
Bijlage 4.2.8., behorende bij artikel 4.2.57 van de Regeling nationale EZ-subsidies 
(Programmalijnen Urban Energy-projecten) 
 
 
Aanleiding 
In de gebouwde omgeving wordt door energiebesparing de vraag naar warmte sterk ingeperkt 
terwijl door toenemende inzet van elektrische apparaten, elektrische voertuigen en warmtepompen 
de vraag naar elektriciteit groeit. Het energiesysteem zal “slimmer” worden geregeld om een 
balans te houden tussen variabele vraag en variabel energieaanbod vanuit wind en zonne-energie. 
Informatietechnologie en het benutten van “big data” zijn niet meer weg te denken. Al deze 
ontwikkelingen komen samen in het bredere domein van de gebouwde omgeving, het werkgebied 
van de TKI Urban Energy (de bundeling van de TKI’s EnerGO, Solar Energy en Switch2SmartGrids).  
 
Het potentieel om binnen de gebouwde omgeving een groot deel van de benodigde energie 
duurzaam op te wekken, vooral door inzet van zonne-energie en verschillende warmteopties, is 
groot. Energieopslag in allerlei vormen wordt daarbij essentieel, net zoals nieuwe manieren om het 
energiesysteem meer vanuit een integrale aanpak intelligent te managen. De ontwikkelingen 
moeten worden geplaatst binnen een internationale context, want de transformatie van het 
energiesysteem vindt op veel plaatsen in de wereld plaats. Daarmee worden samenwerken met 
koplopers, internationale samenwerking en commercieel opereren extra belangrijk. Het biedt 
kansen voor gezamenlijke innovatieprojecten, maar evenzeer voor export van in Nederland 
ontwikkelde kennis, producten, systemen en diensten. 
 
De innovaties, die hiermee ontstaan, leiden tot groei van werkgelegenheid. Een opleidingsaanbod, 
dat aansluit op deze innovaties en op de vraag op de arbeidsmarkt, zal deze werkgelegenheid 
versterken. 
 
Eerdere projecten in het werkgebied van TKI Urban Energy hebben al resultaten in zich, die 
(kunnen) bijdragen aan deze ontwikkelingen en de toekomstige en noodzakelijke innovaties 
daarvoor. Naast nieuwe innovaties zijn ook vervolgstappen op eerdere projecten van belang die 
deze resultaten kunnen consolideren en een basis bieden voor schaalvergroting van en vervolg op 
deze resultaten. 
 
Focus van de regeling 
Het zwaartepunt van Urban Energy projecten ligt op industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling. Demonstratieactiviteiten in Urban Energy projecten zijn praktijkproeven die niet 
groter zijn dan noodzakelijk om de ontwikkeling aantoonbaar te beproeven. Daarmee is het Urban 
Energy programma complementair aan de programma’s van NWO (met meer nadruk op 
fundamenteel onderzoek), aan de DEI regeling (paragraaf 4.2.10 Demonstratie energie-innovatie, 
met meer nadruk op demonstratie van innovaties) en aan hernieuwbare-energieprojecten 
(paragraaf 4.2.3 Hernieuwbare energie, met nadruk op het kostenefficiënter behalen van de 
Nederlandse doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023). Projecten in de zin van de 
regeling betreffen dan ook geen hernieuwbare energieprojecten die uiterlijk in 2023 leiden tot 
daadwerkelijke duurzame energieproductie, aangezien deze projecten in aanmerking voor subsidie 
kunnen komen onder paragraaf 4.2.3. 
 
Een Urban Energy project kan worden ingediend in slechts één van de vijf hieronder beschreven 
programmalijnen:  
1. Zonnestroomtechnologieën (PV); 
2. Warmte en koude installaties; 
3. Multifunctionele bouwdelen; 
4. Flexibele energie–infrastructuur; 
5. Energieregelsystemen en –diensten.  

 
Een Urban Energy project kan zich richten op één of meer van de thema’s (verder “programma’s” 
genoemd) onder de gekozen programmalijn. 
  



 Zonnestroomtechnologieën (PV) 
 
Aanleiding en programmalijndoelstellingen 
Het is de uitdaging én de grote kans voor de Nederlandse PV-sector is om innovatieve, 
concurrerende oplossingen te leveren aan een snel groeiende mondiale maakindustrie, in het 
bijzonder ten aanzien van geavanceerde PV cellen en -panelen, productieprocessen en –
apparatuur, materialen en PV-halffabricaten en -eindproducten. Daarmee draagt  de sector tevens 
bij aan het beschikbaar maken van kosteneffectieve PV-oplossingen voor toepassing in Nederland,  
 
De belangrijkste doelstellingen van deze programmalijn zijn: 
- het verlagen van de opwekkosten door het verlagen van fabricagekosten, het verhogen van 

elektriciteits-opbrengst (per m2 en/of per Watt geïnstalleerd vermogen), het verder verlengen 
van de levensduur en het verhogen/behouden van stabiliteit en verlagen van kosten voor 
onderhoud en beheer. Bankability van oplossingen is een belangrijk afgeleid doel; 

- het vergroten van de toepasbaarheid door het verhogen van de esthetische kwaliteit, maat- en 
vormvrijheid en functie-integratie en door het verder verbeteren van integrale duurzaamheid. 

 
Voor eindgebruikers zijn de opwekkosten een belangrijke grootheid, die in belangrijke mate wordt 
bepaald door de samenstellende componenten én het gehele systeem. De TKI Urban Energy maakt 
daarom voor elk technologiegebied onderscheid tussen doelen op het niveau van PV-panelen/folies 
en doelen op het niveau van PV-systemen. 
 
