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1 Inleiding 

1.1 Doel 

Elk jaar wordt er door de TKI Urban Energy een terugblik opgesteld van het afgelopen 

jaar. Hierin kijkt men terug naar de activiteiten die dat jaar plaats hebben gevonden en 

de resultaten die behaald zijn. Dit geeft een basis om verdere activiteiten op voort te 

bouwen. In 2020 is in het verband van de Innovation Monitoring Unit (IMU) besloten 

om dit over alle missies vanuit het klimaatakkoord en de daaruit voortgekomen 

meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) zoveel mogelijk gelijk te 

trekken en daar is deze missierapportage uit voort gekomen. Deze rapportage 

behandelt Missie B een emissievrije gebouwde omgeving in 2050.  

Het doel van deze rapportage is een stand van zaken te geven op elk MMIP en 

antwoordt te geven op de vraag “Hoe gaat het met de missie?” Door middel van cijfers 

en statistieken kan een helder beeld worden geschetst en geëvalueerd worden over de 

voortgang. Hierdoor kunnen toekomstige activiteiten verder aangescherpt worden en 

goed aansluiten bij eerdere ontwikkelingen. 

Deze rapportage zal bestaan uit verschillende hoofdstukken zoals afgestemd in de 

IMU. In hoofdstuk 2 zullen de behaalde resultaten van afgelopen jaar per MMIP 

uiteengezet worden. In hoofdstuk 3 zullen de gestarte innovatieprojecten en 

aanverwante activiteiten binnen de missie geanalyseerd worden. In hoofdstuk 4 wordt 

er gekeken naar missiespecifieke indicatoren en in hoofdstuk 5 zal een conclusie 

worden getrokken en de centrale vraag “Hoe gaat het met de missie?” beantwoord 

worden. 

1.2 Scope 

Deze rapportage gaat over alle MMIP’s binnen de Missie gebouwde omgeving en TKI 

Urban Energy zijnde: MMIP 2 Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de 

gebouwde omgeving, MMIP 3 Versnelling van energierenovaties in de gebouwde 

omgeving, MMIP 4 Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving, en MMIP 5 

Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving. MMIP2 valt deels ook 

onder missie A. Vanwege het belang van het MMIP beide missies en om een goed 

overzicht te creëren wordt in beide missierapportages over het gehele MMIP 

gerapporteerd. In analyse van de projecten worden alle projecten, gestart óf lopend in 

2020 onder de volgende regelingen meegenomen: DEI+, PPS-toeslag, TSE 

Gebouwde Omgeving, HER+, en de MOOI. 

1.3 Grondslag van de gegevens 

De gegevens die gebruikt zijn in deze rapportage zijn afkomstig van het RvO of van de 

portfolio-analyse opgesteld door TKI Urban Energy in april 2021. In deze portfolio-

analyse zijn projecten gestart in 2019, 2020 en 2021 ingedeeld per MMIP en subthema 

en geëvalueerd op basis van de projectsamenvatting en expertise binnen TKI Urban 

Energy over de betreffende deelnemers en onderwerpen.  
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2 Resultaten 

2.1 MMIP 2  

Het doel van MMIP 2 is het bevorderen van innovaties op het gebied van hernieuwbare 

elektriciteitsopwekking op land en binnenwateren met een focus op zonne- en 

windenergie. Daarmee draagt dit MMIP2 bij aan de missies ‘een CO2-emissie vrij 

elektriciteitssysteem in 2050’ en ‘een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050’. Voor dit 

MMIP relevante implementatie tussendoelen voor 2030 zijn daarbij het realiseren van 

een elektriciteitsopwekking van minimaal 35 TWh/jr uit grootschalige zonne- en 

windparken, minimaal 7 TWh/jr uit kleinschalige zonnestroomsystemen in de 

gebouwde omgeving en opwekking van minimaal 20% van lokale het energieverbruik 

(incl. EV) binnen de gebouwde omgeving. 

 

De in het MMIP2 opgenomen innovaties focussen op het wegnemen van de barrières 

voor het behalen van deze doelen. Deze innovaties: 

 

– Verhogen de economische haalbaarheid door kostenreducties en 

opbrengstverhoging 

– Verbeteren de fysieke inpassing door functie-integratie met gebouwdelen, 

infrastructuur, landbouw en recreatie met aandacht voor esthetiek en ecologie 

– Verbeteren de inpassing in het energiesysteem door te werken aan conversie en 

opslagtechnieken en het samenbrengen hiervan in een werkend energiesysteem.  

 

Met mooie, betaalbare en betrouwbare hernieuwbare opwekinstallaties blijft het 

maatschappelijke enthousiasme voor de missiedoelen behouden.  

 

In 2020 zijn er ca. 35 innovatieprojecten afgerond op de thema’s van het MMIP vanuit 

de Topsector Energie innovatieregelingen, TSE, PPS-Toeslag, DEI(+) en HER(+), met 

een totaal subsidiebedrag van ongeveer 20 miljoen euro. In bijlage B van deze 

rapportage is een totaal overzicht opgenomen.  

 

Een cluster van ca. 15 projecten richtte zich op technologische enablers voor 

zonnestroom. Deze projecten richten zich vooral op de toepassing van nieuwe 

materialen en de ontwikkeling van nieuwe devices met als doel het rendement van 

zonnecellen te verhogen, de specifieke opbrengst van zonnepanelen te verhogen en 

het mogelijk maken van verdere kostenreducties in de gehele keten. Deze innovaties 

vinden middels wetenschappelijke publicaties en via machinebouwers hun weg naar de 

internationale ontwikkel- en productieketen van zonnepanelen. Een directe link van 

Nederlandse innovatie naar internationale vooruitgang is hierbij slechts sporadisch te 

leggen, wel behoort Nederland nog steeds tot de internationale top op het gebied van 

onderzoek en technologieontwikkeling voor zonnepanelen en leidt het geen twijfel dat 

deze kennis bijdraagt aan de mondiale vooruitgang op dit vlak. 

 

Eind 2020 hebben de op de Nederlandse markt verkochte zonnepanelen typisch een 

rendement van rond de 20% en zijn tegen een meerprijs panelen tot 22.5% 

verkrijgbaar. De afgelopen jaar zijn deze rendementen steeds met ca. 0.5-1% absoluut 
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gestegen. Groothandelsprijzen voor zonnepanelen liggen nu tussen de 0.15-30 $ct per 

Wp, met een daling van 3-10% in het afgelopen jaar en een voorzetting van de 

leercurve. 

 

Deze ontwikkelingen, in combinatie met kostendalingen op het gebied van omvormers 

en mechanische en elektrische installatie, hebben er toe geleid dat de opwekkosten 

van zonnestroom voor grootschalige toepassingen op land en op daken in 2020 rond 

de 6€ct/kWh lagen (volgens LCOE berekening). Dit is een significante daling ten 

opzichte van 2018, toen deze nog rond de 8€ct/kWh lagen en ruimschoots in lijn met 

de gestelde kostenreductiedoelen voor 2030. 

 

Een tweede cluster van ca. 15 projecten richtte zich op innovatie voor nieuwe 

toepassingen van zonnestroom, zoals drijvende zonnepanelen, building integrated PV, 

overkappingen van parkeerterreinen en autonome straatverlichting. Deze projecten 

bieden zicht op verbeterde functie-integratie van zonnestroom en zijn inspirerende 

voorbeelden voor de markt. Zo is Nederland binnen Europa absoluut leidend op het 

gebied van drijvende zonnepanelen met een geïnstalleerd vermogen van 100 MWp en 

een marktaandeel van ca. 65%. Enkele projecten richten zich ook op offshore solar, 

waarmee Nederland mondiaal voorop loopt. Een belangrijke mijlpaal hier is het eerste 

werkende offshore zonnestroomsysteem eind 2019.  

 

Binnen de infrastructuur en de gebouwensector zien we deze innovatieve systemen 

nog minder goed aansluiting vinden bij de markt. Verbeterde functie-integratie werkt 

hier meestal kostenverhogend wat betreft de private systeemkosten. De baten zijn 

veelal van maatschappelijke aard en niet eenvoudig te monetariseren of te 

internaliseren in de businesscase. Het belangrijkste instrument voor 

implementatieversnelling van hernieuwbare opwek, de SDE++ houdt slechts zeer 

beperkt rekening met de maatschappelijke baten van functie-integratie van 

zonnestroomsystemen. 

 

Daarnaast zijn er nog enkele projecten afgerond op het gebied van wind op land en 

waterkracht. Dit betreft veelal innovaties op het gebied van installatie en 

subcomponenten. Het geringe aantal projecten rond wind op land en overige 

opwektechnieken is te verklaren uit het feit dat de regelingen tot voor kort weinig ruimte 

gaven voor deze technieken.  

 

Naast deze afgeronde projecten zijn er ca. 50 nog lopende en in 2020 gestarte en 

beschikte projecten op de thema’s van MMIP2, met een totaal subsidiebedrag van ca. 

40 miljoen. Binnen deze projecten wordt gewerkt aan een nieuwe generatie 

hoogrendement zonnecellen zoals tandemmodules met perovskieten, diverse dunne-

film en lichtgewicht zonnepanelen, gekleurde zonnepanelen met behoud van 

rendement en kostprijs en een scala aan verbeteringen qua functie-integratie met 

gebouwen, water, landbouwgrond en ‘nieuwe natuur’. Met deze lopende en gestarte 

projecten is het te verwachten dat er binnen nu en 5 jaar de volgende innovaties 

beschikbaar zijn: 

 

– betaalbare lichtgewicht zonnepanelen 

– gekleurde zonnepanelen met weinig meerkosten en weinig rendementsverlies 
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– een gedragen ecolabel voor zonneparken op voormalig landbouwgrond 

– diverse nieuwe agri-PV concepten (waarbij landbouw en energieopwek 

samengaan) 

– opschaling van offshore solar naar MW schaal 

 

Daarnaast wordt een overtuigende bijdrage geleverd aan de internationale vooruitgang 

op het gebied van tandemzonnecellen met voorspelde rendementen van 25 tot meer 

dan 30%.  

 

Binnen MMIP2 is een aanzienlijk technologieprogramma voor zonnestroom 

opgenomen om opbrengsten te kunnen blijven verhogen en kosten te kunnen blijven 

reduceren. Ook borgt dit programma dat er een voldoende grote pool van experts 

aanwezig blijft in Nederland die in belangrijke mate bijdragen aan de ontwikkeling van 

nieuwe toepassingen. Ondanks deze programmering en de hoge kwaliteit van de 

projecten is er sinds 2020 aanzienlijk minder financiering beschikbaar voor dit 

deelprogramma. Er wordt geadviseerd de financiering hiervan te versterken.  

 

Binnen het portfolio van innovatieprojecten zien we nog weinig aandacht voor de 

energetische inpassing van hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind en het 

ontwikkelen van circulaire systeemontwerpen. Dit zijn aandachtspunten voor de 

regelingsfocus van de komende jaren. Voor energetische inpassing is nu specifiek 

aandacht in de MOOI-SIGOHE regeling. Voor dit onderwerp is blijvende aandacht 

nodig. Daarbij gaat het er niet alleen om het technisch mogelijk maken van het 

verschuiven van de opgewekte energie in de tijd (uitgestelde levering), maar in 

toenemende mate ook om het wegnemen van de onrendabele top van de reeds 

beschikbare mogelijkheden.  

 

Het is positief dat er nu enkele projecten zijn die zich richten op innovaties voor 

zonnestroomsystemen op grote daken. Gegeven het grote potentieel, hoge 

maatschappelijk draagvlak en mogelijkheid om met grote projecten en hoog jaarlijks 

implementatievolume te halen wordt deze sector waarschijnlijk de motor achter de 

groei van zonnestroom in de komende jaar. Innovaties die leiden tot verdere 

implementatieversnelling in dit segment zouden prioriteit moeten krijgen.  

We zien nu voor het eerst projecten die gericht ecologisch onderzoek doen in relatie tot 

zonneparken. Dit is een goede stap, wel is in de totstandkoming van deze projecten 

geconstateerd dat de onderzoeksvragen en benodigde (langjarige) inspanning het 

projectniveau overstijgen. Geadviseerd wordt om een apart ecologieprogramma op te 

zetten naar analogie van het WOZEP.  

 

Ook moet geconstateerd worden dat het maatschappelijk draagvlak voor grootschalige 

windparken en zonneweiden in 2020 verder verkleind is. Veel projecten roepen 

weerstand en bezwaarprocedures op. De voorbeeldprojecten waar MMIP2 toe oproept 

en waar aan gewerkt wordt zijn nog onvoldoende zichtbaar in dit maatschappelijk 

debat. De recent beschikte MOOI-projecten die werken aan een ecolabel voor 

zonneparken en Agri-PV zijn een goede stap en er zijn meer van dergelijke 

voorbeelden nodig. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.  
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2.2 MMIP 3 

Het doel van MMIP 3 is om innovaties te bevorderen die gebouwen gereedmaken voor 

een aardgasvrije warmtevoorziening en de opschaling van het aantal 

energierenovaties mogelijk te maken. Daarmee draagt dit MMIP bij aan de missie ‘een 

CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050’, met als tussendoel in 2030: 200.000 

bestaande woningen per jaar van het aardgas af en voorbereid op 2050. De ambitie is 

dat circa 1,5 miljoen woningen en 15% van de utiliteitsgebouwen in 2030 aardgasvrij 

(en duurzaam) worden verwarmd. MMIP 3 stimuleert technische, procesmatige en 

maatschappelijke innovaties die de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen 

versnellen. Het programma is gericht op integrale oplossingen, waarbij drie 

deelprogramma’s centraal staan:  

  

3.1: Ontwikkeling van integrale renovatieconcepten  

3.2: Industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces  

3.3: Gebouweigenaren en gebruikers centraal bij energierenovaties  

 

In totaal is in de periode 2019 – 2021 (april) ca. 60 miljoen euro subsidie naar 40 

projecten op MMIP 3 gegaan. Hiervan vallen er 9 onder de DEI+, 5 onder de MOOI, 5 

onder de PPS, 2 onder TSE Gebouwde Omgeving, 16 onder de TSE Urban Energy en 

2 onder de HER+ en 1 Topsector Energiestudies. 

 

De realisatie van de 2030 doelen van MMIP 3 lijkt op schema te liggen voor wat betreft 

het realiseren van 3,4 MTon reductie. Hierbij moet worden aangemerkt dat deze 

ambitie naar alle waarschijnlijkheid zal worden verhoogd door verscherpte doelen 

vanuit Europa. Door het ontbreken van duidelijke monitoring is minder duidelijk of dit 

ook geldt voor de doelen naar 2050 toe. Gezien de resultaten van de KEV lijkt een 

substantiële versnelling nodig om de 2050 doelen te bereiken.  

Volgens onderzoek van IPSOS worden er jaarlijks 2,2 miljoen verduurzamings-

maatregelen uitgevoerd. Dit betreffen maatregelen zoals het toepassen van 

dubbelglas, spouwmuurisolatie, etc. Bij 378.000 gebouwen worden twee of meer 

maatregelen toegepast (syswow). In de Klimaat en Energieverkenning wordt geduid 

dat dit voornamelijk reguliere woningverbetering betreft en dat dit maar in beperkte 

mate vanuit verduurzaming wordt ingegeven. Uit het WoonOnderzoek uit 2018 blijkt 

dat in 2018 220.000 woningen zijn gerenoveerd naar een label van B of beter. De 

analyse in het kader van de contingentenaanpak van TNO (2021) laat zien dat dit 

aantal in 2019 op 275.000 ligt. Het is echter onduidelijk of de aanpassingen die aan 

deze woningen zijn gedaan ook spijtvrij zijn, en dus bijdragen aan het aardgasvrij 

maken van deze woningen richting 2050. Het aantal woningen dat in 2020 in totaal van 

het gas af zijn gehaald ligt op 8.000 (KEV 2020). 

 

De afgelopen jaren is veel subsidie gegaan naar het industrialiseren van 

energierenovaties. Inmiddels leiden deze innovaties tot producten die in de praktijk 

worden toegepast. In de nieuwbouw worden grote stappen gezet met industrieel 

bouwen (20.000 woningen gerealiseerd in 2019 en 2020) en met het vormen van 

treintjes van opdrachten door betere samenwerking tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer. In de renovatiemarkt blijft de groei nog achter. De toepassing van 

prefab bouwdelen wordt in de nieuwbouw sector sneller geïmplementeerd dan in de 
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renovatiemarkt. Vooralsnog gaat in de renovatiesector meer aandacht uit naar 

digitalisering dan naar industrialisatie van renovatieconcepten. Een voordeel hiervan is 

dat digitalisering ook meer op maatwerk gebaseerde renovatieconcepten kunnen 

versnellen en opschalen. 

 

Digitalisering speelt een steeds grotere rol bij het verduurzamen van woningen en 

gebouwen. In de nieuwbouw wordt BIM en het materialenpaspoort veelvuldig 

toegepast. Ook voor de bestaande bouw worden digitale tools steeds meer ingezet. 

Een aantal voorbeelden zijn: de ontwikkeling van digitale configuratoren voor het 

inmeten van woningen, softwareplatforms voor de verduurzaming van corporatiebezit, 

tools voor het begeleiden van een wijkreis, en softwareplatforms die de afstemming 

van taken op de bouwplaats gemakkelijker maken. Steeds meer modellen maken 

gebruik van Artificial Intelligence en de toepassing van Digital Twins zorgt ervoor dat 

gebouwmodellen steeds beter de werkelijkheid benaderen. Hierdoor kunnen betere 

voorspellingen worden gedaan over het resultaat van renovaties. Verder zijn er 

inmiddels partijen actief die gebouwen kunnen inmeten door met een drone door de 

wijk te vliegen. Hierdoor kunnen veel kosten in de werkvoorbereiding worden 

bespaard. Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol bij de ketenintegratie van 

zowel industriële als traditionele renovatieconcepten. Punt van aandacht zijn de vele 

soortgelijke initiatieven in de markt, waardoor partijen afzonderlijk van elkaar met 

dezelfde ontwikkelingen bezig zijn. 

