, EV 

  P+R, PV-systemen 
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Bedrijventerrein 

A1 Deventer 



TPN West 

Nijmegen 



 
Haalbaarheids-

onderzoek 

industriële 

(rest)warmte-

benutting 



“Ik heb geen geheim van succes. Gewoon je best doen, 

iets leuk vinden en goede mensen om je heen 

verzamelen. Want alleen kan je niks en met zijn allen 

kun je alles.“ 

 

Johan Cruijff 



Dank voor uw aandacht! 

 

Vragen? 