Deze programmalijn levert de technologie die noodzakelijk is voor (de productie van) componenten 
van zonnestroomsystemen. Programmalijn 3 is voor wat betreft de integratie in zonnestroom-
leverende multifunctionele bouwdelen complementair hieraan. Uiteindelijk beogen de resultaten 
van alle programmalijnen samen bij te dragen aan een energieneutraal of energieleverend gebouw 
of gebied. 
 
2017 programma’s en doelstellingen  
In Programmalijn 1 wordt gewerkt aan het verder verlagen van de productiekosten van PV-panelen 
tot 0,3-0,4 EUR/Wp (bij grootschalige fabricage), waarbij deze panelen in 2020 een gegarandeerde 
levensduur hebben van 30 jaar en bruikbaar zijn in een groot aantal verschillende toepassingen 
(waaronder BIPV en I2PV toepassingen – zie Programmaijn 3). Op systeemniveau moeten deze 
ontwikkelingen leiden tot turn-key systeemkosten van 0,6-1,0 EUR/Wp, waarmee in Nederland 
opwekkosten van zonnestroom van 0,06-0,07 EUR/kWh 1) worden bereikt. Voor de verschillende 
technologievelden zijn aparte ontwikkeldoelstellingen gedefinieerd.  
 
Urban Energy projecten, in de zin van de regeling, dienen te passen binnen de volgende 
programma’s en hun doelstellingen: 
 
Programma 1a: Wafergebaseerde kristallijn-silicium (xSi) PV-technologieën 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het verhogen van het omzettingsrendement tot 24% voor hoogste-
rendement xSi PV-panelen en 22% voor laagste-kosten xSi PV-panelen.  
 
In dit programma worden innovatieve technologieën ontwikkeld voor (de productie van) silicium, 
ingots, wafers, cellen en modules. De focus ligt op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
materialen, geavanceerde cel- en moduleconcepten, gerelateerde productieprocessen en –
apparatuur, en duurzaamheidsaspecten zoals recycling en ‘design for sustainability’. Tevens 
worden technologieën ontwikkeld die nieuwe toepassingen mogelijk maken, bijvoorbeeld met 
schaduwlineariteit en vorm- en kleurvariatie. 
 
Programma 1b: Dunne-film (TF) PV-technologieën 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het verhogen van het omzettingsrendement tot 18% voor hoogste-
rendement dunne-film PV-panelen en 12% voor laagste-kosten dunne-film PV-panelen (getallen 
indicatief).  

 

																																																													
1 Bij 900 kWh/kWp/jr, levensduur 30 jaar, O&M 2%/jr, reële WACC 4% (grote systemen), resp. 0% (kleine 
systemen bij particulieren). 

	



In dit programma worden innovatieve technologieën ontwikkeld voor (de productie van) dunne film 
cellen en modules. De focus ligt op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen, 
geavanceerde cel- en moduleconcepten, gerelateerde productieprocessen en -apparatuur en 
duurzaamheidsaspecten zoals recycling en ‘design for sustainability’. Tevens worden technologieën 
ontwikkeld die nieuwe toepassingen mogelijk maken, zoals semitransparante of vormvrije panelen 
en folies.   
 
Programma 1c: Nieuwe, hybride en generiek toepasbare PV-technologieën 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het verhogen van het omzettingsrendement tot voorbij de limieten 
van individuele, bestaande PV-technologieën tot voorlopig 28% met een tandemstructuur van xSi 
en TF PV-technologieën.  
 
In dit programma worden generiek toepasbare PV technologieën en concepten ontwikkeld, en 
specifieke concepten en technologieën ontwikkeld voor (de productie van) PV-modules met zeer 
hoge rendementen, in het bijzonder (maar niet exclusief) hybriden van xSi en TF PV-technologieën. 
De focus ligt op toepassing van nieuwe materialen,  nieuwe cel- en moduleconcepten, gerelateerde 
productieprocessen en -apparatuur, en duurzaamheidsaspecten, recycling en 'design for 
sustainability'.  
 
Programma 1d: PV-systeemcomponenten 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is het ontwikkelen van innovatieve PV 
systeemcomponenten (niet zijnde PV cellen en modules) die bijdragen aan een optimale opbrengst 
van PV systemen waarmee de waarde van zonnestroom wordt verhoogd, de veiligheid van PV 
systemen wordt verbeterd, monitoring en control van PV systemen mogelijk wordt gemaakt en 
grootschalige implementatie van PV wordt gefaciliteerd. Waar de focus in programma’s 1a, 1b en 
1c vooral ligt op de ontwikkeling van innovaties rondom de (productie van) PV-cellen en -modules, 
ligt de focus in dit programma vooral op het niveau van een PV-systeem. Omdat combinaties met 
opslagsystemen de waarde van zonnestroom aanzienlijk kunnen verhogen en grootschalige 
implementatie van PV kan faciliteren, richt dit programma zich ook op daarvoor benodigde 
concepten en technologieën.  

 
 
  



 Warmte en koude installaties 
 
Aanleiding en programmalijndoelstellingen 
Deze programmalijn richt zich op het verlagen van het energiegebruik voor warmte/koude 
opwekking in gebouwen en het verhogen van de inzetbaarheid en prestaties van duurzame 
warmte/koude- systemen (o.a. compacter, koppeling met warmteopslag) in vooral de bestaande 
gebouwde omgeving.  
 