 

Tegelijkertijd is er een te groot gat tussen de geïndustrialiseerde oplossingen die vooral 

door woningcorporaties worden toegepast en de op maatwerk gebaseerde aanpak 

voor particulieren. Ook voor particulieren zijn kostenefficiënte aanpakken nodig. Deze 

kunnen ontstaan wanneer een manier kan worden gevonden om woningen waarvan de 

eigenaar voor eenzelfde renovatie oplossing kiezen gebundeld kunnen worden, 

waardoor aanbiedende partijen een voorspelbare en continue vraag krijgen op basis 

waarvan ze geoptimaliseerde renovatieconcepten kunnen ontwikkelen. Hierbij is ook 

nadrukkelijk aandacht nodig voor de klantreis en wijkreis, zodat gebouweigenaren 

optimaal worden meegenomen in het beslissingsproces om tot verduurzaming over te 

gaan. Ook passende financieringsoplossingen zijn hierbij van belang. 

 

We zien dat de aandacht voor warmtevraagreductie in gebouwen sterk toe is genomen 

in 2020, waar dit voorheen vaak een ondergeschoven kindje was. Zo was er veel 

aandacht voor de routekaart na-isoleren, is isolatie toegevoegd aan de ISDE-subsidie 

en wordt er gesproken over een mogelijk nationaal isolatieprogramma. Regelingen als 

de Standaard en Streefwaarden en de afronding van de warmtetransitievisies kunnen 

gebouweigenaren helpen bij spijtvrij renoveren, waardoor ook bij particulier eigendom 

opschaling mogelijk is. 

 

Een groot gedeelte van de inspanningen in de energietransitie Gebouwde Omgeving is 

gericht op woningen. Er is veel minder aandacht voor de verduurzaming van 

utiliteitsbouw. Vanuit verschillende sectoren in het maatschappelijk vastgoed worden 

initiatieven ontplooid en aanpakken ontwikkeld. In het commercieel vastgoed is nog 

onvoldoende aandacht voor benodigde innovatie voor verduurzaming van 

utiliteitsbouw, buiten regelgeving zoals EED-audits, informatieplicht en de label-C 

verplichting bij kantoren. Door het stellen van duidelijke randvoorwaarden en het 
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ontwikkelen van innovatieve renovatieconcepten zal de verduurzaming van 

utiliteitsbouw verder moeten worden versneld voor het realiseren van de doelstellingen. 

 

Een belangrijke uitdaging speelt op het gebied van Human Capital. Vanuit 

verschillende maatschappelijke opgaves wordt aanspraak gemaakt op eenzelfde 

beperkte groep vaklieden. Door verschillende opgaves met elkaar te verbinden kan de 

beschikbare capaciteit efficiënt worden ingezet. Daarnaast moet worden gezocht naar 

manieren om de arbeidsproductiviteit te verhogen, meer mensen op te leiden en het 

werk geschikt te maken voor een bredere groep mensen. 

 

Er is meer aandacht nodig voor het circulair maken van renovatieprocessen waardoor 

de CO2 footprint van renovaties afneemt en het opschalen van het aardgasvrij maken 

van woningen. Binnen de huidige innovatieprojecten blijkt hier nauwelijks aandacht 

voor te zijn. Dit moet integraal onderdeel worden van alle inspanningen, omdat anders 

de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn voor de gebouwde omgeving niet 

gehaald gaat worden. 

2.3 MMIP 4 

Het doel van MMIP 4 is om een competitieve en aantrekkelijke aardgasvrij concepten 

op te schalen voor eindgebruikers in de woningbouw, utiliteitsbouw en glastuinbouw. 

Daarmee draagt dit MMIP bij aan de missie ‘een CO2-vrije gebouwde omgeving in 

2050’, met als tussendoelen in 2030: 1) gestaag het tempo van de verduurzaming 

opvoeren (aardgasvrij of aardgasvrij-ready) tot 200.000 bestaande woningen per jaar, 

2) circa 1,5 miljoen bestaande woningen en 15% van de bestaande utiliteitsgebouwen 

in 2030 verduurzamen en 3) minimaal 20% van het lokale energiegebruik binnen de 

gebouwde omgeving duurzaam opwekken (in samenwerking met de MMIP’s 2, 3 en 5). 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat warmtebedrijven een groei realiseren in 

stadswarmte oplopend naar circa 80.000 woningequivalenten per jaar in 2025, en dit 

niveau vasthouden t/m 2030. Dit komt erop neer dat, van de 1,5 miljoen extra 

woningen die verduurzaamd worden in 2030, ruim de helft aangesloten zal zijn op een 

warmtenet. De andere helft zal dan verduurzaamd worden met gebouwmaatregelen 

(individueel of blokverwarming) zoals (hybride) warmtepompen, infraroodverwarming 

en andere technieken.  

 

Binnen MMIP 4 richt het innovatieprogramma zich vooral op de toepasbaarheid van 

concepten voor verwarmen en koelen in bestaande (bewoonde) situaties. Er wordt 

gewerkt aan een combinatie van individuele gebouwmaatregelen en collectieve 

gebiedsmaatregelen. Gebouwmaatregelen zijn bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen 

in combinatie met kleinschalige warmteopslag en afgifte-, tapwater- en 

ventilatiesystemen. Deze gebouwmaatregelen moeten qua omvang, comfort, 

inpasbaarheid en betaalbaarheid zodanig afgestemd zijn op de gebruikers dat zij tijdig 

een overstap kunnen maken naar aardgasvrije verwarming- en koelingstechnieken. 

Gebouwmaatregelen moeten in onderlinge samenhang worden ontwikkeld met 

renovatieconcepten, gebiedsoplossingen voor (lage temperatuur) collectieve 

warmte/koude en flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. MMIP 4 richt zich ook op het 

ontwikkelen van een aantrekkelijk aardgasvrij aanbod voor collectieve 
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warmtesystemen op wijk- en regionaal niveau. Dit zijn gebiedsmaatregelen zoals (zeer) 

lage temperatuur warmtenetten in combinatie met grootschalige warmteopslag en 

warmtebronnen als geothermie, bodemwarmte, aquathermie, zonthermie en lage 

temperatuur restwarmte. Vooral de uitrol van (zeer) lage temperatuur 

warmtenetsystemen vraagt om het ontwikkelen van een integraal systeem met 

gedistribueerde lage temperatuur warmtebronnen en gebouwmaatregelen bij de 

eindgebruikers.  

 

In 2020 zijn er in totaal 24 projecten afgerond die bijdragen aan het MMIP 4-

programma. Ook zijn er 16 nieuwe projecten gestart op diverse MMIP 4 onderwerpen. 

In totaal is er in de periode 2019 tot april 2021 ca. 26 miljoen euro gegaan naar 35 

gestarte of lopende projecten die aan de doelstellingen van MMIP 4 werken. Van deze 

projecten zijn er in totaal tien DEI+-projecten, vijf MOOI-projecten, drie TSE GO-

projecten (2020), dertien TSE UE-projecten (t/m 2019), acht PPS-projecten en een 

Topsector Energie studie. 

 

In het afgelopen jaar is stevige progressie geboekt met de doorontwikkeling van 

warmtepompen en warmtepompsystemen. Diverse hoge temperatuur warmtepompen 

zijn tot de markt getreden die cv-ketels één-op-één kunnen vervangen. Dit soort 

warmtepompsystemen hebben als voordeel dat bestaande leidingen en radiatoren 

gehandhaafd kunnen blijven. De nieuwe warmtepompen werken ook vaker met 

natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 en propaan die minder schadelijk zijn voor het 

milieu. De focus ligt hierbij op het verhogen van de COP’s in combinatie met de 

inpasbaarheid in het totale systeem en de woning of het gebouw. Zo is een industriële 

hoge temperatuur luchtwarmtepomp voor het verwarmen van een 

appartementengebouw succesvol gedemonstreerd. Dit systeem gebruikt propaan als 

natuurlijk koudemiddel en voorziet 48 appartementen met warmte en tapwater.  

Bij de doorontwikkeling van warmtepompen anders dan compressiewarmtepompen zijn 

twee Nederlandse concepten het vermelden waard. Ten eerste de thermo-akoestische 

warmtepomp die als proof of concept is geslaagd en wordt doorontwikkeld in een 

MOOI-project naar de prototype- en industrialisatiefasen. Als tweede is voor de ‘free-

piston Stirling heat pump’ een proof of concept aangetoond binnen het PPS-

programmatoeslagregeling in een laboratorium. Beide concepten zijn veelbelovend en 

hebben voordelen ten opzichte van compressiewarmtepompen met betrekking tot 

temperatuurbereik, efficiëntie, ruimtegebruik en geluid.  

 

Als gevolg van het isoleren van woningen neemt de energievraag voor 

tapwaterbereiding t.o.v. de warmtevraag voor de woning relatief toe. Bovendien zijn er 

door de trend naar steeds lagere temperatuurverwarming en de lage vermogens van 

warmtepompen uitdagingen om de tapwatervoorziening te verduurzamen, zonder in te 

leveren op comfort. Een belangrijke marktintroductie van een tapwatersysteem is een 

plug-n-play en all-electric douchecabine met een warmteterugwinning van 85% die 

alleen een koudwater- en elektriciteitsaansluiting nodig heeft. Een belangrijk voordeel 

hiervan is dat een groot buffervat in de woning overbodig is geworden. Ook is er een 

plug-n-play douche-wtw gedemonstreerd die zonder verbouwing van de badkamer 

eenvoudig 30-40% van de warmte kan terugwinnen.  
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De aandacht voor ventileren heeft in 2020, mede door Covid, een boost gekregen. Er 

is op dit vlak een concept geïntroduceerd waarbij in woningen met mechanische 

ventilatie een WTW toegepast kan worden, zonder ingrijpende verbouwing. Hierbij 

vindt de luchttoevoer van verse lucht via het trapgat plaats i.p.v. via roosters. De 

vervuilde lucht blijft via de bestaande kanalen afgevoerd worden, terwijl de verse lucht 

via het trapgat en de spleet onder de deur en/of een CO2-gestuurde mengventilator 

naar de verschillende ruimten wordt geleid. Ook is er een systeem op de markt 

gekomen waarbij een WTW-unit voor individuele ruimten in een kozijn geïntegreerd 

wordt. 

 

Op het gebied van kleinschalige warmteopslag zien we verbeterde buffervaten met 

vacuüm isolatie de markt toetreden. Ook zien we eind 2020 de vervanging van 164 

boilers in een appartementengebouw door compacte, zoutgevulde PCM-systemen. De 

‘ijsbatterij’ voor utiliteit en blokgebouwen wordt inmiddels op meerdere plekken in 

Nederland toegepast. Op het gebied van voelbare warmteopslag in basalt is er een 

demonstratieproject in een woonwijk gestart. 

Kleinschalige warmteopslag voor woningen met TCM-technieken lijkt dicht bij een 

demonstratie te komen in 2021. Toch moeten er voor sommige concepten bepaalde 

fundamentele uitdagingen worden opgelost. Bijvoorbeeld ten aanzien van de stabiliteit 

van het materiaal c.q. het aantal behaalde laad-ontlaad-cycli en de compactheid van 

het systeem. Dit is ook het doel van één van de MOOI 2020-projecten.  

 

De aandacht voor het opschalen van duurzame warmtenetten is stevig gegroeid. De 

trend naar lagere temperaturen is ingezet. Binnen het WarmingUP consortium zijn de 

eerste deliverables verschenen over thema’s zoals slimme warmtenetten, 

systeemintegratie, grootschalige aanlegmethodes en sociaal-maatschappelijke 

inpassing. De kennis en resultaten worden breed gedeeld via webinarreeksen. 

Daarnaast zijn er in 2020 19 nieuwe proeftuinen (PAW) bij gekomen. Binnen vier van 

deze proeftuinen wordt er gewerkt aan het implementeren van een bronnet, twee aan 

een LT-warmtenet en vijf aan een MT-warmtenetten, allen in combinatie met duurzame 

LT-warmtebronnen. Uit de eerste tranche zijn er al twee proeftuinen die bronnetten 

gaan implementeren en zes proeftuinen die MT-warmtenetten in combinatie met een 

LT-warmtebron gaan implementeren. Daarnaast vond er vorig jaar de eerste 

testopstelling plaats van een warmtenet met een WKO en decentrale zonthermie als 

warmtebron. Ook zijn er diverse partijen met ‘mini-warmtenet’ oplossingen tot de markt 

toegetreden. Bijvoorbeeld met een gedeelde bodembron en minimale 

woningaanpassingen. Maar ook een schaalbaar warmtenet op basis van bodemlussen 

uit de MMIP3/4 call van 2019. In de MOOI-regeling is een project gestart waar drag 

reducing agents (DRA’s) worden onderzocht om de stromingsweerstand in 

warmtenetten te verlagen. Dit kan leiden tot lagere operationele kosten (minder 

energieverbruik voor pompen) en lagere installatiekosten door kleinere pijpleidingen, 

minder materiaalkosten en eenvoudigere aanleg.  

 

Er wordt in diverse projecten gewerkt aan de eerste demonstraties van grootschalige 

warmteopslag. Van de Proeftuinen zijn er twee aanvragen (voor Vlieland en Nagele) 

waar de uitrol van een ondergrondse warmteopslagsysteem in combinatie met 

zonthermie wordt voorzien. In een project in Panningen wordt er gewerkt aan de 

implementatie van een warmtenet met een groot ondergronds buffervat. Binnen het 
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WarmingUP consortium wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijke kennisbasis 

voor hoge temperatuur warmteopslag in de ondergrond. De eerste verkenningen voor 

demonstratielocaties zijn inmiddels afgerond en proefboringen worden in 2021 

verwacht.  

 

In Nederland zijn nu ongeveer 25 actieve geothermie doubletten in operatie. Deze 

projecten genereren vooral warmte voor de glastuinbouw. Met onder meer diepere 

boringen (en dus hogere temperaturen) en grotere debieten (door een grotere diameter 

van de put) is het gemiddeld vermogen per doublet over de periode 2010-2021 

toegenomen. Uitkoppeling van warmte van deze systemen naar de gebouwde 

omgeving gebeurt slechts in enkele gevallen en nog kleinschalig. Op meer dan 10 

locaties is een geothermiesysteem in ontwikkeling of wordt de haalbaarheid 

onderzocht. Specifiek voor de gebouwde omgeving komt op korte termijn het eerste 

geothermieproject in bedrijf in Leeuwarden.  

 

Ten aanzien van de ontwikkelingen van warmtebronnen kan een onderscheid worden 

gemaakt naar systemen op gebouw en gebiedsniveau. Op gebouwniveau is een 

belangrijke ontwikkeling PVT-systemen die als bron voor een warmtepomp worden 

gebruikt. Diverse aanbieders hebben in 2020 een dergelijk systeem op de markt 

gebracht. Ook is een concept gedemonstreerd dat de warmte uit afvalwater als bron 

voor de warmtepomp gebruikt.  

Op gebiedsniveau zijn er ontwikkelingen te melden op alle vier warmtebrontypes die 

binnen het MMIP 4-programma de focus hebben: bodemwarmte, aquathermie, 

zonthermie en restwarmte. Op het gebied van bodemwarmte maken al veel 

(kleinschalige) warmtenetten en gebouwen gebruik van deze bron. Volgens de 

Stichting Warmtenetwerk zijn er 188 warmtenetten en ruim twintigduizend woningen op 

een bodembron aangesloten in 2020. Zoals eerder aangegeven is vorig jaar de eerste 

testopstelling gestart van een warmtenet met een WKO en decentrale zonthermie als 

warmtebron. In 2019 is er een grootschalige zonneweide aangelegd met 

zonthermische collectoren ten behoeve van de glastuinbouw.  

Aquathermie is in opkomst. Zo is het per het najaar van 2020 mogelijk om SDE++ 

subsidie aan te vragen voor aquathermieprojecten en zijn er meerdere potentiestudies 

afgerond. In februari 2020 is de aquathermieviewer gelanceerd. Deze viewer geeft 

lokaal inzicht in de hoeveelheid warmte die beschikbaar is voor projectontwikkelaars 

om te kunnen benutten.  

2.4 MMIP 5  

 

MMIP 5 werkt aan een betrouwbaar, efficiënt, betaalbaar, slim, integraal en 

maatschappelijk gedragen energiesysteem, waarbij de nadruk ligt op de 

elektriciteitsvoorziening in de gebouwde omgeving. 

 

In 2020 zijn er rond de 10 projecten afgerond. Ook zijn er vele nieuwe projecten 

gestart: In totaal is er in 2020 ca. 47 miljoen euro subsidie gegund aan 42 projecten op 

MMIP5. Het betreft 6 projecten binnen de MOOI-regeling, 4 onder de DEI+ regeling, 8 

onder de PPS-regeling, 4 onder TSE Gebouwde Omgeving, 17 onder de TSE Urban 
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Energy en 1 onder de HER+ en 1 overig project. De MOOI-regeling heeft een 

significante impuls gegeven aan de start van innovatieprojecten die op meer integrale 

wijze met slimme energiediensten aan de slag gaan, dat wil zeggen dat de projecten 

niet alleen een technische, maar ook sociaal-organisatorische en juridische 

invalshoeken in het project hebben. 

 

De eerste twee deelprogramma’s hebben een bottom-up karakter en richten zich op de 

wijze waarop afnemers/invoerders een interactie aangaan met het 

elektriciteitssysteem. Vanaf 2011 is er structureel gewerkt aan slimme energiediensten. 

