
Afspraken maken: 

Van data tot informatie
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Agenda
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• 11.00 – Opening en Welkom (Serge Santoo)

• 11.02 – Aanleiding en context (Mart van Bracht)

• 11.07 – Inleiding (Nina Voulis)

• 11.12 – Informatiebehoeften en -producten (Alexander Wirtz)

• 11.22 – Standaardisatie en ESDL (Edwin Matthijssen)

• 11.32 – Conclusies en aanbevelingen (Nina Voulis)

• 11.37 – Toepassingsmogelijkheden (Martijn Douwes)

• 11.47 – Vragen van publiek

• 11.57 – Sluiting en vervolg (Serge Santoo)



Inleiding
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De energietransitie vraagt om informatie

• Besluitvormers hebben informatie nodig om keuzes te maken

- Wat zijn de effecten als…?

- Wat zijn de kosten van…?

- Wat zijn de afhankelijkheden tussen…?

• Modellen kunnen dit soort informatie bieden…

- … voor onderdelen van de werkelijkheid

• Complexe energietransitievraagstukken vragen koppeling van modellen
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• Systeemstudies 

- Brengen alle sectoren en energiedragers samen

- Ontwikkelen scenario’s voor 2030 en 2050 voor visievorming

- Vragen om modelkoppeling
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Systeemstudies als case study

Bron: Systeemstudie Limburg Bron: Systeemstudie Limburg



Lasagne maken als metafoor

• Met een groep vrienden maken we lasagne

- De ene maakt rode saus, de andere witte, een derde groenten, een 
vierde deeg, enz… 

- Iedereen kan koken, iedereen heeft fantastische ingrediënten

• De lasagne lukt enkel als we goede afspraken maken

- Wanneer?

- Hoeveel personen?

- Waar?

- …
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Foto Marco Verch

https://ccnull.de/fotograf/marco-verch


Afspraken maken: Van data tot informatie

• Rapport in twee delen

- Deel I voor beleidsmakers

- Deel II als technische achtergrondrapportage

• Illustratie van 

- Systematische analyse van de informatieketen 

- Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling

• Voordelen: combinatie van modellen, uitwisselbaarheid, efficiëntie, …

• Uitdagingen: Afspraken maken tussen modelleurs en met gebruikers
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Informatiebehoeften en -producten

8



Informatiebehoeften

• Eind 2020 ~20 personen geïnterviewd

• Vertegenwoordigers: provincies, RES, netbeheerders, industrie, data-leveranciers
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Informatiebehoeften

Toekomstige vraag/aanbod

Toekomstige behoeften energie-infrastructuur

Oplossingsrichtingen energie-infrastructuur

Ruimtebeslag

Kosten energie-infrastructuur

Emissies energieopwek

Integraal inzicht energiesysteem

Inzicht mogelijkheden gebouwde omgeving



Informatieproducten

Wat is een informatieproduct?

• Een afgebakend pakket van samenhangende informatie

• Vorm, inhoud en technische karakteristieken op maat zijn om de 
bijbehorende informatiebehoefte adequaat in te vullen

• Directe relatie met informatiebehoefte: iemand maakt er gebruik van

Wat heb je aan een uitgewerkt informatieproduct?

• Standaardisatie maakt weg vrij voor automatisering en tijdsbesparing

• Uitwerking zorgt voor transparantie

- over herkomst en bewerkingsstappen van brondata

- over wat systeemstudies op kunnen leveren en hoe men dit kan 
ontsluiten
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Informatieproducten

We hebben de volgende informatieproducten uitgewerkt die relevant zijn 
voor de stakeholders van de systeemstudies:

1. Overzicht ontwikkelingen vraag en aanbod van energie

2. Overzicht knelpunten energie-infrastructuur

3. Overzicht technische oplossingsrichtingen bij knelpunten

4. Ruimtebeslag energiesysteem en oplossingsrichtingen

5. Overzicht kosten
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Informatieproducten
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In systeemstudies 
al (deels) opgepakt, 

dus specifiek

In systeemstudies 
nog niet opgepakt, 

dus algemener

We hebben de volgende informatieproducten benoemd die relevant zijn 
voor de stakeholders van de systeemstudies:

1. Overzicht ontwikkelingen vraag en aanbod van energie

2. Overzicht knelpunten energie-infrastructuur

3. Overzicht technische oplossingsrichtingen bij knelpunten

4. Ruimtebeslag energiesysteem en oplossingsrichtingen

5. Overzicht kosten



Informatieproducten

Informatieproducten zijn uitgewerkt in Fiches op 3 detailniveaus:

1. Visueel – Is dit interessant voor mij ?

2. Toelichting – Hier wil ik meer van weten…

3. Details voor standaardisatie – Hoe kan mijn model dit verwerken?
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Informatieproducten

• Informatieproduct 1 koppelt de uitkomsten van meerdere modellen van 
adviseurs en kennisinstellingen aan elkaar 

• Automatisering m.b.v. standaardisatie is mogelijk en wenselijk
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Standaardisatie en ESDL
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Behoefte tot standaardisatie van informatie

• Ruimtelijke aspecten:

- Gebieden (provincies, RES, gemeentes, verzorgingsgebieden

- Locaties

- Ruimtebeslag

• Technische aspecten:

- Technologieën: PowerPlant, WindTurbine, CHP, Battery, GasStorage, … 

- Infrastructuur: Elektriciteit, Aardgas, Warmte, Waterstof, CO2, …

- Topologie: wat is hoe en waar aangesloten?

- Attributen: power, efficiency, capacity, …

• Profielen (energievraag en –opwek)

• Kosten aspecten (installatie, aanschaf, onderhoud, …)

• Scenario’s
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Standaarden

Categorie Voorbeeld Welke informatie

Bouw en gebouwen BIM / IFC standaarden 3D gebouwmodellering, installaties

GIS- en geostandaarden INSPIRE standaarden Energie potentieel, infrastructuur

OGC-standaarden:

- WMS, WFS

- CityGML

- CityGML Energy ADE

- Kaarten met vlakken/plaatjes

- Steden / 3D gebouwen

- Energieaspecten van gebouwen

Uitwisselingsformaten

ruimtelijke data

Shapefiles, GeoJSON, GML, 

GeoPackage

Punt, lijn, vlak

Energienetwerken CIM, ESRI DHC2020 standaarden Alleen infrastructuur, heel hoog detail

Ontologieën / linked data Veel academisch / EU-project, Open 

Energy Ontologie

OEO (gestart in 2020), hoog-over en

breed, lijkt nog onvolwassen
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ESDL – Energy System Description Language

(open source)
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Voor meer informatie: 

https://www.esdl.nl

https://www.esdl.nl/


ESDL MapEditor (open source)
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Provinciale Systeemstudie Noord Holland



Conclusies standaardisatie

• Informatiebehoefte binnen de provinciale systeemstudies is heel 
veelzijdig (ruimtelijk, technisch, infrastructuur, tijdprofielen, kosten, 
scenario’s)

• Er zijn heel veel bestaande standaarden die stukjes afdekkenvan dit
palet aan informatie-soorten

- geen enkele standaard zo breed als de behoefte

- sommigen veel te gedetailleerdvoor de provinciale systeemstudies

• ESDL is een informatiemodeldat ontwikkeld is met de volgende
uitgangspunten:

- breed: alle aspecten van de informatiebehoefte worden geadresseerd

- hoog-over (niet te gedetailleerd): voor model & scenario-studies 
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Conclusies en aanbevelingen rapport
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Conclusies

• Interviews met stakeholders tonen duidelijke informatiebehoeften

- Deels beantwoord in voorbije systeemstudies, deels niet

• Systematische analyse van informatieketen maakt 
stappen in systeemstudies expliciet

- Informatieproducten tonen aan hoe informatie-uitwisseling tot stand 
gekomen is

- Belangrijk voor herhaalbaarheid en transparantie

• Link informatiemodel ESDL met systeemstudies

- Illustratie nood aan afspraken
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Afspraken zijn momenteel groot struikelblok

• Onvoldoende afspraken over 

- Jaartallen, eenheden, indelingen, enz.

- Formats en methodieken van uitwisseling informatie tussen modellen
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Foto Marco Verch

https://ccnull.de/fotograf/marco-verch


Aanbevelingen

• Als systeemstudie maken een lasagne is, 
dan zijn alle trajecten samen een feestmaal

- Veel afspraken tussen veel partijen nodig

• Wat moet gestandaardiseerd kunnen worden?

• Voor welk doel standaardiseren we?

- Informatie-uitwisseling tussen modellen?

- Informatie-uitwisseling tussen mensen?

- Vergelijkbaarheid van resultaten? 

• Wie voert de regie hierin? 
Het feestmaal van de energietransitie heeft nu geen ceremoniemeester.
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