De belangrijkste doelstellingen van deze programmalijn zijn:  
- het ontwikkelen van kleine, hoog efficiënte, componenten geschikt voor de bestaande bouw 

(woningen en utiliteitsbouw). Bijv. een warmtepomp die 1,5 keer efficiënter is dan de huidige 
generaties warmtepompen;  

- het ontwikkelen van ventilatiesystemen die zelf energiezuinig zijn, én energiezuinige 
gebouwconcepten mogelijk maken, én werkelijk goed worden toegepast door een 
gebruiksgemakkelijk ontwerp (geluid, onderhoud); 

- het ontwikkelen van combinaties van duurzame conversie naar warmte met warmteopslag 
d.m.v. een “warmtebatterij”. Eén van de TKI Urban Energie ambities is om een 
warmteopslagsysteem te ontwikkelen dat warmte 5 keer compacter kan opslaan dan water.  

- het beter verbinden van energiemodaliteiten “warmte” en “elektriciteit” in het nieuwe systeem. 
 
Voor een effectieve inzet van conversie, opslag en ventilatie is een goede integrale regeling van 
installaties cruciaal. Deze regelingen worden in programmalijn 5 ontwikkeld. Daarnaast kunnen de 
in deze programmalijn ontwikkelde compacte warmte-koude systemen in programmalijn 3 worden 
geïntegreerd in multifunctionele bouwdelen. Uiteindelijk beogen de resultaten van alle 
programmalijnen samen bij te dragen aan een energieneutraal of energieleverend gebouw of 
gebied.  
  
2017 programma’s en doelstellingen 
Urban Energy projecten, in de zin van de regeling, dienen te passen binnen de volgende 
programma’s en hun doelstellingen: 
 
Programma 2a: Warmtepompen en warmteafgifte  
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van compacte, hoog efficiënte, warmteconversie-
oplossingen (m.n. warmtepompen en warmteafgifte). Prominente innovatiethema’s in dit 
programma zijn:  
• materialen incl. produceerbaarheid voor conversie naar warmte; 
• miniaturisatie van componenten (w.o. warmtewisselaar) en complete systeem; 
• geluidreductie; 
• nieuwe principes en nieuwe toepassingen van bestaande technieken die efficiënter, stiller, 

schoner, compacter en/of goedkoper zijn: thermo-akoestische koeling, sorptiekoeling en - 
warmtepompen; warmtewisselaar met nano-fluids, magneto-calorische warmtepompen; 

• EU regelgeving F-gassen: warmtepomp met andere koudemiddelen. 
 
Programma 2b: Zonnecollectoren 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van zonnecollectoren voor tot nu toe weinig benutte 
oppervlaktes (met name gevels) en nieuwe zonnewarmte concepten gericht op verdere 
kostprijsverlaging per opgewekte kWhth op gebruikstemperatuur niveau van 70 gr+. Overigens: 
voor de combinatie met opwekking van zonnestroom en de combinatie met opslag zie 
programmalijn 3 en programma 2e.  
 
Programma 2c: Ventilatiesystemen 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van ventilatiesystemen met verhoogd comfort 
(geluid, luchtkwaliteit en onderhoud), installatiegemak, compactheid en lagere kosten en 
energiegebruik (tevens energiezuinige gebouw concepten mogelijk maken). Focus is vooral op de 
bestaande bouw waarvan de luchtdichtheid bij renovatie sterk vergroot wordt. Prominente  
innovatiethema’s in dit programma zijn: 
• reductie van geluid en tochtklachten; 
• plug en play concepten; 
• vermindering ruimtebeslag kanalen;  
• filtertechnieken voor betere zuivering, minder energiegebruik en minder onderhoud; 
• warmteterugwinning bij natuurlijk gedreven ventilatie; 



• gestuurd ventileren alleen dan en daar waar nodig (sensoren). 
 
Programma 2d: Warmte/koude opslag 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van compacte thermische opslag, significant 
compacter dan water (uiteindelijk een factor 5 compacter) die fluctuerend warmte-aanbod 
(collectoren, warmtenet) en -vraag kan helpen koppelen en flexibiliseren, en door een combinatie 
met elektrisch aangedreven warmtesystemen (warmtepompen) de onbalans en impact van variabel 
duurzame energieaanbod in het elektriciteitssystemen kan reduceren. Prominente innovatiethema’s 
in dit programma zijn: 

• compacte opslagmaterialen; 
• compacte opslagreactor; 
• goedkopere vaten; 
• alternatieve technieken ter bestrijding van legionella. 
 
Het gaat hierbij om compacte opslaginstallaties. Warmte/koude opslag in de ondergrond is 
onderdeel van programmalijn 4.  
 
Programma 2e: Integratie van componenten en systeemefficiency 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van gecombineerde en geïntegreerde apparaten 
waarin compacte opslag, warmteafgifte, en compacte warmtepomp en/of zonnewarmtesysteem 
zijn samengebracht. Prominente innovatiethema’s in dit programma zijn: 
• gecombineerde opwekking van zonnewarmte en zonnestroom; 
• emulator als ondersteuning bij gerichte ontwikkeling van componenten en systemen. 
Het gaat hierbij om ontwikkeling van gecombineerde en geïntegreerde apparaten. De functie-
integratie in een multifunctioneel bouwdeel valt onder programmalijn 3. 
  