Uit de portfolioanalyse blijkt dat er een continue stroom aan projecten wordt uitgevoerd 

gericht op slimme energiediensten en flexibiliteitsoplossingen voor gebouwen en voor 

wijken & bedrijfsterreinen. 

 

Maar de behoefte aan deze ontwikkelde oplossingen was nog beperkt, onder andere 

doordat Nederland van oudsher een zeer betrouwbaar elektriciteitssysteem heeft. De 

sterke groei van elektrisch vervoer en de opkomst van zonne-energie brengen hier 

verandering in. Door de aansluitproblematiek omtrent grootschalige zon-PV, ontstaat 

een grote behoefte aan de opslag van energie. Batterijsystemen die afgelopen jaar zijn 

beproefd in onderzoek- en ontwikkelprojecten, vinden nu een weg naar de markt via 

demonstratieprojecten en commerciële uitrol. Daarin spelen zowel startups (Lyv, iWell, 

ATEPS, Giga Storage) als ook het bestaande grootbedrijf (o.a. Alfen) een rol. Een 

noemenswaardig project is RHINO, dat met steun uit de DEI+ regeling in 2020 de 

grootste batterij voor tijdelijke opslag (12 MW) in Nederland heeft gerealiseerd. 

 

Op het gebied van slim laden van elektrisch vervoer is Nederland één van de 

koplopers. Slim laden is in veel gevallen technisch al mogelijk en er zijn veel kennis en 

inzichten op dit vlak opgedaan. Binnen de NAL-werkgroep smart charging wordt 

gewerkt aan de opschaling van slim laden. Met name ElaadNL is een aanjager van 

innovatieprojecten op dit thema. Deze projecten richten zich niet alleen op techniek, 

maar ook op sociaal-organisatorische en institutionele vraagstukken. Een 

noemenswaardig project betreft Slim laden met flexibele nettarieven in Utrecht dat in 

2020 is gestart. In 2020 heeft er met name een versnelling plaatsgevonden op het vlak 

van geclusterde laadinfrastructuur. Het programma proeftuin Slimme Laadpleinen 

(gecoördineerd door NKL) realiseerde 46 laadpleinen in 19 gemeenten. Dankzij de 

inzichten uit deze projecten kan Nederland nu laadpleinen grootschalig uitrollen, 

waarbij slim laden een integraal onderdeel is van het aanbod. Het laden van heavy 

duty elektrische voertuigen is een opkomend en onderbelicht thema. TKI Urban Energy 

verkent samen met de mobiliteitssector en Topsector Logistiek de mogelijkheden om 

dit innovatiethema een impuls te geven. 

 

De ontwikkeling van slimme energiediensten voor gebouwen bevindt zich nog in een 

relatief vroeg ontwikkelstadium, deels doordat het verdienmodel nog beperkt is. De 

uitrol van grote zonnedaken en laadinfrastructuur bij gebouwen vormt een eerste 

stimulans om bij bepaalde gebouwen reeds slimme energiediensten toe te gaan 

passen. Het beperkte verdienmodel hangt ook samen met het vele maatwerk dat nodig 

is om verschillende soorten, merken en typen apparaten slim aan te sturen, door het 

gebrek aan interoperabiliteit. Op Europees niveau wordt er hard gewerkt aan één 
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standaard protocol voor energieflexibiliteit. Het lijkt erop dat deze norm in 2021 

daadwerkelijk gerealiseerd zal zijn.  

 

Afgelopen jaar kwamen er ook meer signalen dat er congestie optreedt op 

bedrijventerreinen, niet alleen vanwege de groei van zonnedaken, maar ook door de 

stijgende elektriciteitsvraag. Daardoor ontstaat een groeiende behoefte aan collectieve 

oplossingen voor bedrijfsterreinen. De groei van elektrische heavy-duty voertuigen 

(trucks, bussen) zal dit proces versterken. In 2020 hebben er weinig projecten 

plaatsgevonden die kijken naar collectieve oplossingen. Enerzijds is dit te verklaren 

doordat de regeling Experimenten Elektriciteitswet sinds 2018 is gesloten, waardoor de 

optie is vervallen om te experimenten buiten de wettelijke kaders van wetgeving. 

Anderzijds kan dit verklaard worden doordat er in de sector nog geen helder 

uitgekristalliseerd beeld staat over de zin & onzin, nut & wenselijkheid en impact van 

deze thematiek.  

 

Technologie vormt niet de uitdaging voor flexoplossingen voor individuele gebouwen, 

uitdagingen zitten eerder in het vormgeven van de samenwerking in de keten. Slimme 

energiediensten binnen gebouwen vragen namelijk om een nauwere samenwerking 

tussen bedrijven uit de energiesector, installateurs en leveranciers van 

gebouwsystemen, en de eigenaren en gebruikers van gebouwen. De insteek van de 

MOOI-regeling heeft ertoe geleid dat de zeven gehonoreerde MOOI-voorstellen op dit 

vlak op zeer integrale wijze de hele keten betrekken.  

 

Het derde deelprogramma van MMIP 5 is gericht op de (door)ontwikkeling van 

marktmechanismen voor energiehandel en systeemdiensten, en is daarmee meer 

faciliterend van aard. Daarmee moeten energiemarkten beter toegankelijk worden voor 

actoren uit de gebouwde omgeving en kan het verdienmodel van slimme 

energiediensten worden verbeterd. 

 

In 2017 is onder dit thema gestart met de ontwikkeling van GOPACS, het platform van 

de netbeheerders om congestie in het net te verminderen. In 2020 is Liander als eerste 

regionale netbeheerder ook gestart met congestiemanagement op basis van dit 

platform. Daarnaast lanceerde TenneT het platform Equigy waarmee de inzet van 

gedistribueerde decentrale flexibiliteit laagdrempeliger wordt gemaakt. Voor de 

lancering is dit platform getest in verschillende demonstratieprojecten, met 

marktpartijen als Vandebron en Jedlix. 

 

Het vierde deelprogramma is gericht op het ontwerp en de verbetering van de lokale 

elektriciteitsinfrastructuur zelf. De netbeheerders staan voor een immense opgave om 

het Nederlandse stroomnet te verzwaren om de stijgende vraag naar elektriciteit en de 

integratie van duurzame energie mogelijk te maken. Dit is een grote financiële en 

operationele opgave, terwijl de netbeheerders nu kampen met een personeelstekort. 

 

Nu regionale en lokale energieplannen vorm krijgen, wordt ook duidelijk dat de 

ruimtelijke inpassing van deze infrastructuur een steeds grotere uitdaging is. Zeker in 

grote steden waar de ruimte voor nieuwe infrastructuur beperkt is. De stad Amsterdam 

heeft alleen al zes extra onderstations nodig. Het bouwen en plannen van een 

onderstation kost al snel acht jaar. 
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De netbeheerders werken individueel en gezamenlijk met (vnl. grote) marktpartijen en 

andere infrastructuurbeheerders aan nieuwe oplossingen om aanleg, onderhoud en 

verzwaring van de infrastructuur zo efficiënt mogelijk te maken. Deze organisaties 

financieren deze werkzaamheden vaak vanuit eigen middelen, waardoor een groot 

deel van de ontwikkeling plaatsvindt buiten de regelingen van de Topsector Energie.  
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3 Activiteiten 

3.1 Projecten en budgetten per thema  

3.1.1 Projecten en budgetten over de gehele missie 

Van 1 januari 2019 tot en met 1 april 2021 zijn er een totaal van 162 project beschikt 

volgens de portfolio-analyse van TKI Urban Energy (zie onderstaande figuur). Voor de 

periode 2020 staan in de database van RvO 48 beschikte projecten binnen het domein 

van Urban Energy. De verdeling van de projecten over de verschillende MMIP’s vanuit 

de portfolio-analyse (periode 2019- april 2021) is gelijkmatiger dan de RvO-data. Een 

kanttekening hierbij is dat projecten onder meerdere MMIP’s kan vallen binnen de 

portfolio-analyse, maar dat in de RvO-database gekozen is om 1 project per MMIP aan 

te houden.

 
 

In de periode 2019- april 2021 betekent het dat een totaal subsidiebudget van rond de 

124 miljoen euro is beschikt. Voor een uitsplitsing per MMIP, zie bijlage A. 
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De totale aan subsidiabele kosten voor projecten gestart in 2020 beslaan rond de 180 

miljoen euro. Grofweg de helft van de subsidiabele kosten wordt opgebracht door 

private partijen (zie onderstaande figuur). Dit betekent echter niet dat ook de helft van 

de totale projectkosten wordt opgebracht door private partijen gezien projectkosten ook 

niet subsidiabele kosten kunnen beslaan (voor kennisdisseminatie bijvoorbeeld). De 

verdeling tussen privaat en publiek geld is voor elke MMIP redelijk hetzelfde, met een 

kleine uitzondering voor MMIP 5, waar iets minder dan de helft van de subsidiabele 

kosten door subsidie gedekt wordt. Een kanttekening hierbij is dat de verdeling over de 

MMIP’s bepaald is op basis van een vertaling van regeling naar MMIP. Deze vertaling 

is niet voor elk project binnen de regeling even accuraat te maken. 

 
De meeste projecten in 2020 focussen op TRL-niveau’s 5-6, wat overéénkomt met 

experimentele ontwikkeling. Er gaat minder aandacht naar fundamenteel (TRL 1-3) en 

industrieel onderzoek (TRL 4). De hoge TRL-niveau’s krijgen zoals verwacht wordt bij 

innovatieprojecten minder aandacht. Ook flankerende projecten zijn veel beschikt. 
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In bovenstaande figuur staat hoe vaak verschillende organisatietypes betrokken zijn bij 

projecten gestart in 2020. Dit is een indicatie van het organisatietype van de 

penvoerder van projecten. Bij de MOOI-projecten zijn ook de penvoeders van de 

werkpakketten opgenomen in de data. Hier zien we dat het MKB en de 

kennisinstellingen goed vertegenwoordigd zijn in de projecten. 

3.1.2 Projecten en budgetten per thema 

In de portfolioanalyse van TKI Urban Energy is het aantal projecten en het betreffende 

subsidiebedragen per subthema van de MMIP’s benoemd. Het betreft hier dus gestarte 

of beschikte projecten uit de periode januari 2019 tot april 2021 exclusief NWO-

projecten en eigen middelen TNO. Daardoor kunnen de aantallen en bedragen 

afwijken van de in 3.1.3. gepresenteerde data. Daarnaast kan een project op meerdere 

subthema’s actief zijn. De figuren zijn dus vooral een indicatie van de onderlinge 

verhouding van activiteiten per subthema. Voor meer informatie over deze data zie 

portfolioanalyse TKI Urban Energy. 
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Op het subthema ruimtelijk inpassing zijn 13 projecten ingediend. Deze projecten 

houden zich veelal bezig om de maatschappelijke haalbaarheid te vergroten. Hierin 

wordt gekeken naar aspecten als esthetische en ruimtelijke inpassing. Voorbeeld 

toepassingen zijn lichtgewicht zonnesystemen en Agri-PV projecten. 

 

Het derde meest voorkomende subthema is ecologische inpassing. Hierbij valt op dat 

projecten binnen dit subthema, gemiddeld genomen, een tweemaal hoger 

subsidiebedrag hebben ontvangen dan de twee hiervoor genoemde subthema’s. Dit 

kan mede verklaard worden door de significante hardware investeringen die projecten 

binnen dit subthema behoeven. Tevens blijkt dat deze projecten een sterke bijdrage 

ambiëren aan de twee doelstellingen - maatschappelijke haalbaarheid en 

schaalbaarheid. De laatstgenoemde doelstelling refereert hierbij naar aspecten die de 

implementatie van innovaties versnellen. Een vaak voorkomende KPI binnen deze 

doelstelling is het vergroten van het toepassingspotentieel. 

 

MMIP3 

 

 
Een significant aantal projecten houdt zich bezig met meerdere sub-thema’s en 

deelprogramma’s, dus het aantal projecten en de subsidiebedragen zijn gezamenlijk 

meer dan het daadwerkelijk aantal en subsidiebedrag. Het meest voorkomende thema 

is Renovatieconcepten voor belangrijke gebouwen, echter gaat hier niet het meeste 

subsidiegeld heen. Het grootste totale subsidiebedrag is voor het subthema 
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Industrialisatie van het renovatieproces. Gemiddeld beslaat elk project 1-2 sub-

thema’s. 
 

MMIP 4 

 

 
In de meeste gevallen is er een correlatie tussen het aantal projecten en de hoogte van 

de totale subsidiebijdrage. Figuur 1 laat zien dat er veel projecten gebeuren op het 

gebied van warmtepompen en warmtenetten. Dit is niet verassend gezien dat deze 

technieken de kern zijn van de individuele of collectieve aanpak voor de 

warmtetransitie. Wel is het duidelijk te zien dat er meer subsidie gaat naar projecten 

die een individuele aanpak ontwikkelen met warmtepompen en kleinschalige 

warmteopslag (voornamelijk projecten voor het doorontwikkelen van 

TCM’s/zoutbatterijen). Veel warmtepomp- en warmtenetprojecten hebben ook als doel 

het beter benutten van lage temperatuur warmtebronnen zoals zonthermie, 

bodemenergie en aquathermie. Dit is de reden waarom projecten van deze subthema 

ook vaak voorkomen. De subsidiebedragen van onder andere warmtepomp- en 

warmtenetprojecten worden dus bij elkaar opgeteld waardoor een groter 

subsidiebedrag voor lage temperatuur warmtebronnen ontstaat. Op het gebied van 

ventilatie-, tapwater- en afgiftesystemen en geothermie vinden er weinig projecten 

plaats. 
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MMIP 5 

 

 
 

We zien dat slimme energiediensten en flexibiliteitsoplossingen voor gebouwen (1.1) 

en voor wijken & bedrijfsterreinen (2.5) ruim aandacht krijgen vanuit de markt. Ook zien 

we een stabiele stroom aan projecten gericht op laadinfrastructuur (2.3) en 

hernieuwbare opwek (2.2). Veel van deze projecten pakken daarbij tegelijkertijd ook 

een aantal technische uitdagingen op die corresponderen met deelprogramma 1.2 en 

2.6. Parallel zien we ook een viertal projecten die kijken naar betere 

marktmechanismen (3.1 en 3.2) die de inzet van flexibiliteit kunnen faciliteren. Op het 

thema ‘aanleg en verzwaring van de elektriciteitsnetten’ (4.1) is slechts één project 

gestart. Wel zien we een ruim aantal projecten die kijken naar nieuwe functionaliteiten 

voor de elektriciteitsinfrastructuur (4.2).Op het thema ‘tijdelijke stroomvoorziening’ (2.4) 

zijn de afgelopen twee jaar geen projecten gestart. 
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3.1.3 Budgetten per regeling 

Onderstaande tabel toont een overzicht van het huidige publieke budget, met een 

totaal van € 124 miljoen dat definitief is ingezet ten behoeve van MMIP 2 tot en met 5. 

Het budget is uitgesplitst naar verschillende instrumenten en TRL-niveaus en is 

(uitgedrukt in miljoenen euro’s). Een aantal projecten dat is ingediend in 2020 is nog 

niet definitief beschikt, waardoor dit bedrag van €124 miljoen niet het volledige 

beschikte subsidiebedrag betreft dat definitief is ingezet ten behoeve van MMIP 2 tot 

en met 5. Het budget is uitgesplitst naar verschillende instrumenten en TRL-niveaus en 

is (uitgedrukt in miljoenen euro’s).  

 
GO 2020 
(publiek) 
(per jaar) 

NWO* TNO Topsector Energie (RVO, TKI Urban Energy) TOTAAL 

  

Diversen Diversen MOOI PPS TSE GO 

DEI+  
energie-
innovatie 

en 
efficiëntie 

DEI+  
flex 

DEI+  
ruimte 

DEI+  
aardgasloos 

HER   

TRL 1-4 14,0                   14,0 

TRL 4-7 
 13,3 63,4 2,2 2,9         1,7 83,5 

TRL 7-9           13,3 8,7 0,5 3,6 0,0 26,1 

  14,0 13,3 63,4 2,2 2,9 13,3 8,7 0,5 3,6 1,7 123,6 

De inschatting van NWO-middelen is een gebaseerd op de middelen die in vorige KICs beschikbaar waren en die in 

voorgaande jaren zijn ingezet voor projecten op het GO-domein. Beschikbare middelen bestaan o.a. uit NWA (108 

miljoen in 2019), KIC (100 miljoen in 2019), open competitie (127 miljoen), Zwaartekracht (115 miljoen voor 2018-2019).  

 

Rekening houdend met verschillende maximum subsidiepercentages en private 

cofinancieringseisen, is een schatting gemaakt van de jaarlijkse totale projectomvang 

voor het ‘Urban Energy’ domein in 2020 (inclusief de ontwikkeling van zonne-energie, 

maar exclusief windenergie). Deze bedraagt ongeveer €244 miljoen in totaal. 

 
GO 
2020 
(totaal) 
(per 
jaar) 

NWO TNO Topsector Energie (RVO, TKI Urban Energy) TOTAAL 

  

Diversen Diversen MOOI PPS TSE GO 

DEI+  
energie-
innovatie 

en 
efficiëntie 

DEI+  
flex 

DEI+  
ruimte 

DEI+  
aardgasloos 

HER   

TRL 1-4 14,0                   14,0 

TRL 4-7   14,5 100,0 3,3 4,4         3,4 125,6 

TRL 7-9           53,2 34,8 2,0 14,4 0,0 104,4 

  14,0 14,5 100,0 3,3 4,4 53,2 34,8 2,0 14,4 3,4 244,0 

Publiek / privaat: DEI+: 25%/75%, HER: 50%/50%, PPS en TSE GO: 66%/33%, TNO: 90% /10%, NWO: 100% publiek 
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Europese en regionale budgetten (zoals Horizon 2020, ERA-net, INTERREG) en de 

MIT-regeling zijn in deze opzet buiten beschouwing gelaten, maar dragen 

vanzelfsprekend ook bij aan de missie van de MMIP’s. Het is wenselijk om het 

organiserend vermogen van de verschillende MMIP’s ook op deze instrumenten te 

richten. 