 Multifunctionele bouwdelen 
 
Aanleiding en programmalijndoelstellingen 
Convenanten en regelgeving in de bouw vormen een steeds sterkere drijvende kracht in de markt. 
Voorbeelden zijn de implementatie van het Nationaal Energieakkoord, Stroomversnelling, 
aangescherpte normen, prestatiecontracten tussen gemeenten en woningbouwcorporaties en het 
nationaal beleid op “bijna energieneutraal bouwen” (BENG). Programmalijn 3 faciliteert deze 
ontwikkeling voor de utiliteitsbouw, de woningbouw en de civiele infrastructuur 

Grootschalige toepassing van duurzame energie en energiebesparing in een dichtbebouwd land als 
Nederland zijn alleen mogelijk als technologieën daarvoor worden geïntegreerd in de leefomgeving 
(i.c. de gebouwde omgeving en de civiele infrastructuur). Beschikbare producten brengen op dit 
moment nog te hoge kosten of ruimtebeslag met zich mee en/of teveel ongemak doordat 
energetische renovatie via maatwerk en vele verschillende losse componenten tot stand moet 
komen. Een industriële aanpak zoals gebruikt voor grootschalige nieuwbouw zou zorgen voor 
kostenbesparing, maar is niet geschikt voor de grote diversiteit van de bestaande bouw. Via 
“gestandaardiseerd maatwerk”, een “industriële aanpak” geschikt voor series van één, wordt 
aangesloten bij de diversiteit in de bestaande bouw en worden tegelijkertijd de kosten beperkt.  
 
De belangrijkste doelstelling van deze programmalijn is het ontwikkelen van multifunctionele 
energiebesparende en/of energieleverende bouwdelen. Ze integreren functies zoals isolatie, 
duurzame-energieopwekking, afgifte van warmte/koude, energieopslag en ventilatie in bouwdelen 
die tevens functies zoals stijfheid en sterkte, en wind- en waterdichtheid vervullen. Multifunctionele 
bouwdelen kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld daken, gevels, wanden, vloeren en 
infrastructuurelementen zoals geluidsschermen, dijken of wegdekken. Zo’n multifunctioneel 
bouwdeel beperkt ongemak en (kostbare) (ver)bouw en installatietijd. Ook zorgt het ervoor dat het 
ruimtebeslag van nieuwe energieoplossingen ín het gebouw beperkt blijft (belangrijk bij bestaande 
bouw). Belangrijk aandachtpunt hierbij is compatibiliteit in levensduur. Dat geldt ook voor 
milieuprestaties over levensduur, inclusief embodied energy en circulariteit. Onderzoek en 
ontwikkeling op dit punt zijn deels technisch van aard (zoals modulariteit en aansluitingen), maar 
betreffen ook zaken als standaardisatie, uitwisselbaarheid, certificering en (her)verzekering van 
prestaties.   
 
Multifunctionele bouwdelen maken gebruik van de ontwikkelingen in andere programmalijnen zoals 
PV-technologie in programmalijn 1 en/of warmte en koude installaties in programmalijn 2. 
Uiteindelijk beogen de resultaten van alle programmalijnen samen bij te dragen aan een 
energieneutraal of energieleverend gebouw of gebied.  
 
2017 programma’s en doelstellingen 
In 2017 wordt gezocht naar innovatieprojecten waarin multifunctionele bouwdelen worden 
ontwikkeld die functies als energieopwekking (elektriciteit, warmte) uit duurzame bronnen (zon, 
bodem), energieafgifte en opslag (elektriciteit, koude en warmte), isolatie, en ventilatie integreren 
met functies als stijfheid en sterkte, en wind- en waterdichtheid.  
 
Urban Energy projecten, in de zin van de regeling, dienen te passen binnen de volgende 
programma’s en hun doelstellingen: 
 
Programma 3a: Zonnestroom producerende bouwdelen (BIPV) 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van multifunctionele bouwdelen, waarmee tevens 
zonnestroom kan worden opgewekt. Dergelijke multifunctionele bouwdelen kunnen worden 
toegepast in bijvoorbeeld daken of gevels van gebouwen. Belangrijke eisen daarbij zijn: esthetisch 
aantrekkelijk, flexibel toepasbaar en tegen marktconforme prijzen aan te bieden (beperkt duurder 
dan standaardoplossingen). Denk hierbij ook aan ECO-labeling!  
 
Programma 3b: Infrastructuur geïntegreerde zonnestroomsystemen (I2PV) 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van multifunctionele infrastructuurelementen, 
waarmee tevens zonnestroom kan worden opgewekt. Denk hierbij aan toepassing van zonne-
energie in-, op-, naast-, en tussen- wegen en spoorwegen, en in-, op- of langs- wateroppervlaktes 
(evt. zelfs offshore toe te passen).  



Belangrijke eisen daarbij zijn: multifunctionaliteit, energieopbrengst, plaatsingspotentieel, 
robuustheid voor externe weersomstandigheden en andere calamiteiten, levensduur, esthetische 
eigenschappen, standaardisatie, certificering, mogelijkheid (her)verzekering en kosten.  

Programma 3c: Thermisch actieve bouwdelen  
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van multifunctionele bouwdelen die tevens thermisch 
actief zijn: naast zeer goed isoleren kunnen ze warmte inwinnen of juist reflecteren voor optimaal 
binnenklimaat en winning van energie. Benutten van passieve zonne-energie en actieve toepassing 
voor warmtewinning, ook geschikt voor combinaties in multifunctionele bouwdelen die stroom 
opwekken, ventileren etc. Het integreren vraagt nieuwe technische oplossingen voor installaties en 
materialen en ook om het ontwikkelen en integreren van schakelbare materialen en coatings (van 
glas en andere façade-oppervlakken).  

Programma 3d: Plug & play multifunctionele bouwdelen 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het samenbrengen van meerdere functies in multifunctionele 
bouwelementen met (zeer) hoge isolatiewaarden, ‘plug and play’ inpasbare oplossingen voor 
energiewinning, opslag, ventilatie, verwarming en koeling. Hiervoor zijn zowel technisch nieuwe 
oplossingen / materialen nodig als integratietechniek en productieprocessen. Ontwikkeling van 
generaties producten met vraagstukken in diverse TRL’s.:  

- integratieaspecten van energieopslag in bouwelementen; 
- combinaties van verschillende materialen onder sterk wisselende fysische omstandigheden 
- kostenreductie; 
- integrale benadering van levensduur en vervangbaarheid van samenstellende delen; 
- compatibiliteit, modulariteit en gestandaardiseerde aansluitingen; 
- industriële productie, integratie van functies en bouwfysisch gedrag van verschillende 

gecombineerde onderdelen; 
- milieu-impact, betrouwbaarheid, geluid; 
- praktijkproeven ten behoeve van het productieproces, installatiegemak, esthetische kwaliteit, 

noodzakelijk onderhoud en kosten. 

 
  



 Flexibele energie-infrastructuur 
 
Aanleiding en programmalijndoelstellingen 
De huidige energie-infrastructuur is onvoldoende toegesneden op (toekomstige ontwikkelingen in) 
duurzame energie. Hiervoor moet de huidige energie-infrastructuur flexibeler, betrouwbaarder en 
kwalitatief beter worden, geoptimaliseerd naar kosten en prestaties. De ambitie volgens het 
Energieakkoord voor duurzame groei 2013 van een energieneutrale gebouwde omgeving in uiterlijk 
2050 heeft tot gevolg, dat keuzes moeten worden gemaakt voor een energie-infrastructuur met de 
laagste maatschappelijke kosten. 

De belangrijkste doelstelling van deze programmalijn is het ontwikkelen van:  
- informatie & data tools – bijvoorbeeld voor het verwerken van grote hoeveelheden data (‘big 

data’) – om de conditie van de energie-infrastructuur beter te kennen en om op het juiste 
moment en locatie passende maatregelen te kunnen nemen om de energie-infrastructuur 
verder te flexibiliseren.  

- innovatieve vermogenselektronica en meet- en regeltechnieken waardoor de 
energievoorziening beter bestand wordt tegen (ver)storingen. Daarnaast kunnen ook DC opties 
worden ontwikkeld voor de elektriciteitsvoorziening o.a. om omzettingsverliezen terug te 
brengen.  

- flexibele componenten en inzet van vraagsturing en opslag, zodat warmtepompen, elektrisch 
vervoer en decentrale opwekking op grote schaal, veilig en tegen lagere kosten kunnen worden 
ingepast in de bestaande energie-infrastructuur. 

- oplossingen voor de transitie van aardgas naar (collectieve) CO2 vrije warmtevoorziening voor 
uiteindelijk een groot deel (circa 50%) van de bestaande gebouwde omgeving.  

- nieuwe warmteoplossingen, zoals ondiepe geothermie (<1000 meter), opslag op hogere 
temperaturen en lage temperatuur warmtenetten. Hierbij wordt ook de transitie naar andere 
temperatuurniveaus nader onderzocht en ontwikkeld, zodat duurzame warmte en “echte” 
restwarmte beter benut kunnen worden. Doel: CO2 vrije warmtevoorziening.  

- cluster warmte- en koude systemen, die onderling warmte kunnen uitleveren en beter bestand 
zijn tegen uitval, waardoor efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare 
energie.  

 
Bovengenoemde doelstelling heeft tot gevolg dat de noodzaak van intelligentie voor en in de 
energie-infrastructuur (‘smart grids’) toeneemt. Daarnaast vragen keuzes voor (her)investeringen 
in de energie-infrastructuur om een integrale afweging van energiedragers, besparingen en hybride 
oplossingen.  
 
Het is belangrijk dat de beheerder van de energie-infrastructuur een beroep kan doen op een 
flexibele energiemarkt om netcongesties voor te zijn en/of om in te spelen op fluctuaties in 
energievraag en -aanbod. Hierdoor ontstaat een relatie tussen de energie-infrastructuur uit 
programmalijn 4 en de energieregelsystemen en –diensten volgens programmalijn 5.  
 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van warmte en koude uit de ondergrond dient er daarnaast 
een nauwe relatie te bestaan tussen de energie-infrastructuur en de ontwikkelingen in 
programmalijn 2 waarin de warmte en koude installaties worden ontwikkeld.  
 
Uiteindelijk beogen de resultaten van alle programmalijnen samen bij te dragen aan een 
energieneutraal of energieleverend gebouw of gebied.  
 
2017 programma’s en doelstellingen 
Urban Energy projecten, in de zin van de regeling, dienen te passen binnen de volgende 
programma’s en hun doelstellingen: 
 
Programma 4a: Concepten en tools voor (her)ontwerp van hybride energie-infrastructuur 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van concepten en tools voor de planning van 
ontwikkelingen in de (locale) energie-infrastructuur met aandacht voor: aanpassing van netten, 
verandering in energiedrager, DC (“direct current”) versus of in combinatie met AC (“alternating 
current”), lokale energiebesparing, duurzame opwekking en/of opslag in diverse vormen waaronder 
warmteopslag, elektrisch vervoer en systeem integratie met hybride netten. Uiteindelijk doel van 
dit programma voor de gebruikers van de concepten en tools is: 
- optimalisatie en een transitie van de lokale energie-infrastructuur; 
- inzicht in effecten, kosten en baten van keuzes voor energiedragers; 
- terugbrengen van onzekerheid bij het (her)ontwerp van energie-infrastructuur; 



- gevolgen kunnen bepalen van de zekerheden en de onzekerheden voor de planning van de 
energie-infrastructuur en systeemkeuzes; 

- verlaging complexiteit van het (her)ontwerp van energie-infrastructuur; 
- financieringsmodellen; 
- in algemene zin: een basis voor (her)ontwerp en planning van de energie-infrastructuur. 
 