 

Om de doelen van het MMIP te bereiken is een goede synergie nodig tussen de 

verschillende subsidie-instrumenten. Voor het realiseren van de (tussen)doelen voor 

2030 uit het Klimaatakkoord zullen vooral de kennis en innovaties benut moeten 

worden die al voorbij de laagste TRL’s zijn. We zien dat in 2020 bij een aantal 

subsidieregelingen de beschikbare budgetten zijn overvraagd. 

 

• In februari 2020 opende de MOOI-regeling waarbij €27 mln subsidie beschikbaar 

werd gesteld voor de gebouwde omgeving en €10,9 mln subsidie beschikbaar 

werd gesteld voor hernieuwbare elektriciteit op land. Op Prinsjesdag 2020 werd 

bekend dat het budget voor de gebouwde omgeving verruimd werd tot €57 mln. 

Uiteindelijk zijn er 87 vooraanmeldingen geweest voor de MOOI regeling en 

hebben 40 consortia een definitieve subsidieaanvraag ingediend. Hiervan zijn 16 

projecten gehonoreerd. Daarnaast waren er vier projecten met een positieve 

beoordeling, maar deze vier projecten zijn afgewezen op basis van beschikbaar 

budget. Grofweg had er dus 25% extra subsidie aan innovatieprojecten besteed 

kunnen worden, die significant hadden bijgedragen aan missie B.  

• Voor de TSE GO was een bedrag van €2,7 mln beschikbaar, waarvoor er 10 

projecten zijn gehonoreerd. Er waren 32 aanmeldingen die voor €10,4 mln hebben 

ingediend.  

• Voor de PPS-toeslag 2020 zijn 14 projecten gehonoreerd die niet-concurrerend 

hebben ingediend. Vanaf 2021 worden alle PPS-voorstellen in concurrentie 

ingediend. Dit heeft in PPS-toeslag 2021 ertoe geleid dat 28 voorstellen zijn 

ingediend met een gemiddeld budget van €310.000, terwijl het beschikbare budget 

€3,6 mln is voor 2021. Dit betekent dat 11 á 12 voorstellen gehonoreerd kunnen 

worden.  

 

In 2021 zal minder innovatiebudget beschikbaar zijn dan in 2020. In 2022 is juist weer 

een hoger beschikbaar innovatiebudget te verwachten, mits de MOOI-regeling en TSE 

GO doorgaan zoals verwacht. Daarmee is het jaarlijks beschikbare subsidiebudget 

sterk fluctuerend voor indieners, wat kan leiden tot vertraging voor het beschikbaar 

komen van innovatieve oplossingen in de markt. Met name het ontbreken van de TSE 

GO in 2021 zorgt voor een gebrek aan stimulering voor gerichte innovatie door mkb. 

Daarnaast zien we met de MOOI regeling dat de nadruk van de innovatieregelingen 

meer richting de hogere TRL’s is opgeschoven. Dit veroorzaakt in de praktijk een gat 

tussen beschikbare budgetten tussen innovatieprojecten in de lagere TRL’s en 

innnovatieprojecten in de hogere TRL’s. Dit werkt remmend voor de doorontwikkeling 

van innovaties die vanuit de meer fundamentele onderzoeksprojecten gestart zijn.  

 

Dit pleit ervoor om elk jaar de MOOI en TSE GO regelingen open te stellen voor 

innovatieve consortia. Hiermee kunnen onderzoekers en bedrijven meer gelijkmatig 

werken aan innovaties wat ook de snelheid van de ontwikkeling ten goede zal komen. 
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3.1.4 Overige initiatieven  

Naast de gestarte innovatieprojecten in 2020 zijn er ook lopende landelijke initiatieven 

waar sociale en technische-innovaties volop in de ontwikkeling zijn. Het Programma 

Aardgasvrije Wijken (PAW) is in 2018 begonnen met 27 proeftuinen en is in 2020 

uitgebreid met 19 proeftuinen. In deze proeftuinen worden renovatieconcepten uit 

MMIP 3 en warmte- en koudesystemen uit MMIP 4 toegepast. Naast het ontwikkelen 

van technische innovaties vindt ook ontwikkeling van proces- en sociale-innovaties 

plaats. Deze innovaties zijn hard nodig om maatschappelijk draagvlak te vergroten en 

wijkgerichte aanpakken uit te voeren. Ook worden er zon-PV en zonthermieconcepten 

toegepast uit MMIP 2 en zijn veel van de leerervaringen relevant voor de 

elektrificatiedoelstellingen van MMIP 5. Met name bij de tweede tranche van 

proeftuinen worden er veel innovatieve systeemoplossingen toegepast waaronder 

renovatieconcepten in combinatie met ZLT/bronnetten, LT-warmtenetten, all-electric en 

waterstof-technieken. 

 

 

 
Een overzicht van de verschillende technieken die toegepast worden in het PAW-programma. Elke grijze markering is 

twee proeftuinen. Blauwe balken geven de aantal proeftuinen aan die in de eerste ronde zijn begonnen (in 2018 gestart) 

en de gele balken zijn van de proeftuinen uit de tweede rond (in 2020 gestart). 

 

Daarnaast zijn er ook tientallen publiek-private-samenwerkingsverbanden in Nederland 

waar onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken om te leren 

en te innoveren. Vanuit de topsectoren zijn deze samenwerkingsverbanden bekend als 

learning communities. In de sector worden deze initiatieven ook wel field labs, hubs, 

living labs, centres of expertise (CoE’s) en centra voor innovatief vakmanschap (CIV’s) 

genoemd. Het concept learning community is in 2016 door de topsectoren ontwikkeld 

als denkmodel om leren, werken, innoveren en onderzoeken in publiek-private 

verbanden optimaal te verbinden. Daarbij ligt de focus niet alleen op het reguliere 

opleiden aan een hogeschool of universiteit, maar vooral op een fysieke omgeving 

waar je samen kunt leren en werken aan onderzoek en innovatie. Learning 

communities dragen dus bij aan de Human Capital Agenda en aan het oplossen van 

tekortkomingen aan technici voor de energietransitie. In 2020 zijn er in totaal 47 

lopende learning communities in kaart gebracht. Bijna al deze initiatieven zijn 
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verbonden aan hbo’s, mbo’s en universiteiten en ze werken aan een of meerdere 

MMIP’s van TKI Urban Energy.  

 

Op het gebied van internationaal onderzoek is Nederland ook betrokken bij de 

Technology Collaboration Programmes (TCP’s) van de International Energy Agency. 

Het afgelopen jaar is een aantal onderzoekprojecten (annexen/tasks) onder deze 

TCP’s afgerond en zijn er nieuwe projecten begonnen. Voor de gebouwde omgeving 

zijn de volgende TCP’s van belang voor de volgende MMIP’s: Photovoltaic Power 

Systems (MMIP2), Energy Storage (MMIP4 & 5), Smart Grids (MMIP5), Solar Heating 

& Cooling (MMIP 3 en 4), Heat Pump Technology (MMIP 4 & 5), User Centred Energy 

Systems (MMIP 5) en Energy in Buildings and Communities (MMIP 3, 4 & 5). Voor een 

overzicht van de verschillende onderzoekprojecten waar Nederland aan bijdraagt zie 

deze infographic.  

 

3.2 Organisaties en communicatie per thema 

Het aantal en type actoren en de mate van samenwerking en kennisuitwisseling is een 

belangrijke graadmeter voor het functioneren van een innovatie ecosysteem. In deze 

sectie wordt deze samenwerking binnen de verschillende MMIP's beschreven en wordt 

een overzicht gegeven van verschillende activiteiten die TKI Urban Energy onderneemt 

om deze samenwerking te stimuleren. 

3.2.1 Evenementen vanuit TKI Urban Energy 

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle door TKI Urban Energy 

(mede)georganiseerde evenementen. Deze evenementen bevorderen matchmaking en 

kennisverspreiding onder innovatoren en stakeholders actief binnen het Urban Energy 

domein. 

 

Evenement MMIP Datum Doelgroep Aantal 

deel-

nemers 

Samenvatting 

R-Meetings 2 22-01-2020 Bedrijven, 

kennisinstellingen 

80 Spreker op netwerk 

event voor wind op 

land community, over 

MOOI-regeling 

Matchmaking 

MOOI 

(toepassingen zon 

en wind) 

2 11-02-2020 

18-02-2020 

20-02-2020 

Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen 

80 

100 

50 

50 

Matchmaking voor 

MOOI-regeling met 

focus op 

toepassingsgebieden 

(zon op land, 

water/infra, gebouw) 

Talkshow Zon in 

Landschap 

2 9-10-2020 Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen) en 

overheidsorganisaties 

100 live + 

150 terug-

kijkers 

Kennis en netwerk 

event op het thema 

Zon in Landschap 

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/Netwerken/IEA%20netwerken/TKI_Infographic_IEA.pdf
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Matchmaking 

MOOI (Slimme 

Energiediensten) 

5, 3 3-3-2020 Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen) 

70 Matchmaking voor 

MOOI-regeling met 

de focus op de 

integrale ontwikkeling 

van slimme 

energiediensten. 

Matchmaking 

MOOI (Inpassing 

zon & wind in het 

energiesysteem) 

2, 5 6-3-2020 Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen) 

60 

 

Matchmaking voor 

MOOI-regeling 

gericht op de cross-

over tussen de 

netwerken 

‘hernieuwbaar op 

land’ en ‘smart 

energy systems’.  

Matchmaking 

MOOI (Collectieve 

warmtesystemen) 

4 28-2-2020 Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf) en 

gemeentes 

13 Matchmaking voor 

MOOI-regeling met 

de focus op de 

integrale ontwikkeling 

van collectieve 

warmte-systemen. 

Energierenovaties 

voor bedrijfshallen 

4 9-11-2020 Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen), 

vastgoedeigenaren, 

brancheverenigingen, 

gemeentes, 

omgevingsdiensten, 

ministeries 

90 

 

 

Webinar over kennis, 

inzichten, uitdagingen 

en oplossingen voor 

het verduurzamen 

van bedrijfshallen 

Vijfde generatie 

warmtenetten 

4 11-11-2020 Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen), 

vastgoedeigenaren, 

brancheverenigingen, 

gemeentes, 

omgevingsdiensten, 

ministeries 

200 Webinar over de 

techniek, business 

case en 

uitrolstrategie van 

vijfde generatie 

warmtenetten. 

Sessie bij TSE 

Werkconferentie 

over innovatieve en 

toekomstbestendig

e warmtenetten 

4 24-11-2020 Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen), 

adviseurs en 

gemeentes 

75 Webinar over de 

techniek, het 

ontwerpproces en 

belangrijke sociale 

aspecten voor de 

nieuwste generatie 

innovatieve warmte- 

en koudenetten. 

Rondetafelsessie 

over een 

toenemende 

koudevraag 

4 2-12-2020 Modelbouwers, 

kennisinstellingen, 

ministeries 

11 Rondetafel over de 

toekomstige 

energievraag voor 

koeling en hoe dit 



 

 

 

Rapportage Missie B 

www.tki-urbanenergy.nl 27/81 

beter in modellen 

opgenomen kan 

worden. 

Webinardrieluik 

Proeftuin 

aardgasvrije wijken 

meets innovatie 

4 30-11-2020 

7-12-2020 

14-12-2020 

Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen), 

adviseurs, gemeentes, 

ministeries 

180 Webinardrieluik over 

kleinschalige, 

innovatieve 

warmtenetten op 

buurt- en blokniveau 

voor de proeftuinen. 

Matchmaking 

MOOI (Elektrische 

infra) 

5 12-2-2020 Innovatoren (mkb, 

Grootbedrijf, 

kennisinstellingen) 

61 Matchmaking voor 

MOOI-regeling die 

samen met het 

netwerk Dutch Power 

is georganiseerd, 

gericht op elektrische 

infrastructuur. 

Duurzame tijdelijke 

stroomvoorziening: 

Betaalbaar, 

betrouwbaar en 

duurzaam 

5 13-2-2020 Duurzame koplopers 

(startups, gevestigde 

bedrijven) en vragende 

partijen (gemeenten, 

festivalorganisatoren) 

77 N.a.v. de stikstofcrisis 

een actueel 

evenement waar 

marktrijpe 

oplossingen voor 

tijdelijke stroom-

voorziening centraal 

stonden voor bouw 

en festivals. 

Slim on-site 

renoveren 

 

3 25-11-2020 Onderhoudsbedrijven, 

afbouwbedrijven, 

installateurs, 

aannemers 

(grootbedrijf, mkb) 

26 Expertmeeting over 

hoe energie-

renovaties versneld 

kunnen worden door 

slim on-site 

renoveren en een 

kostenreductie van 

40% op de 

bouwplaats 

gerealiseerd kan 

worden. 

Congestie en 

balanceren gaan 

hand in hand 

5 14-5-2020 Netwerk Dutch Power 

(grootbedrijf, mkb, 

kennisinstellingen) 

n.b. Als spreker inbreng 

perspectief van 

innovatieve slimme 

energiediensten in de 

gebouwde omgeving. 

Smart Cities 5 15-1-2020 Leden TVVL, m.n. 

(mkb) installateurs  

n.b. Spreker bij TVVL-

event over 

innovatieve 

oplossingen op het 

vlak van opslag van 

elektriciteit en 

warmte.  
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Future of Charging 5 10-3-2020 Kennisinstellingen, 

overheden, 

bedrijfsleven 

126 Spreker bij en 

sponsor van jaarlijks 

event van NKL op het 

vlak van elektrisch 

vervoer. Inbreng 

perspectief slim laden 

en netimpact. 

Flexcon 5 23-9-2020 

30-9-2020 

7-10-2020 

14-10-2020 

21-10-2020 

28-10-2020 

Kennisinstellingen, 

overheden, 

bedrijfsleven. 

Internationaal. 

498 unieke 

kijkers voor 

6 webinars 

Hét congres over 

energie-flexibiliteit. 

Het event 

gesponsord, één 

webinar 

gemodereerd, 

diverse inspirerende 

sprekers een podium 

gegeven. 

Smart Energy 

Community voor 

woningen & 

bedrijfsgebouwen 

(webinar #1) 

5 17-11-2020 Primair bedrijfsleven. 113 Eerste webinar in 

reeks gericht op 

samenbrengen hele 

keten voor slimme 

energiediensten in 

gebouwen. 

Lunchwebinars 3 28-5-2020 

6-7-2020 

7-9-2020 

5-10-2020 

2-11-2020 

7-12-2020 

Vragende partijen zoals 

gemeenten, 

woningcorporaties, 

gebouweigenaren en 

particuliere 

woningeigenaren 

60-100 Lunchwebinars 

gegeven door 

Uptempo! met een 

specifiek thema, 

gedreven inleiders 

rond oplossingen en 

reflectie, door een 

woco die ervaring 

heeft met de 

gepresenteerde 

oplossing. 

Drieluik 

Kleinschalige 

warmtenettern 

4 November/ 

December 

Vragende partijen zoals 

gemeenten, 

woningcorporaties, 

gebouweigenaren en 

particuliere 

woningeigenaren 

>100 Een presentatie van 

praktijkprojecten in 

Nagele, Vlieland en 

Katwijk waar aanpak, 

technologiekeuzes, 

businesscase en 

governance in 

onderlinge 

samenhang werden 

gepresenteerd. 

 

Matchmaking MOOI 

Er is in het eerste kwartaal een groot aantal events georganiseerd om partijen te 

informeren en interesseren voor de nieuwe MOOI-regeling. Dit lijkt succesvol te zijn 

geweest want bij de vooraanmelding voor MOOI-regeling 2020 zijn er meer dan 80 

voorstellen ingediend, waarbij het subsidiebudget ver overschreden zou worden. Dit 
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betekende dat er flinke concurrentie was op deze regeling. De MOOI Gespreksrondes, 

die plaatsvonden in de zomer van 2020 waren bedoeld om consortia onderling kennis 

te laten maken en kansen voor samenwerking en/of informatie-uitwisseling te laten 

verkennen. Een aantal consortia is op basis hiervan samengegaan. samengegaan. 

samengegaan. samengegaan.  

 

Nationale Zon Consortia  

Binnen MMIP2 zijn er de afgelopen jaren vier samenwerkingswerkingenverbanden 

opgericht rond verschillende toepassingsgebieden van zonnestroom 

(gebouwen/infra/water/landschap). Deze samenwerkingsverbanden komen twee keer 

paar jaar samen en vervullen een belangrijke functie in matchmaking, de 

totstandkoming van nieuwe projecten en kennisuitwisseling tussen de betrokken 

partijen. Verdeeld over alle consortia zijn zo’n 500 unieke deelnemers betrokken. 

 

Smart Energy Community 

Slimme energiediensten nemen de komende jaren een vlucht. Dit alles vraagt om een 

nauwere samenwerking tussen bedrijven uit de energiesector, installateurs en 

leveranciers van gebouwsystemen, en de eigenaren en gebruikers van gebouwen. Om 

deze samenwerking en kennisdeling in dit marktsegment verder te faciliteren zijn TKI 

Urban Energy en het Flexiblepower Alliance Network (FAN) samen de Smart Energy 

Community voor woningen en bedrijfsgebouwen gestart. Deze community richt zich 

specifiek op de toepassing van slimme energiediensten in gebouwen (woningen & 

bedrijfsgebouwen). Binnen de community kan actief kennis worden uitgewisseld over 

wat er nu al mogelijk is en welke kansen er in het verschiet liggen. Dit moet ervoor 

zorgen dat de grootschalige renovatie van de gebouwde omgeving kan plaatsvinden 

zonder belemmeringen vanuit het elektriciteitssysteem. In verband met de huidige 

coronamaatregelen komt deze community vooralsnog niet fysiek samen maar in de 

vorm van een webinarreeks. Deze community bestaat inmiddels uit meer dan 700 

unieke deelnemers. 

 

Uptempo! 

Ook zijn er door Uptempo! enkele activiteiten uitgevoerd met betrekking tot De 

Renovatieversneller, zoals matchmakingevents, zgn. schrijfdagen en 

consortiumbegeleiding. Door problemen met de regeling hebben deze events niet 

direct geleid tot voldoende kwalitatief goede indieningen op de regeling. Een grondige 

evaluatie tussen Uptempo! en ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 

plaatsgevonden.  

 

Verder is Uptempo! ook de training “Opschalen in de complexiteit van de 

energietransitie” gestart. Deze training helpt ondernemers die innovatieve diensten en 

producten aanbieden voor particulieren, corporaties en gemeenten, met het 

ontwikkelen van die specifieke vaardigheden. Met 15 innovatieve ondernemers is 

Uptempo! Een programma gestart, met een aanbod van passende werkvormen en veel 

ruimte om met elkaar te sparren. De sessies met de ondernemers gaven ook 

Uptempo!- teamleden een veel dieper inzicht in de problemen waarmee zij 

geconfronteerd worden. Mede daarom is besloten in 2021 een tweede groep 

ondernemers het werkprogramma te laten doorlopen, uiteraard met inachtneming van 

alle leerpunten uit 2020. 
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3.2.2 Opdrachten vanuit TKI Urban Energy 

TKI Urban Energy zet jaarlijks een aantal opdrachten uit via RVO die tot doel hebben 

om programmaontwikkeling en kennisontwikkeling te ondersteunen. Hieronder volgt 

een overzicht van de in 2020 afgeronde en lopende opdrachten. 
 

 

Opdracht Opleveringsdatum Samenvatting 

Maatschappelijke kosten en 

baten van zonnestroom 

september 2020 Een studie naar het kwantificeren van de 

maatschappelijke kosten en baten van 

diverse varianten van 

zonnestroomtoepassingen 

Ecologisch meetadvies zon op 

water 

september 2020 Een advies aan waterbeheerders en 

ecologische bureaus hoe gemeten kan 

worden wat de invloed is van drijvende 

zonnepanelen op de ecologie in en rond 

het water. Het advies staat inmiddels aan 

de basis van diverse innovatieprojecten. 

Ruimtelijk potentieel 

zonnestroom in Nederland 

april 2021 Een studie naar het ruimtelijk potentieel 

van zonnestroom in Nederland in 2050 

waarbij voor diverse ambitieniveaus voor 

zonnestroom in verschillende 

plaatsingsvarianten is uitgezocht wat de 

ruimtelijke implicaties zijn. o.a. gebruikt 

voor de routekaart Zon op Water en 

analysekaarten NP RES 

Smart-grid ready Energy Storage februari 2020 Een leidraad voor vereisten waaraan een 

elektrisch opslagsysteem moet voldoen 

om effectief en eenvoudig geïntegreerd te 

kunnen worden in een smart-grid. Is als 

input gebruikt voor NEN 4288 (norm voor 

bedrijfsvoering van batterijsystemen) 

In-home energy flexibility 

protocols 

februari 2020 Onderzoek te doen naar de verschillende 

strategieën en bijbehorende protocollen 

voor flexibiliteit ‘achter de meter’ ter 

versnelling gebruik open protocollen. 

De waarde van energie-

flexibiliteit in de gebouwde 

omgeving (DNV GL & TNO) 

januari 2021 Een rapport dat inzicht biedt in de opties 

waarop flexibiliteit ingezet kan worden, 

wat de bijbehorende verdienmodellen zijn, 

en hoe deze samenwerking in de keten 

vorm kan krijgen. Effectieve leidraad voor 

nieuwe bedrijven in flexketen.  

Routes voor smart-charging en 

botsende belangen (NKL & 

Enervalis) 

Loopt nog Verschillende stakeholders zien waarde 

ontstaan met flexibiliteit in hun gebruik van 

elektriciteit. 

Studie naar de synergie en conflicten 

tussen de verschillende use cases waarbij 

slim laden wordt ingezet. 
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Whitepapers gelijkspanning 

(Berenschot) 

januari 2021 Een vijftal whitepapers die ingaan op de 

stand van zaken van de gelijkspannings-

sector in marktsegmenten: Glastuinbouw, 

woningen/utiliteitsbouw, OVL-netten, 

laadinfrastructuur, lokale DC-netten. Geeft 

handvatten aan DC-sector en is gebruikt 

als input voor update MMIP-5. 

Standaardisatie gelijkspanning 

(St. Gelijkspanning Nederland) 

juni 2021 Tegemoetkoming voor St. Gelijkspanning 

die als onafhankelijke branchevereniging 

de DC-sector vertegenwoordigt in 

normalisatiewerkzaamheden binnen de 

NEN, om toepassing van DC-innovaties te 

versnellen.  

Handelingsperspectief voor 

knelpunten marktordening & 

wetgeving rond Smart Energy 

(Royal HaskoningDHV) 

mei 2021 Studie naar knelpunten en 

oplossingsrichtingen voor wettelijke 

knelpunten die Smart Energy innovators 

ervaren. (meer toelichting onderaan tabel) 

Warmtenetten ontrafeld (DWA) mei 2020 Een publicatie over de belangrijkste 

ketenonderdelen van een warmtenet. 

Bedoeld voor bestuurders van 

gemeentes, provincies, waterschappen en 

energie coöperaties.  

Factsheets koudetechnieken 

(W/E Adviseurs) 

mei 2020 Een serie factsheets over maatregelen om 

gebouwen te koelen. Bedoeld als een 

aanvullende factsheet voor de ECW 

factsheets over verschillende gebouw- en 

gebiedsmaatregelen.  

Businesscase voor kleinschalige 

warmteopslag (DWA) 

juli 2020 Een serie over de huidige en toekomstige 

financiele en praktische haalbaarheid van 

kleinschalige warmteopslagsystemen in 

gebouwen.  

Whitepaper over het 

verduurzamen van bedrijfshallen 

(Nieman Raadgevende 

Ingenieurs) 

november 2020 Een whitepaper over energiemaatregelen 

en de koppelkansen om de functionaliteit, 

de energieprestatie, het werkklimaat en 

de uitstraling van bedrijfshallen te 

verbeteren. 

Warmtenetten georganiseerd 

(DWA) 

november 2020 Een vervolg op Warmtenetten ontrafeld 

over de organisatorische kant van een 

warmtenet en de voor- en nadelen, 

knelpunten en kritische succesfactoren 

die daarbij horen. 

Inventarisatie over het toepassen 

van natuurlijke koudemiddelen in 

warmtepompen (Entropycs en 

Infinitus) 

Lopend Een rapport over de kenmerken, relevante 

wet- en regelgeving, en 

toepassingsmogelijkheden voor 

natuurlijke koudemiddelen in 

warmtepompen voor woningen en de 

utiliteitsbouw.   
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Onderzoek naar 

infraroodverwarming in woningen 

(W/E Adivseurs) 

Lopend Onderzoek naar het energiegebruik en de 

comfortbeleving van infraroodverwarming 

met metingen van de afgelopen winter.  

Kennisdossier: 

Infraroodverwarming versus de 

warmtepomp: een analyse van 

twee all-electric oplossingen (TKI 

Urban Energy) 

maart 2020 Dit kennisdossier zet feiten op een rij over 

de duurzaamheid van 

infraroodverwarming en in welke situaties 

het wel of niet een beter alternatief is dan 

een warmtepomp. 

Kennisdossier: Verduurzaming 

van de utiliteitsbouw (TKI Urban 

Energy) 

juli 2020 In dit rapport wordt ingegaan op de 

uitdagingen voor de verduurzaming van 

de utiliteitsbouw.  

Kennisdossier: Cooperatieve 

warmtenetten (TKI Urban Energy 

in co-productie met Talent voor 

Transitie) 

augustus 2020 Dit kennisdossier gaat in op de voordelen 

en randvoorwaarden van 

burgerparticipatie in warmtenetten en wat 

we op dit gebied als Nederland van 

Denemarken kunnen leren. 

 

Voor de brochures Warmtenetten ontrafeld en Warmtenetten georganiseerd komen er 

veel positieve reacties vanuit de gemeentes en provincies. De brochures worden ook 

breed gedeeld door partners zoals ECW, Klimaatakkoord.nl, Stichting Warmtenetwerk, 

de Netwerk Aquathermie, NVDE, Energie Samen, Stroomversnelling, en Wijkkompas. 

De factsheets koudetechnieken staan op de site van ECW samen met hun eigen 

techniekfactsheets over gebouwmaatregelen. Er verschijnen veel reacties en vragen 

over deze factsheets. De whitepaper over het verduurzamen van bedrijfshallen is 

tijdens een webinar van 9 november gepubliceerd en is na afloop breed gedeeld door 

partners als Duurzaam Gebouwd en Stichting BE+. Bij het opstellen van het rapport 

zijn klankbordgroepleden van RVO, DGBC, TNO en Saxion ook nauw betrokken 

geweest. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met Mkb-Nederland, NCO-OCW en 

ONL. 

 

Uptempo! heeft ook een website gelanceerd met als ondertitel: “101 innovaties om 

woningen te verduurzamen”. Dit is een eenvoudig doorzoekbare website die marktrijpe 

innovaties kort duidt en verwijst naar de aanbieder of het project waar de innovatie uit 

voort is gekomen. Vanaf het begin is besloten de site open te stellen voor aanvullingen 

vanuit de markt, maar wel getoetst én verwoord door onafhankelijke eigen experts. De 

site groeide snel door en telde eind 2020 104 innovaties (172 per eind april 2021). De 

site oogst veel lof in de markt door de eenvoud en het geboden overzicht. In het najaar 

werd op basis van gebruikerservaringen en eigen inzichten besloten om Uptempo.nu 

uit te bouwen. De site kent eind 2020 ruim 1.600 unieke bezoekers die de site ca. 

2.500 keer hebben geraadpleegd. 

 

De ontwikkeling van slimme energiediensten voor gebouwen blijft achter, doordat het 

verdienmodel nog beperkt is. Daarom heeft TKI Urban Energy de handreiking 

Flexibiliteit in de gebouwde omgeving: wegwijzer voor ondernemers laten opstellen. 

Deze rapportage benoemt verschillende kritische succesfactoren voor schaalbare 

slimme energiediensten. Het beperkte verdienmodel komt ook door het vele maatwerk 

dat nodig is om verschillende soorten, merken en typen apparaten slim aan te sturen. 
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Dit komt door het gebrek aan interoperabiliteit. Om de sector hierbij te ondersteunen 

heeft TKI Urban Energy de rapporten in-home energy flexibility protocols en smart-grid 

ready energy storage opgesteld als leidraad voor de sector.  

 

Verder bestaat er zoals eerder vermeld is er in de sector nog geen helder 

uitgekristalliseerd beeld over de zin & onzin, nut & wenselijkheid en impact van deze 

thematiek. Daarom is TKI Urban Energy in 2020 een studie gestart met TNO om dit te 

onderzoeken vanuit technisch-economisch, sociaal en institutioneel oogpunt. Tot slot 

vraagt dit ook om nieuwe wetgeving. Netbeheerders daartoe aan een nieuwe netcode 

voor congestiemanagement. 

3.2.3 Overige communicatie-uitingen TKI Urban Energy 

In 2020 verstuurde TKI Urban Energy in totaal 6 nieuwsbrieven naar geïnteresseerden. 

Het aantal abonnees groeide in 2020 van ca. 780 naar ongeveer 1.000 ontvangers. 

Van hen opende gemiddeld 44% de nieuwsbrief daadwerkelijk na ontvangst in de 

mailbox (landelijk gemiddelde is 37%). Van de personen die de nieuwsbrief openen, 

klikte gemiddeld 35% op een link in de e-mail (landelijk gemiddelde is 16%). De 

nieuwsbrief, die om de 6-8 weken verschijnt, wordt dus bovengemiddeld vaak geopend 

en velen maken gebruik van deze mailing als verwijzende bron naar meer informatie. 

 

TKI Urban Energy zette in 2020 verscheidene projecten in de spotlight met een artikel 

of korte video’s, onder de noemer Project in Beeld op de website. In 2020 werden in 

die rubriek 9 projecten beschreven in artikelen en 2 projecten gepresenteerd in 

aansprekende filmpjes. Los van de Project in Beeld rubriek zetten we nog eens 12 

veelbelovende projecten op het gebied van energieflexibiliteit op een rij, tevens in de 

vorm van video’s, aansluitend bij het MMIP 5. 

 

In 2020 startten we met een nieuwe rubriek, speciaal gericht op het midden- en 

kleinbedrijf, getiteld Baanbrekend Mkb. Vier ondernemers presenteerden op deze 

manier hun innovaties: de firma Circonica met een brandstofcel om woningen van 

stroom en warmte te voorzien, de startup Greener Power Solutions met een schone 

noodstroomvoorziening, het bedrijf Solarge met een zonnepaneel van vezelversterkt 

kunststof en tenslotte FridayEnergy met een slim batterijsysteem. 

 

In 2020 werd er 55 keer in de media bericht over TKI Urban Energy, waarvan 46 

publicaties zgn. free publicity betrof. Aanleiding voor deze persaandacht was 

uiteenlopend. Het was ofwel gebaseerd op persberichten die we verzonden over 

rapportages van opdrachten uitgezet door TKI Urban Energy, over kennisdossiers die 

we publiceerden of over Project in Beeld publicaties, of de aanleiding betrof een 

evenement dat TKI Urban Energy organiseerde of activiteiten ontplooid via het 

programma Uptempo!, of het ging over innovatiesubsidies voor de gebouwde 

omgeving. 

 

Via Twitter en met name Linkedin wordt actief gecommuniceerd naar en met de 

achterban van TKI Urban Energy. In 2020 werden er in totaal 81 tweets verzonden en 

227 updates geplaatst via de Linkedin company page. Dat leidt ertoe dat het aantal 

volgers gestaag groeit: in januari 2020 werd de pagina nog door ca. 600 mensen 

https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/projecten-de-gebouwde-omgeving/project-beeld
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/projecten-de-gebouwde-omgeving/project-beeld
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisbank/innovaties-op-het-vlak-van-energieflexibiliteit
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisbank/innovaties-op-het-vlak-van-energieflexibiliteit
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/innovatieve-brandstofcel-voor-huiselijke-warmte-en-licht
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/innovatieve-brandstofcel-voor-huiselijke-warmte-en-licht
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/topklasse-batterij-voor-evenementen-en-bouw
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/topklasse-batterij-voor-evenementen-en-bouw
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/lichtgewicht-plug-and-play-zonnepaneel
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/lichtgewicht-plug-and-play-zonnepaneel
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/slimme-batterij-verhoogt-eigen-gebruik-duurzame-energie
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gevolgd, in mei passeerden we de 1.000 volgers en eind november had de TKI Urban 

Energy pagina op Linkedin al meer dan 1.500 volgers. 

 

Met deze media-uitingen wordt een groot professioneel publiek bereikt en een 

relevante bijdrage geleverd aan de kennisverspreiding van resultaten uit 

innovatieprojecten en MKB-bedrijven. 

 

3.2.4 Duiding samenwerkingen binnen MMIP 

Voor de beschrijving van de samenwerking binnen de MMIP’s wordt de indeling van 

het innovatiesysteem volgens Marko Hekkert (2011) gebruikt. 

 

1 MMIP2 

 

Politiek/beleid/instituties: Binnen de Nederlandse overheid spelen veel verschillende 

dossiers rondom de energietransitie. De samenhang tussen de verschillende aspecten 

(opwek, distributie, opslag en gebruik) lijkt voornamelijk te zijn belegd in de Regionale 

Energie Strategieën (RESsen). De regionale aanpak van de RESsen staat daarbij op 

gespannen voet met de landelijke regie van implementatiestimulering. De SDE++, 

postcoderoosregeling en salderingsregeling zijn in hoge mate sturend op hoeveel 

opwek in welke vorm op welke plek wordt aangevraagd. Daarbij is er ook weinig ruimte 

voor doorstroom van innovaties als deze niet (direct) kostenverlagend zijn. Verder is de 

energietransitie gebaat bij duidelijke lange termijndoelen en ontwikkelpaden. In dat 

kader is een beleidsdoel voor 2040 wat betreft aandeel en volume van hernieuwbare 

opwekking zeer gewenst. 

 

Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies zijn goed aangesloten bij de 

ontwikkelingen op het gebied van MMIP2, de medewerkers met de betreffende 

portefeuilles hebben goede kennis van zaken en slagen erin hun kennispositie op pijl te 

houden. Vanuit met name sommige kleinere gemeenten worden signalen ontvangen 

dat er onvoldoende capaciteit is om de ontwikkeling van hernieuwbare opwek optimaal 

te begeleiden.  

 

Onderzoek: Nederlandse kennisinstellingen zijn traditioneel sterk op het gebied van 

onderzoek naar zonnestroom. TNO, TU Delft, TU/e, UU, RUG, Radboud universiteit en 

hogeschool Zuyd zijn veelvuldig deelnemer in projecten van de Topsector Energie. Met 

name TNO speelt een grote rol. Ook op het gebied van windenergie gebeurt veel 

onderzoek. In veel projecten werken de betreffende kennisinstellingen samen met 

elkaar, in wisselende clusters. Aan deze projecten nemen ook mkb’ers en grote 

bedrijven deel. Dit is goed zichtbaar gemaakt in de studie 8 jaar topsectoren beleid. 