Programma 4b: Monitoring en control van energienetten 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, de ontwikkeling van flexibele netcomponenten, systemen en sensoren 
voor de energienetten. Uiteindelijk doel voor het netbeheer is het beperken van de noodzaak tot 
investeringen, verlagen van operationele kosten van toekomstbestendige elektriciteits- en 
warmtenetten, conditiemetingen, patroonherkenning en voorspelling, analyse en correctie van 
(potentiële) problemen in de energie-infrastructuur, zelfherstellende functionaliteiten, 
componenten die de flexibiliteit van de energienetten vergroten en het beperken van de effecten 
storingen met (tijdelijk) eilandbedrijf. 
 
Data en ICT zullen hierbij een grote rol spelen en het beheer van energienetten optimaliseren: 
- tijdig in beeld brengen van dreigende congesties in de energie-infrastructuur; 
- zoveel mogelijk voorkomen van verstoringen; 
- beperken van de effecten van verstoringen en het herstellen van verstoringen; 
- optimale gebruik van de activa in de energie-infrastructuur. 
 
Programma 4c: Warmtedistributie bestaande bouw 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van producten voor het omvormen van vooral 
bestaande wijken en gebouwen naar (duurzame) warmtenetten, w.o. gebouwaansluitingen (incl. 
integratie met de binnenhuisinstallatie) van gas naar warmte, lage temperatuur, clusterwarmte, 4e 
generatie netten. De beperkte ruimte in gebouwen, flexibiliteit, legionella en regelgeving zijn 
aandachtspunten in dit programma. 

Programma 4d: Betere benutting ondergrond voor opwekking & opslag thermische energie 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van oplossingen voor de opslag van warmte in de 
ondergrond, bij hogere temperaturen dan 30°C en het onderzoeken van de bijbehorende 
exploitatiemogelijkheden hiervan. Ook biedt dit programma ruimte voor onderzoek naar en 
ontwikkeling van de mogelijkheden voor ondiepe geothermie (<1000 meter) als duurzame 
energiebron. Bodemprocessen (thermisch, combinatie met vervuiling, met waterwinning, 
bodemleven) en daarmee samenhangende vergunningen zijn aandachtspunten in dit programma. 
 
Programma 4e: Framework voor een slimme energie-infrastructuur 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van ‘frameworks’ en ICT platformen, informatie- en 
datasystemen, al dan niet via de slimme meter, zodat data en informatie het beheer en de 
bedrijfsvoering van een flexibele energie-infrastructuur en van de energieregelsystemen en –
diensten volgens programmalijn 5 faciliteren. 
 
De frameworks bieden een naadloze aansluiting en interoperabiliteit tussen ‘slimme’ en flexibele 
energie-infrastructuur enerzijds en energieregelsystemen en –diensten volgens programmalijn 5 
anderzijds. Hiermee wordt het mogelijk dat beheerders van energie-infrastructuur op de diensten 
volgens programmalijn 5 een beroep doen en/of dat deze diensten (wel of niet via aggregatie) 
worden verhandeld op bestaande en nieuwe marktplaatsen voor energie en onbalans. 
 
Aandachtspunten bij de programma’s van deze programmalijn 
Een Urban Energy project in programmalijn 4, houdt rekening met en speelt in op de volgende 
aandachtspunten, voor zover nodig voor een succesvolle toepassing van de projectresultaten 
(gedeeltelijk komen de aandachtspunten overeen met die van programmalijn 5):  
- Markt- en verdienmodel. 
- Herhaalbaarheid van oplossingen met bijbehorende (internationale) standaardisatie; dit speelt 

in het bijzonder voor de ICT-aspecten en de bijbehorende data, maar ook voor oplossingen 
met sensortechnologie en voor concepten van warmte- en koudesystemen. 

- Schaalbaarheid van oplossingen. Een project waarbij die schaalbaarheid gerealiseerd kan 
worden biedt extra mogelijkheden om snelle en grote bijdragen te leveren aan de 
energietransitie. 



- Eerdere projecten op het gebied hebben geleid tot resultaten, zoals de mogelijkheid om met 
vraagsturing piekbelasting van energie-infrastructuur te matigen, knelpunten te verlichten en 
storingen te voorkomen. Van belang is nader uit te werken hoe partijen deze resultaten 
kunnen consolideren en kunnen opnemen in bedrijfsvoering om energie-infrastructuur 
daadwerkelijk te flexibiliseren.  

- Interoperabiliteit om geografische schalen en verschillende organisaties te verbinden.  
- Privacy, eigendom van data en ‘security’ (de beveiliging van de goede werking van de energie-

infrastructuur). 
- ‘Resilience’ van de energie-infrastructuur, het vermogen om te herstellen van (ver)storingen, 

negatieve effecten ervan te beheersen, ‘back up’ (opgestelde reserve). 
-  ‘Open data’ en ‘open ICT platforms’: beperkingen minimaliseren voor hergebruik van data 

voor meerdere doeleinden, zodat dit nieuwe inzichten en nieuwe verdienmodellen mogelijk 
maakt,  en samenhang in informatie brengt.  