Door veranderingen in de upstream solar sector in Nederland staat financiering van 

een deel van dit onderzoek onder druk. 

 

Onderwijs: MBO, HBO en WO opleidingsinstellingen hebben goede opleidingen 

waarbij studenten competenties ontwikkelen die van belang zijn voor een loopbaan in 

de duurzame energiesector. Bij met name WO en HBO instellingen is goede 

aansluiting bij het innovatieprogramma en studenten komen met regelmaat in 

aanraking met innovatieprojecten door een stage of afstudeeronderzoek. Punt van 
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aandacht is het oplopende tekort aan technisch personeel en een voortdurende 

ondermaatse instroom van studenten. Samenwerking met middelbare scholen en 

aandacht in het curriculum voor de uitdagingen van de energietransitie is hier mogelijk 

te verbeteren. 

 

Industrie: Er is een groot aantal aanbieders van innovatieve producten en diensten op 

het gebied van duurzame opwek actief in Nederland. De mainstream 

hoofdcomponenten zoals zonnepanelen, omvormers en turbinegeneratoren komen 

weliswaar grotendeels uit het buitenland; op systeemniveau is er wel degelijk sprake 

van een aanzienlijk aandeel in Nederland geproduceerde onderdelen. Ook kent 

Nederland een groot aantal aanbieders van speciale zonnepanelen die beter in het dak 

kunnen worden geïntegreerd, en vrijheid geven qua maten en kleur. Daarnaast is er 

nog een belangrijke cluster aanwezig in Nederland van bedrijven die 

productieapparatuur aan de PV industrie leveren. Een groot deel van deze partijen is 

actief innovatieprojecten en werkt onderling samen. Dit is goed zichtbaar gemaakt in 

de studie 8 jaar Topsectorenbeleid.  

 

Markt: Vanuit de markt is er grote interesse voor (innovaties voor) 

zonnestroomsystemen. Zowel door particulieren in de residentiële sector als door 

vastgoedeigenaren, grondeigenaren en projectontwikkelaars. Windenergie wordt met 

name ingezet in grootschalige projecten. Door stimuleringsmaatregelen hebben de 

meeste toepassingsvormen van zonnestroom en windenergie op dit moment een 

gunstige businesscase. Het laten landen van innovatieve producten die tot een hogere 

maatschappelijke waarde leiden maar tevens de private kosten verhogen is wel 

uitdagend. TKI Urban Energy zet zich in om vragende partijen met aanbiedende 

partijen en kennisinstellingen te verbinden. Dit doen we op dit moment bijvoorbeeld 

middels diverse kennisplatforms die ruimte bieden aan deelnemers om kennis uit 

wisselen en elkaar beter te leren kennen. 

 

Ondersteunende organisaties: Er is een goede samenwerking tussen de TKI’s en 

brancheorganisaties Holland Solar, NWEA en de NVDE. Binnen de eerder genoemde 

samenwerkingsverbanden zijn diverse maatschappelijke organisaties 

vertegenwoordigd zoals Natuur & Milieu. 

 

2 MMIP3 

 

Politiek/beleid/instituties: Binnen de Nederlandse Overheid spelen veel verschillende 

dossiers rondom de energietransitie. De samenhang tussen de verschillende aspecten 

(opwek, distributie, opslag en gebruik) lijkt voornamelijk te zijn belegd in de Regionale 

Energie Strategieën (RESsen). Het onderwerp Gebouwde Omgeving is in de RESsen 

onvoldoende vertegenwoordigd. Daarnaast spelen verschillende programma’s bij de 

rijksoverheid, waarvan het Programma Aardgasvrije Wijken en de Renovatieversneller 

de twee belangrijkste zijn. De samenwerking tussen deze programma’s zou verder 

kunnen worden versterkt. Daarnaast is meer aandacht nodig voor opschaling van de 

verduurzaming bij particuliere woningeigenaren en utiliteitsbouw. Voor een efficiënte 

aanpak van particuliere woningen is bundeling van vraag in continue en voorspelbare 

bouwstroom nodig. Een nadere uitwerking van de door TNO voorgestelde 

contingentenaanpak kan helpen invulling aan te geven. Dit moet tevens leiden tot 
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transparantie in de markt, waarbij duidelijk is welke aanbieder de juiste oplossing heeft 

voor een specifieke combinatie van gebouweigenschappen en gebruikerswensen, met 

aantoonbaar resultaat. Deze aanpak zou in samenhang met de wijkaanpak moeten 

worden ontwikkeld. 

 

De standaard en streefwaarden, die in afwachting zijn van goedkeuring door de tweede 

kamer, geven duidelijk richting aan de opgave in de gebouwde omgeving. Samen met 

de transitievisies warmte die vanuit de gemeentes eind 2021 op worden gesteld zou dit 

gebouweigenaren meer richting en urgentie moeten geven voor de verduurzaming van 

hun gebouw. Voor een groot gedeelte van de utiliteitsbouw ontbreekt nog een 

labelmethodiek en dwingende afspraken over de eisen die aan de energieprestatie van 

gebouwen gaat worden gesteld. 

 

Onderzoek: De samenwerking tussen kennisinstellingen is versterkt. Nadat in 2019 het 

Bouw en Techniek Innovatie Centrum is opgericht is in 2020 het 

onderzoeksprogramma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) van start 

gegaan. In dit programma werken TNO, de 4TUBouw en het Lectoren Platform Urban 

Energy samen binnen één samenhangend programma dat wordt gefinancierd vanuit 

de MMIP subsidieregeling. Deze samenwerking zorgt voor afstemming tussen de 

onderzoeken bij de verschillende universiteiten, hogescholen en TNO. Bij dit 

programma zijn ook ~80 bedrijven betrokken waardoor de samenwerking tussen 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven is versterkt. Doordat in de beschikbare 

innovatiesubsidies als voorwaarde is gesteld dat consortia minimaal twee private 

partners dienen te bevatten is de samenwerking tussen kennisinstellingen en het 

bedrijfsleven verder versterkt. 

 

Onderwijs: De samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en industrie is verder 

versterkt door het opstellen van nieuwe opleidingen en vakken bij MBO, HBO en WO 

die aansluiten op de behoefte van werkgevers in de bouw en het ontwikkelen van 

opleidingstrajecten bij branche-opleiders zoals ISSO TVVL, BNL-academy en 

Kjenning. 

 

Industrie: Door de aanhoudende focus op prestatiegericht samenwerken en het leveren 

van prestatiegaranties wordt de samenwerking tussen de verschillende partijen in de 

renovatie-keten versterkt. Aanbiedende partijen werken steeds vaker samen met vaste 

ketenpartners, waardoor kennisuitwisseling en procesoptimalisatie plaats kan vinden. 

Woningcorporaties en eigenaren van zakelijk vastgoed werken steeds vaker samen 

met een beperkt aantal vaste uitvoerende partijen waardoor ook hier de samenwerking 

wordt versterkt. Door sterker samen te werken met platformorganisaties kan deze 

samenwerking ook in de particuliere woningmarkt worden gerealiseerd. 

 

Markt: Vastgoedeigenaren in specifieke branches werken gezamenlijk aan 

verduurzamingsstrategieën, voorbeelden hiervan zijn de zorgsector (Nationaal Kennis- 

en Innovatiecentrum Verduurzaming Zorgvastgoed) en sportorganisaties (Routekaart 

Verduurzaming Sport). 

 

De samenwerking tussen verschillende woningcorporaties en soms de verschillende 

afdelingen binnen één woningcorporatie zou in 2021 verder kunnen worden versterkt. 



 

 

 

Rapportage Missie B 

www.tki-urbanenergy.nl 37/81 

In veel gevallen opereren woningcorporaties en hun medewerkers nog teveel op een 

eiland, waardoor kennisuitwisseling en kansen voor gezamenlijke aanbesteding 

worden gemist. 

 

Particuliere woningeigenaren werken steeds vaker samen in lokale energie initiatieven. 

 

Ondersteunende organisaties: Banken spelen steeds vaker een actieve rol in de 

verduurzaming van het vastgoed van hun klanten. Een voorbeeld hiervan is de 

verplichting van Label-C voor het verkrijgen van financiering, vooruitlopend op de 

wettelijke eis. Het vinden van vroege-fase financiering voor investering nieuwe 

productontwikkeling blijft een punt van aandacht.  

Milieuorganisaties, koepels en overheden werken gericht samen aan afspraken over 

de aanpak van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Voorbeeld hiervan is het 

proces rondom de standaard en streefwaarden, waarin de relevante 

brancheorganisaties, milieuorganisaties en de overheid met elkaar afspraken maakt 

over de te behalen standaard in 2050. Tegelijkertijd lijkt deze inspanning vooral gericht 

op de ontwikkelingen in het peloton en is er minder aandacht voor het faciliteren in de 

koplopers in de aanpak. 

 

3 MMIP4 

 

Politiek/beleid/instituties: Het belangrijkste dossier dat voor MMIP4 speelt is de 

Warmtewet 2. De (on)mogelijkheden van deze wet zullen een belangrijke leidraad 

vormen voor de vele nieuwe warmtenetten die aangelegd gaan worden. En in het 

verlengde daarvan spelen de Warmtetransitievisies die alle gemeenten medio eind 

2021 moeten hebben vastgesteld een richtinggevende rol. Voor beide geldt dat er 

maar beperkt wordt ingezet op innovatie, daar liggen kansen. Bovendien is meer regie 

nodig om het handelingsperspectief in de juiste richting en timing (aardgasvrije route) 

voor diverse stakeholders duidelijk te maken.  

 

Beleidsmakers hebben het nu nog vooral over warmte. In alle scenario’s van KNMI is 

Nederland in 2050 (veel) warmer dan nu. Dat betekent dat het belang van verwarmen 

relatief afneemt en er meer behoefte aan koeling ontstaat. Steviger inzetten op warmte 

én koude biedt een kans van (nieuw) comfort in plaats van ‘slechts’ een transitie van 

warm naar warm. 

 

Onderzoek: Kennisinstellingen spelen een belangrijke rol in het samenbrengen en 

opzetten van consortia om ontwikkelslagen te maken. Op enkele thema’s trekken 

onderwijsinstellingen nog dominant de kar, zoals bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling 

van TCM’s. In het WarmingUp consortium komen diverse kennisinstellingen met de 

belangrijkste marktpartijen samen om collectieve warmtesystemen door te ontwikkelen. 

Bovendien zijn er ook diverse cross-over initiatieven tussen elektriciteit en warmte om 

het flex potentieel van beide technieken te onderzoeken. 

 

Onderwijs: Duurzame warmte en koudetechnieken zijn er in veel meer smaken en 

soorten dan gasketels. Het aardgasvrij maken van een woning is nog niet mainstream 

door gebrek aan plug-n-play concepten. Het is dan ook moeilijk om daar al grootschalig 

opleidingen voor in te richten. Fabrikanten en innovators leiden derhalve zelf 
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installateurs op in hun eigen techniek. En dan speelt dat de aanwas van installateurs 

(en in de hele bouw) achterblijft bij de opgave. Beide zaken staan opschaling in de 

weg. 

 

Industrie: De markt voor (onderdelen van) warmtepompen wordt gedomineerd door 

voornamelijk Aziatische spelers. Toch zijn er in Nederland (en Europa) producenten die 

een beter antwoord hebben op de lokale vraag. Denk o.m. aan inpasbaarheid, 

geluidsproductie en het overstappen op natuurlijke koudemiddelen. Van oudsher kent 

Nederland een sterke industrie van gasketels. Met gericht beleid moet het mogelijk zijn 

die industrie voor NL te behouden. 

 

Markt: In de markt van individuele warmteproductie speelt de CV ketel nog een 

dominante rol. In 2019 werden 446.000 CV ketels verkocht t.o.v. 45.000 

warmtepompen. En van die laatste was een belangrijk deel bestemd voor nieuwbouw, 

waar de gasaansluiting werd uitgefaseerd. Door de hernieuwde aandacht voor de 

hybride warmtepomp kan dit snel gaan veranderen. 

 

In de markt voor collectieve warmte is het vooral nog de advieswereld die hard groeit 

om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van de Warmtetransitievisies en het 

doorrekenen van warmtekoudeconcepten voor specifieke wijken. Het – anders dan in 

nieuwbouw – aanleggen van warmtenetten in bestaande wijken laat door de complexe 

trajecten nog goeddeels op zich wachten. 

 

Gedreven door de label-C verplichting en de Informatieplicht groeit de aandacht voor 

duurzaam energiegebruik in de utiliteit en op bedrijventerreinen. (Hybride) 

Warmtepompen zijn daar echter nog niet verplicht. 

 

Ondersteunende organisaties: Milieuorganisaties, koepels en overheden werken 

gericht samen aan afspraken over de aanpak van de energietransitie in de gebouwde 

omgeving. Voorbeeld hiervan is een initiatief om met de grootste warmtebedrijven 

afspraken te maken over het verduurzamen van de bestaande hoge temperatuur 

warmtenetten. En initiatieven om de kennis over en bekendheid van bijv. aquathermie 

te ondersteunen. 

 

In het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bovendien samengewerkt om gemeenten 

en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave. 

 

4 MMIP5 

 

Politiek/beleid/instituties: Vanwege hun kaderstellende rol spelen netbeheerders een 

belangrijke rol. Vanuit de netbeheerders (zowel TSO en DSO) wordt het belang van 

flexibel energiesysteem steeds duidelijker omarmd. TKI Urban Energy heeft actief 

meegewerkt aan de studie Warmte & Flexibiliteit van TenneT en de 

Infrastructuurverkenning 2030-2050 van de gezamenlijke netbeheerders, waardoor de 

kennis en inzichten uit innovatieprojecten een goede plek kreeg in deze studies. De 

studie 8 jaar topsectorenbeleid laat zien dat Alliander, Enexis en Stedin prominente 

actoren zijn in het innovatie-ecosysteem. TKI Urban Energy daagt de (regionale) 
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netbeheerders uit om ook een gezamenlijke kennisagenda en visie te presenteren voor 

de elektrificatie van de gebouwde omgeving.  

 

Het ministerie van EZK werkt aan een nieuwe energiewet. In samenwerking met Dutch 

Power en met de Club van Wageningen zijn sessies georganiseerd om de contouren 

van de nieuwe energiewet te delen met de sector en kansen aan te reiken om input te 

leveren op het programma. 

 

Onderzoek: De studie 8 jaar topsectorenbeleid laat zien dat TNO, de TU Delft, TU 

Eindhoven en UTwente prominente kennisinstellingen zijn in het innovatie-ecosysteem. 

Deze kennisinstellingen zijn ook actief betrokken binnen de consortiumvorming. Ook 

weten de hogescholen hun route steeds beter te vinden richting de Topsector Energie. 

Dit komt o.a. doordat diverse hogescholen zich actief hebben verenigd in het 

Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE). 

 

Onderwijs: Met de betrokkenheid van kennisinstellingen in innovatieprojecten wordt 

geborgd dat de opgedane kennis ook een weg vindt richting onderwijs.  

 

Industrie: De studie 8 jaar topsectorenbeleid laat zien dat 53,5% van organisaties 

binnen het netwerk mkb zijn, 29,5% grootbedrijf, 5,8% kennisinstellingen, 3,1% 

overheid en 8,1% belangenorganisaties. 

 

Slimme energiediensten binnen gebouwen vragen namelijk om een nauwere 

samenwerking tussen bedrijven uit de energiesector, installateurs en leveranciers van 

gebouwsystemen, en de eigenaren en gebruikers van gebouwen. Om deze 

samenwerking en kennisdeling in dit marktsegment verder te faciliteren zijn TKI Urban 

Energy en het Flexiblepower Alliance Network (FAN) samen de Smart Energy 

Community voor woningen en bedrijfsgebouwen gestart. Die community bestaat 

onderhand nu uit 700+ unieke deelnemers.  

 

Markt: Waar in het verleden Smart Energy sterk werd benaderd vanuit een technology 

push benadering, is er in 2020 voor gekozen om de verschillende marktsegmenten 

voor Smart Energy centraal te stellen: woningen & bedrijfsgebouwen, hernieuwbare 

opwek, elektrisch vervoer, wijken & bedrijfsterreinen. Sommige marktsegmenten zijn al 

meer georganiseerd, bijvoorbeeld de het marktsegment elektrisch vervoer met 

ElaadNL en NKL als aanjagers, terwijl andere marktsegmenten meer achterblijven, 

zoals op het vlak van woningen & bedrijfsgebouwen. De Smart Energy Community 

voor woningen en bedrijfsgebouwen is juist opgezet om hierin tegemoet te komen. 

 

Ondersteunende organisaties/Brancheverenigingen: De sector is georganiseerd in 

verschillende kennisnetwerken en brancheverenigingen. Dutch Power verenigt ruim 80 

koplopers op het vlak van elektrische infrastructuur. TKI Urban Energy is aangesloten 

bij de zogeheten connection group van Dutch Power, en denkt actief mee over de 

programmering van events. Zo worden inzichten uit TSE-projecten actief gedeeld 

binnen dat netwerk. Verder wordt zeer actief samengewerkt met het Flexiblepower 

Alliance Network en Stichting Gelijkspanning Nederland, o.a. in het organiseren van 

kennissessies, matchmaking, het initiëren van nieuwe projecten en het uitzetten van 

studies. Zo wordt versnippering van activiteiten voorkomen. 
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In de opdracht Handelingsperspectief voor knelpunten marktordening & wetgeving rond 

Smart Energy wordt actief samengewerkt met de brancheverenigingen NVDE, Holland 

Solar, Netbeheer Nederland en EnergieSamen. 

 

5 Cross-sectorale samenwerkingen  

 

Op vlak van warmte en koude liggen er verbanden met TKI E&I met betrekking tot de 

toepassing van geothermie. Er worden concepten bedacht waar hoge temperatuur 

aardwarmte eerst gebruikt wordt voor industriële processen en  dan als reswarmte 

gecascadeerd wordt restwarmte naar de gebouwde omgeving. Daarnaast zal het 

“ophaalrecht” van restwarmte uit industriële processen (voorzien in de nieuwe 

Warmtewet) een belangrijke rol spelen voor duurzame warmte- en koudenetten in de 

gebouwde omgeving. Bovendien worden industriële warmtepompen steeds vaker 

toegepast voor blokverwarming en gebiedsmaatregelen.  

 

Ook liggen er voor de wijkgerichte aanpak verbanden met TKI Nieuw Gas. Er zijn nu 

meerdere proeftuinen en projecten waar gewerkt wordt aan groengas strategieën met 

biogas of waterstof. Bijna al deze strategieën gaan gepaard met een hybride 

warmtepomp. Hybride warmtepompen leveren de basisbehoefte aan warmte en cv-

ketels op groengas leveren het piekvermogen. Bij dit soort strategieën met waterstof is 

er ook sprake van een aangepaste cv-ketel. 

 

Zowel vanuit de warmteopwekking als –verbruik kant is er ook overlap met de 

Topsector Water. Collectieve warmte uit oppervlakte-, afval- en drinkwater, oftewel 

aquathermie, wordt door veel stakeholders als een belangrijke bron beschouwd voor 

de warmtetransitie. Belangrijke aandachtspunten bij het gebruiken van deze 

warmtebronnen zijn het vermijden van milieueffecten en het behouden van een degelijk 

waterkwaliteit. Het afkoelen van oppervlaktewater moet niet de groei van micro-

organismen beïnvloeden zodat ecosystemen aangetast worden. Afvalwater moet niet 

zodanig afkoelen dat het waterzuiveringsproces door micro-organismen wordt 

beïnvloed. Aan de eindverbruikers kant spelen ook aspecten van waterveiligheid. De 

transitie naar efficiëntere, duurzamere lage temperatuur verwarmingssystemen kan tot 

ongewenste opwarming van drinkwater leiden in zowel gebouwen als de ondergrond.  

 

TKI Urban Energy werkt al langer actief samen met ElaadNL en NKL in het opzetten 

van innovatieprojecten op het vlak van het slim laden van elektrisch vervoer. In 2020 is 

de verbinding naar de mobiliteitssector verder bestendigd: Er wordt actief 

samengewerkt met Missie D+ (duurzame mobiliteit). Michiel Kirch is namens de 

Topsector Energie lid van het missieteam van deze missie. Sinds 2020 wordt ook actief 

samengewerkt met Dinalog, de TKI van Topsector Logistiek. Gezamenlijk is het 

initiatief genomen om een apart cross-over subsidieprogramma op te zetten op het vlak 

van elektrische heavy duty vervoer. Voorzien is dat het laden van trucks, bussen en 

busjes in de gebouwde omgeving tot een enorme (piek)vraag naar elektriciteit gaat 

leiden. De cross-over dient ertoe te leiden dat het elektriciteitssysteem zo min mogelijk 

de bottleneck gaat vormen in de elektrificatie van de logistieke sector. 
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Binnen MMIP2 wordt er bijgedragen aan zowel Missie A (duurzaam 

elektriciteitssysteem) en Missie B (duurzame gebouwde omgeving). De actoren binnen 

MMIP2 die werken aan de opwekking van zonnestroom binnen de gebouwde 

omgeving zijn dus in beide sectoren actief. Dit gaat een om een groot deel van het 

innovatie ecosysteem. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met MMIP1 

(hernieuwbaar op zee) dit geldt zowel voor de actoren die binnen beide netwerken 

actief zijn, als voor de TKI’s waar regelmatig afstemming plaatsvindt over de 

programma’s.  

 

Een opkomende toepassing van zonnestroom is Agri-PV. Hierbij wordt landbouw en 

zonnestroomopwekking op hetzelfde perceel gecombineerd. Hiervoor is kennis van 

beide sectoren noodzakelijk. In het samenwerkingsverband Zon in Landschap vindt 

reeds veel uitwisseling plaats tussen kennishouders met expertise op het gebied van 

energie en kennishouders op het gebied van landbouw. Met de voorspelde groei van 

Agri-PV is het te verwachten dat deze uitwisseling intensiveert. 
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4 Missie-specifieke indicatoren 

Voor elke MMIP binnen TKI Urban Energy is een lijst met KPI’s opgesteld. Deze zijn 

vervolgens ingedeeld in zes doelstellingen zijnde: Emissiereductie, Circulariteit, 

Economische Haalbaarheid, Schaalbaarheid, Maatschappelijke Haalbaarheid, en 

Energetische Inpassing. Voor de projecten gestart 2020 is geanalyseerd aan welke 

KPI’s ze bijdragen. Op basis van het aantal KPI’s en hoe goed de projecten aan de 

KPI’s bijdragen is er een score toegekend op de doelstellingen. Hieronder volgt per 

MMIP een korte analyse scores op de KPI’s en doelstellingen van de projecten gestart 

in 2020.  

4.1 MMIP 2 

In de grafiek hieronder staan de gemiddelde scores per doelstelling. Hieruit zijn er drie 

conclusies te trekken welke relevant zijn voor MMIP 2: 

 

 
In tegenstelling tot een aantal andere MMIP’s scoren maatschappelijke haalbaarheid 

en schaalbaarheid, gemiddeld genomen, het hoogst. Deze doelstellingen doen het erg 

goed voor projecten m.b.t. ruimtelijke- en ecologische inpassing. Hierin wordt gekeken 

naar aspecten als esthetische- en ruimtelijke inpassing evenals andere aspecten die 

het maatschappelijk draagvlak kunnen vergroten. Voorbeeld toepassingen zijn 

lichtgewicht zonnesystemen en Agri-PV projecten. Tevens moet worden opgemerkt dat 

er binnen MMIP 3 7 projecten zijn ingediend op het gebied van BIPV toepassingen. 

Deze zullen hiermee verder een bijdrage leveren aan de doelstellingen 

maatschappelijke haalbaarheid en schaalbaarheid.  

 

Hierna volgt emissiereductie. Hierbij valt op dat deze doelstelling vooral hoog scoort op 

projecten binnen het subthema nieuwe materialen en processen. Projecten binnen dit 

subthema hebben primair de ambitie om emissiereductie te realiseren middels het 

verhogen van het omzettingsrendement van een zonnecel en/of de specifieke 

opbrengst. Een tweede belangrijke doelstelling voor projecten binnen dit subthema is 
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de verlaging van de CAPEX, OPEX en/of de zogenoemde ‘levelized cost of energy 

(LCOE).  

 

Tenslotte valt op dat projecten gerelateerd aan circulariteit en energetische inpassing 

(nagenoeg) niet voorkomen. Een kanttekening hierbij is dat er in mei 2021 een nieuwe 

regeling, de MOOI SIGOHE, is opgesteld om systeem integratie, en daarbij ook 

energetische inpassing, te bevorderen.  

4.2 MMIP 3 

 
De renovatiemarkt is al een relatief volwassen markt, wat het karakter van MMIP 3 wat 

anders maakt dan de andere MMIP’s. Op de doelstellingen Schaalbaarheid en 

Maatschappelijke haalbaarheid wordt erg goed gescoord bij innovatieprojecten binnen 

alle zeven subthema’s. Dit is ook terug te zien aan het feit dat veel projecten een 

bijdrage leveren aan de KPI’s voor Aantrekkelijkheid. Met name bij innovatieprojecten 

op het gebied van industrialisatie en digitalisering, worden aan KPI’s als 

productiecapaciteit en beoogd marktvolume gewerkt. De KPI ontzorging komt beperkt 

voor bij projecten die het ontzorgen van eigenaars en/of bewoners niet als primair doel 

hebben. Op de doelstelling Economische haalbaarheid wordt eveneens genoeg 

gedaan binnen de subthema’s die hiervoor relevant zijn. We zien veel 

innovatieprojecten terug die bijdragen aan een kostprijsreductie. In de praktijk zien we 

deze kostprijsreductie nog beperkt terug. Twee mogelijke oorzaken zijn dat de 

opschaling waaraan gewerkt wordt nog niet is gerealiseerd en de overspannen 

renovatiemarkt. 

 

Daarnaast wordt op de doelstelling Emissie reductie goed gescoord, maar er zijn ook 

thema’s - zoals ontzorging – die geen invloed hebben op deze doelstelling. Er wordt 

door veel innovatieprojecten bijgedragen aan deze doelstelling door een verbeterde 

energieprestatie ( in kWh/m2/jaar) bij verschillende renovatieconcepten. Op de KPI 

lagere embodied CO2 zien we echt nog onvoldoende terug in innovatieprojecten en in 

de markt. Gezien de aard van het MMIP zou men mogen verwachten dat er beter 

gescoord wordt op deze KPI. 
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We zien wat betreft de doelstelling Energetische inpassing zien we nog weinig 

bijdragen in innovatieprojecten. Er is eveneens nog geen KPI gedefinieerd die bijdraagt 

aan deze doelstelling. 

4.3 MMIP 4 

 
In de figuur staan gemiddelde scores van de projecten op de verschillende 

doelstellingen. Hier valt te zien dat circulariteit niet voorkomt binnen MMIP4-projecten 

die in 2019-2021 begonnen zijn. 

 

In vergelijking tot andere doelstellingen scoren de meeste projecten hoog op 

schaalbaarheid omdat er bijna altijd nieuwe concepten, labopstellingen, prototypes, 

demonstraties of marktproducten ontwikkeld worden. Warmtepompprojecten scoren 

nog hoger omdat ze vaak concepten ontwikkelen die cv-ketels 1-op-1 kunnen 

vervangen en omdat ze installatiesnelheid willen verbeteren met plug-n-play- of 

gebouwintegratieconcepten (zoals prefab gevels). Warmtenetprojecten scoren ook 

hoger omdat er veel projecten zijn die flexibele, modulaire, opschaalbare 

groeistrategieën en keuzetools ontwikkelen. 

 

Veel projecten scoren goed op emissiereductie omdat er bijna altijd energetische 

optimalisaties van systemen plaatsvinden n. Warmtepompprojecten scoren vaak hoger 

omdat sommige projecten heel specifiek warmtepomprendementen verbeteren en/of 

natuurlijke koudemiddelen toepassen.  

 

Op het gebied van economische haalbaarheid scoren veel subthema’s niet hoog. Veel 

projecten gaan niet verder dan het ontwikkelen van een business case voor hun 

concepten. Er is weinig focus op kostenoptimalisatie of het verminderen van CAPEX 

en OPEX. Daarnaast zijn er weinig projecten die iets doen om de economische 

haalbaarheid van het project te verbeteren. De nadruk ligt vaker op schaalbaarheid en 
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het ontwikkelen van een proof-of-concept. Vooral warmtepomp- en 

warmteopslagprojecten scoren laag. Het zou kunnen dat warmtepompprojecten lager 

scoren omdat de warmtepomp in de praktijk al een bewezen concurrerend systeem 

voor aardgas is ten opzichte van andere technieken. Het zou ook kunnen dat er minder 

nadruk is op kostenverlaging omdat subsidies, zoals de ISDE, al (deels) de 

onrendabele top dekken. Warmteopslagprojecten scoren vaak laag omdat deze 

technieken vaak in een fundamenteel onderzoeksfase zitten en weinig aandacht 

krijgen voor vermarkting. . De nadruk bij dit soort projecten ligt nog op het ontwikkelen 

van werkend prototypes. Voor warmtenetprojecten is er wel een sterkere focus op het 

ontwikkelen van business cases, kostenoptimalisatie en kostenreductie. Het doel bij 

veel van deze projecten is om de onrendabele top zo veel mogelijk te verlagen.  

 

Met betrekking tot de maatschappelijke haalbaarheid scoren veel projecten laag. 

Enkele projecten houden rekening met aspecten als comfort, geluidsproductie en 

esthetiek. In een aantal projecten vinden samenwerkingen plaats met eindgebruikers 

en burgers. Bij de meeste projecten is er geen aandacht voor het verbeteren van het 

maatschappelijk draagvlak en worden er weinig burgeracceptatie- of 

burgerparticipatieconcepten ontwikkeld. Warmtenetprojecten scoren het hoogst op 

maatschappelijke haalbaarheid omdat ze veel burgerparticipatieconcepten en open 

governance-modellen ontwikkelen. Ook is er aandacht voor eindgebruikerscomfort 

door het ontwikkelen van warmtenetten met mogelijkheden voor koudelevering. Het lijkt 

erop dat het verbeteren van maatschappelijk draagvlak bij collectieve warmteprojecten 

een sterkere focus heeft dan bij projecten met een focus op gebouwmaatregelen.  

 

Veel projecten scoren ook laag op de criteria energetische inpassing. Voor 

warmtepompsystemen is er weinig aandacht voor het verlagen van het 

piekelektriciteitsverbruik van (deelcomponenten van) warmtepompsystemen. In 

sommige projecten is er aandacht voor het ontwikkelen van concepten die weinig 

aanpassingen nodig hebben aan de gebouwschil of het afgiftesysteem. Voor 

warmtenetprojecten zijn de scores iets hoger omdat er vaker rekening gehouden wordt 

met het verbeteren van aansluitingsmogelijkheden voor duurzame warmtebronnen. 

Toch blijven scores voor alle deelprogramma’s laag omdat er weinig rekening 

gehouden wordt met effecten op het elektriciteitsnet en het verbeteren van het 

flexibiliteitspotentieel voor elektriciteitsnetten. 
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4.4 MMIP 5 

 

 

Het best scoren MMIP5-projecten op energetische inpassing, wat nauwelijks 

verrassend genoemd mag worden gezien de aandacht voor het sturen 

van energievraag en -aanbod.  

Ook scoren de projecten goed op de doelstelling schaalbaarheid. Dit is in de algemene 

zin te verklaren doordat veel projecten werken aan snel schaalbare 

softwareoplossingen, maar meer specifiek ook doordat de meeste projecten 

interoperabiliteit als uitgangspunt.  

Projecten scoren gemiddeld lager op economische haalbaarheid en maatschappelijke 

haalbaarheid. Onder de MOOI-regeling zien we wel dat projecten meer integraal 

ingestoken zijn en ook oog hebben voor deze doelstellingen. Hoewel veel van 

de subthema’s van MMIP 5 zich bezig houden met niet-fysieke technieken en daarom 

erg lastig is monetaire besparing hard te maken, kan het wellicht geen kwaad als 

hiervoor binnen sommige thema’s toch wat meer expliciete aandacht komt.   

Circulariteit wordt nauwelijks behandeld binnen MMIP5-projecten. Dit is ook niet 

verwonderlijk, aangezien MMIP-5 een sterke focus heeft op digitale oplossingen en 

circulariteit niet als expliciete doelstelling is aangewezen.  

 

Niet elk subthema scoort even hoog op elke doelstelling. Sommige subthema’s richten 

zich juist meer op bepaalde doelstellingen. Op emissiereductie scoort het thema 

Inpassing hernieuwbare opwek bijvoorbeeld het best. Dit valt te verklaren doordat 

projecten op dit thema vaak veel emissieloze flexibele energie ontsluiten, één van 

de KPI’s op deze doelstelling. Dit verklaart ook gelijk de lage scores op de thema’s 

over marktmechanismes en het transitiepad, dit zijn thema’s waar niet direct meer 

flexibele, hernieuwbaar energie ontsloten wordt. Op economische haalbaarheid 

scoort Transitiepad voor flexibiliteit het beste. Projecten in dit thema zijn vaak bezig 

met nieuwe businesscases en het grotere plaatje wat de hoge score op deze 

doelstelling kan verklaren. Daarna scoren beide subthema’s onder deelprogramma 3, 

marktmechanismen voor flexibiliteit, relatief hoog. Het laatste kan verklaard worden 

doordat projecten op deelprogramma 3 zich bezighouden met ervoor zorgen dat 

flexibiliteit daadwerkelijk geld oplevert en daarom snel hoger scoren op economische 

haalbaarheid.  
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5 Conclusies 

MMIP 2 

 

Nederland maakt een stormachtige groei door van energieopwekking met windmolens 

en met name zonnepanelen. De implementatie van deze systemen ligt daarmee 

ruimschoots op schema om de doelen te halen die op dit moment voor 2030 gesteld 

zijn. Tegelijkertijd worden door dit hoge tempo knelpunten snel zichtbaar. Tevens is het 

te verwachten dat de opwekdoelen voor 2030 flink naar boven zullen worden bijgesteld 

door ambitieuzere emissiereductie doelen en een versnellende elektrificatie en 

daarmee groeiende vraag. De innovatieopgave voor hernieuwbaar op land blijft 

daarmee onverminderd hoog. 

 

Om opbrengsten te kunnen blijven verhogen en kosten te kunnen blijven reduceren is 

er een groot technologieprogramma voor zonnestroom opgenomen in het MMIP. Ook 

borgt dit programma dat er een voldoende grote pool van experts werkzaam blijft in 

Nederland die in belangrijke mate bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe 

toepassingen. De financiering voor dit programma loopt echter terug. Er wordt 

geadviseerd om deze financiering te versterken.  

 

In het algemeen is er behoefte om de financiering voor het MMIP vanuit het 

instrumentarium van regelingen en andere bronnen goed af te stemmen. Een 

dergelijke afstemming borgt de aansluiting van innovaties in verschillende stadia en 

zorgt dat er geen ‘gaten vallen’ in de innovatiepijplijn. 