  



 Energieregelsystemen en -diensten  
 
Aanleiding en programmalijndoelstellingen 
Een energieneutrale gebouwde omgeving vraagt om ‘intelligente’ energiebesparing en optimale 
inzet van duurzame energie. Het gebruik van decentraal, in toenemende mate door consumenten 
zelf, opgewekte duurzame energie kan worden geoptimaliseerd door het toepassen van 
prijsmechanismen, het waarderen van ‘flexibiliteit’ en het benutten van energieopslag (inclusief het 
gebruik van batterijen in elektrische auto’s). Hierbij is het van belang dat dit lokaal organiseren 
van de energievoorziening (productie, opslag, handel, gebruik) niet leidt tot verlies aan comfort in 
woon- en werkomgeving en dat ‘intelligente’ energiebesparing wordt gerealiseerd (d.w.z. 
energiebesparing in combinatie met een optimaal binnenklimaat, veiligheid en beschikbaarheid).  
 
De belangrijkste doelstelling van deze programmalijn is het:  
- ontwikkelen van (zelflerende) intelligente energieregelsystemen en -diensten voor optimaal 

energiegebruik, gezond en comfortabel binnenmilieu, optimale inzet van duurzame energie, 
‘ontsluiting van flexibiliteit’, energiebesparing en kostenverlaging. 

- ontwikkelen van innovatieve producten en diensten op het gebied van ‘flexibiliteit’ waaronder 
energieopslag zoals batterijmanagementdiensten, garantiediensten, flexibiliteitsdiensten, laad- 
en ontlaadprotocollen.  

- ontwikkelen van oplossingen voor slimme sturing vanuit de (auto)batterij in het net met 
bijvoorbeeld een ‘open mobility services platform’. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen 
hun (auto)batterij hiervoor beschikbaar stellen. 

- ontwikkelen van nieuwe energiemarktmodellen met ‘incentives’ om de energievoorziening 
duurzamer in te richten, flexibiliteit aan te bieden, en het gebruik van energie dat binnen de 
eigen ‘gemeenschap’ is opgewekt te stimuleren (bijv. door inzet van prijsmechanismen). 

- gebruik van data (inclusief ‘big data’) in al haar verschijningsvormen als één van de manieren 
om bovengenoemde ontwikkelingen te faciliteren. Waarbij rekening moet worden gehouden 
met standaardisatie, interoperabiliteit, ‘open data’, privacy en security.  

 
Uiteindelijk beogen de resultaten van alle programmalijnen samen bij te dragen aan een 
energieneutraal of energieleverend gebouw of gebied. De andere Urban Energy programmalijnen 
zijn vooral gericht op componenten en producten. Programmalijn 5 is een verbindende schakel en 
richt zich op systemen en diensten. De gebruiker staat centraal; data en ICT zijn belangrijke 
verbindende elementen. Compacte warmte opslag wordt bijvoorbeeld ontwikkeld in programmalijn 
2 en warmte koude opslag ondergronds in programmalijn 4. In programmalijn 5 worden diensten 
ontwikkeld voor de optimale inzet van de opslag. De verschillende programma’s binnen 
programmalijn 5 versterken elkaar: intelligente regelsystemen en –diensten in 5a kunnen 
uiteindelijk aanwezige energiediensten van en voor elektrisch vervoer benutten die worden 
ontwikkeld in 5b, inspelen op prijsmechanismen die worden ontwikkeld voor flexibiliteit volgens 5c 
en/of worden ingepast in de slimme energiesystemen volgens 5d.  
 
2017 programma’s en doelstellingen 
Urban Energy projecten in de zin van de regeling passen binnen de volgende programma’s en hun 
doelstellingen: 
 
Programma 5a: (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en –diensten 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van intelligente energieregelsystemen en 
ondersteunende producten en diensten voor energiebesparing en optimaal energiegebruik op 
gebouw- en gebiedsniveau. Producten en diensten dienen, binnen gestelde marges voor de te 
leveren prestatie, te zorgen voor het regelen van de energievraag, het continu optimaal inzetten 
van (decentrale) duurzame energie, en/of het optimaliseren van het binnenklimaat (ventilatie, 
temperatuur, licht). Ze verbeteren daarmee de energieprestatie als geheel op gebouw- en 
gebiedsniveau. Daarbij zijn producten en diensten nodig voor inzage in en sturing van actueel 
energiegebruik, het vaststellen en verhogen van de actuele waarde van (decentraal beschikbare) 
energie en/of de waarde van beschikbare “flexibiliteit” in de energievraag (en eventueel ook van 
het energieaanbod). Schaalbare en/of repliceerbare oplossingen zijn belangrijk. Standaarden en 
interoperabiliteit zijn hiervoor een voorwaarde. 
 
Programma 5b: Energiediensten van en voor elektrisch vervoer (EV) 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het leveren van energiediensten aan de eigenaar en/of gebruiker van 
EV’s (elektrische voertuigen) en – als verbijzondering van programma 5c – het optimaal opvangen 
van toenemende fluctuaties in energieaanbod en –vraag door het benutten van batterijen in EV’s 



en het gebruik van relevante data (denk aan de actuele status van de batterij, de prijs van 
elektriciteitsmarkten, de status van het lokale elektriciteitsnet en de ‘agenda’ voor het gebruik van 
het voertuig). Innovatiethema’s relevant voor dit programma zijn:  
- ‘open mobility services platform’;  
- laad- en ontlaadprotocollen, bijvoorbeeld voor het voorkomen van congesties in het 

elektriciteitsnet, voor het zo goed mogelijke behoud van de goede werking en de levensduur 
van de batterij en voor de kwaliteit van de oplaaddienst om het voertuig volgens de agenda 
weer te kunnen gebruiken; 

- tools en standaarden om de energievoorziening voor combinaties van gebouwen, eigen 
opwekking en/of meerdere EV’s te optimaliseren. 

 
Programma 5c: Verhogen flexibiliteit in het energiesysteem 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het optimaal opvangen van toenemende fluctuaties in energieaanbod 
en –vraag door het benutten van opslagtechnologieën (warmte en elektriciteit), sturing van vraag 
naar en aanbod van energie en prijsmechanismes. Innovatiethema’s relevant voor dit programma 
zijn:  
- dynamische verrekeningstechnieken;  
- nieuwe markt- en business modellen;  
- efficiëntie van energiegebruik in (clusters van) gebouwen gecombineerd met een gezond en 

comfortabel binnenmilieu;  
- batterijmanagement, laad- en ontlaadprotocollen;  
- (garanties voor) eigenschappen van de opslag, zoals tijdsduur van de opslag (seconde, uur, 

etmaal, seizoen), energie en vermogen, laadcycli en levensduur. En reactietijden na vraag om 
te laden of te ontladen; 

- optimaal gebruik van data zoals gebruiks- en weersverwachtingen. Waar komt energie vandaan 
bij winterdagen zonder wind en lage PV opbrengst; 

- stimuleren van het gebruik van energie die binnen de eigen gemeenschap is opgewekt. 
Voor deze doelstelling zijn nieuwe producten en diensten nodig voor inzage in en sturing van 
actueel energiegebruik, het vaststellen en verhogen van de actuele waarde van (decentraal 
beschikbare) energie en/of de waarde van beschikbare “flexibiliteit” in de energievraag (en 
eventueel ook van het energieaanbod). 
 
Programma 5d: Slimme en resilient energiesystemen (smart energy) 
De belangrijkste doelstelling van dit programma is, naast de hierboven genoemde algemene 
programmalijndoelstellingen, het ontwikkelen van energiesystemen die gebruik maken van diverse 
databronnen om elektriciteitsmarkten – en mogelijk ook markten voor andere energiedragers – 
flexibel en toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door real-time prognotiseren, analyseren, 
controleren en waar nodig sturen van deze markten zodat deze stabiel blijven dan wel zichzelf 
corrigeren onder alle omstandigheden en onder de voorwaarde dat alle partijen inclusief 
consumenten kunnen participeren in deze markten.  Relevante thema’s zijn: 
- big data inclusief exogene data als resource, niet als asset;  
- informatiesystemen, platformen en tools voor het maken van prognoses, analyses, en controle- 

en sturingsmechanismes; 
- optimaliseren van energiediensten voor het kosteneffectief, betrouwbaar en flexibel gebruik van 

energiesystemen; 
- motiveren van gebruikers om te participeren in genoemde energiesystemen;  
- patroonherkenning, terugbrengen onzekerheid en verlagen complexiteit voor ontwikkelaars en 

gebruikers van diensten.  
De energiesystemen en de bijbehorende informatiesystemen volgens dit programma kunnen 
gebruik maken van de in programma 4e genoemde frameworks. En ze kunnen de in programma 4b 
genoemde functionaliteiten van energienetten ondersteunen.  
 
Aandachtspunten bij de programma’s in deze programmalijn 
Een Urban Energy project in programmalijn, houdt rekening met en speelt in op de volgende 
aandachtspunten, voor zover nodig voor een succesvolle toepassing van de projectresultaten 
(gedeeltelijk komen de aandachtspunten overeen met die van programmalijn 4):  
- Markt- en verdienmodel. 
- Herhaalbaarheid van oplossingen met bijbehorende (internationale) standaardisatie; dit speelt 

in het bijzonder voor de ICT-aspecten en het intelligente gebruik van data.  
- De schaalbaarheid van oplossingen met ook de nadruk op de niet-functionele asspecten als 

privacy, eigendom van data en ‘security’ maar zeker ook resilience.  
- Eerdere projecten op het gebied hebben geleid tot resultaten, zoals energiebesparing, inzicht 

in kosten en baten van flexibiliteit, positieve betrokkenheid van consumenten bij experimenten 



met de energievoorziening in wijken, effecten van tarieven en beschrijving van een 
marktplaats voor flexibiliteit. Van belang is nader uit te werken hoe partijen deze resultaten 
kunnen consolideren om met nieuwe energieregelsystemen en -diensten een energieneutrale 
gebouwde omgeving daadwerkelijk te realiseren.  

- Integrale benadering in plaats van werken naar point-to-point oplossingen. 
- Interoperabiliteit om geografische schalen en verschillende organisaties te verbinden.  
- Interoperabiliteit om interactie met andere vitale infrastructuren te kunnen realiseren zoals 

water en life sciences en health (LSH). 
- Wet- en regelgeving. 
-  (Gedrag van) energie ‘prosumenten’; de consument (en prosument) heeft een centrale positie 

in het nieuwe energiesysteem en is veel meer dan een eindgebruiker.  
- ‘Open data’ en ‘open ICT platforms’: beperkingen minimaliseren voor hergebruik van data voor 

meerdere doeleinden, zodat dit nieuwe inzichten en nieuwe verdienmodellen mogelijk maakt 
en samenhang in informatie brengt.  

- Creëren of benutten van testfaciliteiten voor nieuwe producten en diensten. Uit te bouwen 
naar een referentiearchitectuur.  

- Mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten in samenwerking tussen energie- en ICT 
sector.  

 