 

Energetische inpassing wordt in toenemende mate belangrijk en uitdagend nu de 

fracties zon en wind in de elektriciteitsmix toenemen. Hier is blijvende aandacht voor 

nodig, daarbij gaat het niet alleen om innovatieprojecten waarin gewerkt wordt aan het 

technisch mogelijk maken van oplossingen om opgewekte energie in de tijd te 

verschuiven (uitgestelde levering), maar ook om implementatieversnelling door de 

onrendabele top te financieren van reeds beschikbare oplossingen.  

 

Gegeven het grote potentieel, hoge draagvlak en schaalgrootte zal zon op grote daken 

waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen in de verdere groei van zonnestroom. 

Innovaties die bijdragen aan implementatieversnelling in dit segment moeten prioriteit 

krijgen. TKI Urban Energy ondersteunt deze implementatieversnelling middels het 

samenwerkingsverband Zon op Gebouw en diverse studieopdrachten in 2020 en 2021.  

  

Onderzoek naar ecologie in en rond zonneparken komt voor het eerst terug in 

innovatieprojecten. Op basis van de eerste ervaringen wordt geconcludeerd dat de 

tijdschaal en inspanningen om de relevante onderzoeksvragen te beantwoorden het 

projectniveau overstijgt en vraagt om een programma met aparte financiering. 

Nederland heeft met het WOZEP reeds ervaring met een dergelijk programma, van 

deze opzet zou geleerd kunnen worden. 

 

De voorbeeldprojecten waar MMIP2 toe oproept en waar aan gewerkt wordt zijn nog 

onvoldoende zichtbaar in het maatschappelijk debat rond de ruimtelijke impact van 
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wind- en zonneparken. De recent beschikte MOOI-projecten die werken aan een 

ecolabel voor zonneparken en Agri-PV zijn een goede stap en er zijn meer van 

dergelijke voorbeelden nodig.  

 

Op basis van de analyse van samenwerkingen binnen het MMIP 2 ecosysteem 

constateren we een discrepantie tussen het MMIP en de scope van de 

innovatieregelingen en de implementatieregelingen waarbinnen deze innovaties 

uiteindelijk moeten landen. Innovaties die (beperkt) kostenverhogend zijn maar wel 

significant bijdragen aan de missiedoelen hebben daardoor moeite met opschalen. 

Geadviseerd wordt om ook in implementatieregelingen met als belangrijkste voorbeeld 

de SDE++ ruimte te creëren voor innovaties met een hoge maatschappelijke waarde. 

 

Daarnaast is aandacht nodig voor het opleiden van voldoende installateurs, technici en 

wetenschappelijk opgeleid personeel. De curricula op MBO’s, HBO’s en Universiteiten 

lijken daarbij niet beperkend, de aanwas vanuit het middelbaar onderwijs en 

omscholing vanuit andere (krimpende) sectoren behoeft extra aandacht. 

 

MMIP 3  

 

In 2020 was evenals voorgaande jaren een trage, maar gestage groei te zien in 

gerealiseerde energiebesparingen in de gebouwde omgeving. Het aantal 

isolatiemaatregelen en andere duurzame maatregelen neemt toe, maar de 

daadwerkelijk gerealiseerde energiebesparingen en daarmee CO2-besparingen 

hebben nog niet altijd het beoogde effect. Met name het aantal woningen en gebouwen 

dat helemaal van het aardgas af gaat loopt nog achter op de doelstellingen.  

 

De afgelopen jaren is veel subsidie gegaan naar het industrialiseren van 

energierenovaties. Inmiddels leiden deze innovaties tot producten die in de praktijk 

worden toegepast. Hierbij nemen industriële technieken voornamelijk in de nieuwbouw 

een vlucht. In de renovatiemarkt blijft de groei nog achter doordat renovatiemarkt 

lastiger te bedienen is voor aanbieders dan de nieuwbouwsector. De techniek is echter 

gereed voor verdere opschaling, waarmee ook kostenreducties gerealiseerd kunnen 

worden.  

 

Daarnaast speelt digitalisering een steeds grotere rol bij het verduurzamen van 

woningen en gebouwen. We zien dit in de nieuwbouw door de opkomst van het 

materialenpaspoort en BIM, maar ook voor de bestaande bouw worden digitale tools, 

zoals digital twins en Artificial Intelligence steeds meer ingezet voor 

energiebesparende maatregelen. 

 

Er is een te groot gat tussen de geïndustrialiseerde oplossingen die vooral door 

woningcorporaties worden toegepast en de op maatwerk gebaseerde aanpak voor 

particulieren. Ook voor particulieren zijn kostenefficiënte aanpakken nodig. Deze 

kunnen ontstaan wanneer een manier kan worden gevonden om woningen waarvan de 

eigenaar voor eenzelfde renovatie oplossing kiezen gebundeld kunnen worden. 

 

Een groot gedeelte van de inspanningen in de energietransitie Gebouwde Omgeving is 

gericht op woningen. Er is veel minder aandacht voor de verduurzaming van 
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utiliteitsbouw. Door het stellen van duidelijke randvoorwaarden en het ontwikkelen van 

innovatieve renovatieconcepten zal de verduurzaming van utiliteitsbouw verder moeten 

worden versneld voor het realiseren van de doelstellingen. 

 

Daarnaast is meer aandacht nodig voor het oplossen van knelpunten op het gebied 

van Human Capital en Circulariteit. Er moet worden gezocht naar manieren om de 

arbeidsproductiviteit te verhogen, meer mensen op te leiden en het werk geschikt te 

maken voor een bredere groep mensen. Daarnaast is meer aandacht nodig voor het 

circulair maken van renovatieprocessen. Dit moet integraal onderdeel worden van alle 

inspanningen, omdat anders de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn voor de 

gebouwde omgeving niet gehaald gaat worden. 

 

MMIP4 

 

Op techniek- en componentniveau zien we veel innovaties. Warmtesystemen zijn 

echter complex en de diverse technieken en componenten moeten daarom in 

samenhang worden doorontwikkeld. Meer focus is nodig op de dynamische factoren in 

de gebruiksfase en interactie met de gebruiker. Door deze complexiteit is er behoefte 

aan standaardisatie en het plug-and-play kunnen installeren en in gebruik nemen van 

het totale systeem. Om opschaling te bevorderen moeten systemen zo worden 

ontwikkeld dat deze zichzelf bijsturen en “het gebouw en haar gebruikers leren kennen” 

om de installateur verregaand te ontlasten. 

 

In brede zin zijn er zorgen over of er voldoende geschoold technisch personeel is om 

de opschalingsdoelen richting 2030 en daarna te kunnen halen. Het ontwikkelen van 

meer plug-n-play installatieconcepten zal hier ook bij helpen. Extra aandacht is en blijft 

nodig voor het om- en bijscholen om te zorgen voor voldoende personeel. 

 

Op vlak van de kleinschalige warmteopslag met voelbare warmte en PCM’s lopen 

diverse succesvolle projecten en pakt de markt het goed op. Bij de TCM-oplossingen, 

die zich nog steeds in een lage TRL-fase bevinden, blijft de stabiliteit van het gebruikte 

materiaal een issue. Nieuwe projecten zijn aangekondigd om naar verwachting voor 

2025 meer zicht op de potentie voor de energietransitie van deze systemen te kunnen 

hebben. 

 

Uit de diverse projecten in de proeftuinen blijkt dat warmtenetten een stevige 

onrendabele top hebben, voornamelijk door de hoge kosten van het aanleggen van de 

infrastructuur. Aan de andere kant is er de ontwikkeling van steeds betaalbaardere 

gebouw- en blokverwarming-oplossingen en kleinschalige warmtenetten. Qua 

implementatie zijn deze oplossingen veelbelovend door de lagere kosten ten opzichte 

van aansluiting op een grootschalig warmtenet en het aanzienlijk lagere aantal 

stakeholders waarmee moet worden afgestemd. Het risico hiervan is een versnippering 

en ‘lock-in’ voor delen van wijken waar op termijn juist grootschalige warmtenetten zijn 

voorzien. Als woningen of kleine groepjes woningen ‘eigen’ oplossingen implementeren 

zijn ze vervolgens meerjarig niet meer beschikbaar voor de aansluiting op een beoogd 

warmtenet in de wijk. Dit komt het volloopscenario van een beoogd warmtenet niet ten 

goede. Er gaan bovendien stemmen op om de gasketel per 2025 in de ban te doen, 

waarmee dit lock-in effect verder zou kunnen worden versterkt: op natuurlijke 
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momenten kan niet meer voor een gasketel worden gekozen, waarmee – in afwachting 

van het warmtenet – overgestapt moet worden op een (hybride) warmtepomp die 

vervolgens weer 10-20 jaar mee gaat. Om dit risico te mitigeren is een veel 

nadrukkelijkere regie nodig. 

 

Binnen het PAW-programma en het WarmingUp consortium wordt onderzoek gedaan 

naar warmte- en koudenetten in combinatie met grootschalige warmteopslag. In 

vergelijking tot individuele oplossingen en kleinschalige warmtenetten gaat de 

implementatie van nieuwe grootschalige warmte-infrastructuur langzaam. Dit is onder 

andere omdat de initiële (aansluit)kosten van warmtenetten hoog zijn, vollooprisico’s 

onduidelijk zijn en inspraak van burgers ontbreekt, waardoor het maatschappelijk 

draagvlak onder druk staat. Innovaties én Rijksbijdragen zullen nodig zijn om de 

onrendabele top van warmtenetten te verlagen om te kunnen concurreren met 

individuele of kleinschalige oplossingen. Veel projecten houden zich nu bezig met het 

ontwerpproces en het modelleren van optimale configuraties. Op het snijvlak van 

sociale, technische en economische innovatie is nog winst te behalen. Ook op het 

gebied aanlegmethodes gecombineerd met onderhoud aan gas, elektra, drinkwater of 

glasvezelsystemen moet nog meer gebeuren. 

 

Het aantal projecten dat collectieve warmtebronnen zoals geothermie, bodemwarmte, 

aquathermie, zonthermie en restwarmte ontsluit en integreert in warmtesystemen 

groeit. In het PAW-programma vindt er wijkgerichte ontwikkeling plaats op al deze 

verschillende warmtebronnen. Om deze warmtebronnen op grote schaal te kunnen 

inzetten in de Gebouwde omgeving zijn warmtenetten nodig om de warmtevraag en 

aanbod te kunnen verbinden. Deze uitdagingen zijn dus nauw verbonden met de 

bovengenoemde uitdagingen over de onrendabele top van warmtenetten. Om in een 

gebied aanwezige warmtebronnen optimaal te kunnen ontsluiten is dus ook 

(overheids)regie nodig. Met betrekking tot innovatie, moeten warmtebronnen meer in 

samenhang met warmtenetten ontwikkeld worden.  

 

MMIP 5 

 

De behoefte aan slimme energiediensten was nog beperkt, o.a. doordat Nederland van 

oudsher een zeer betrouwbaar elektriciteitssysteem heeft. De toenemende 

congestieproblematiek brengt hier verandering in. 

  

Op het gebied van slim laden van elektrisch vervoer is Nederland één van de 

koplopers. Slim laden is in veel gevallen technisch al mogelijk en vraagt om verdere 

opschaling. Het netwerk is goed georganiseerd met leidende partijen als ElaadNL, NKL 

en de smart charging werkgroep van de NAL. Samen met de markt initiëren zij 

innovatieprojecten en proeftuinen die naast techniek ook naar sociaal-organisatorische 

en institutionele vraagstukken kijken, die verdere opschaling mogelijk moet maken. Het 

laden van heavy duty elektrische voertuigen is nog wel een opkomend en onderbelicht 

thema. TKI Urban Energy heeft samen met TKI Dinalog en andere stakeholders de 

ambitie opgevat om dit innovatiethema een impuls te geven. In 2021 zal gewerkt 

worden aan een initiatief om meerdere proeftuinen en een overkoepelend 

kennisprogramma op te zetten. 
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De uitrol van grote zonnedaken en laadinfrastructuur bij gebouwen vormt een eerste 

stimulans om bij bepaalde gebouwen reeds slimme energiediensten toe te gaan 

passen. De toepassing van opslagsystemen begint een vlucht te nemen. Toch bevindt 

de ontwikkeling van meer geavanceerde slimme energiediensten voor gebouwen, 

wijken en bedrijfsterreinen zich nog in een relatief vroeg ontwikkelstadium.  

 

Een grote uitdaging ligt op het vlak van ketensamenwerking. Dit vraagt om het loslaten 

van een te eenzijdige technologische focus. Slimme energiediensten binnen gebouwen 

vragen namelijk om een nauwere samenwerking tussen bedrijven uit de energiesector, 

installateurs en leveranciers van gebouwsystemen, en de eigenaren en gebruikers van 

gebouwen. Om deze samenwerking in dit marktsegment verder te faciliteren zijn TKI 

Urban Energy en het Flexiblepower Alliance Network (FAN) samen de Smart Energy 

Community voor woningen en bedrijfsgebouwen gestart. In 2021 zal deze community 

verder uitgebouwd worden.  

 

Daarbij blijft TKI Urban Energy in haar innovatieprogramma, binnen consortia en in 

opdrachten continu aandacht vragen voor het thema interoperabiliteit (gebruik van 

standaard en open protocollen voor de flexibele aansturing van apparaten). De 

mogelijkheden zullen verkend worden om deze sectoruitdaging verder te versnellen 

door het opzetten van opdrachten en het initiëren van specifieke innovatieprojecten. In 

2021 zal ook de studie naar flexibele inzet van warmtepompen worden opgeleverd, wat 

als springplank kan fungeren om interoperabiliteit bij flexibele aansturing te agenderen 

in de sector.  

 

Een tweede uitdaging vormt het ontbreken van een verdienmodel, mede door 

knelpunten in wetten en regels en in de ordening van de (energie)markt. Daarom is TKI 

Urban Energy in 2020 gestart met een analyse van deze knelpunten en het opstellen 

van een breed gedragen actieagenda om deze knelpunten weg te nemen. Daarbij 

wordt actief de verbinding gezocht met de wetgever, brancheverenigingen en de 

netbeheerders. In 2021 zullen activiteiten erop gericht zijn om de wisselwerking tussen 

innovatie & beleid op structurele manier te organiseren. In 2021 is een zestal MOOI-

voorstellen goedgekeurd dat juist (ook) aandacht heeft voor beleidskaders en 

marktordening. Lessen uit die projecten moeten daarbij een weg vinden richting de 

juiste stakeholders. 
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Bijlage A: Subsidiebedragen per MMIP 

In dit rapport is gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Gezien niet al deze 

bronnen dezelfde indeling van projecten bij MMIP’s hebben, kan dit leiden tot 

verschillende resultaten. Hieronder zijn de verdeling van subsidiebedragen per MMIP 

uitééngezet.  

 

 

Bovenstaande grafiek is gebaseerd op de verdeling van projecten over MMIP’s zoals 

gedaan in de portfolio-analyse. Dit betreft de periode januari 2019 tot en met april 

2021. Het totale beschikte subsidiebudget op het domein van Urban Energy komt uit 

op € 173.726.667. Zie de portfolio-analyse voor een uitgebreidere verklaring van de 

grondslag 
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Bovenstaande grafiek is gebaseerd op de data uit de database van RvO. Dit betreft de 

periode januari 2020 tot en met december 2020. Deze projecten zijn achteraf 

handmatig aan een MMIP toegekend. Het totale beschikte subsidiebudget komt uit op 

€ 75.148.207. Uit de subsidiebudgetten van paragraaf 3.1.3. volgt dat de RvO rond de 

91,9 miljoen euro heeft toegekend aan projecten op het domein van Urban Energy. Dit 

verschil is te verklaren doordat 2 projecten met een subsidie van respectievelijke 5,9 

miljoen en 11, 3 miljoen euro wel zijn meegenomen in de tabel in paragraaf 3.1.3, maar 

niet zijn meegenomen in bovenstaande grafiek. Dit is het gevolg van een verschil in 

vertaling van het projectthema naar MMIP.  
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Bijlage B: Overzicht van afgeronde, lopende en gestarte 
innovatieprojecten op het domein van Missie B 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle innovatieprojecten op het domein van Missie B die sinds 01-11-2019 zijn afgerond, die nog 

doorlopen en die in 2020 gestart zijn. De MOOI projecten die begin 2021 zijn beschikt en waarvan sommige al gestart zijn en anderen nog moeten 

starten zijn aan het eind in een apart overzicht opgenomen. 
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Status 

project 

MMIP Projectnummer Looptijd Subsidiebedrag Projecttitel 
 

1. afgerond 5 TSE1515018 01-01-1970 - 31-12-2020 € 400.000,00 Overeenkomst tussen NWO en RVO.nl over de financiële 

bijdrage van TKI S2SG-middelen voor URSUS+ 

1. afgerond 4 TEGB113015 01-01-2014 - 31-07-2020 € 503.517,00 Earth, Wind & Fire 

1. afgerond 4 DEI1400007 01-04-2015 - 01-02-2020 € 1.350.000,00 G2G - Van Gas Naar Geothermie 

1. afgerond 2 DEI1400051 01-04-2015 - 01-10-2020 € 1.325.000,00 Hoogrendement Visveilige Vijzelturbine van Composiet 

1. afgerond 2 DEI2150004 27-10-2015 - 01-10-2019 € 1.567.225,00 Dankzij de dijken 

1. afgerond 3 TEID215055 01-12-2015 - 31-12-2019 € 450.307,00 Multifunctionele Energie Efficiente Douchecabine 

1. afgerond 5 TEID215019 01-01-2016 - 01-01-2020 € 110.924,00 Warmte / Koude uit Drinkwater 

1. afgerond 5 TEID215063 01-01-2016 - 31-10-2020 € 796.800,00 Open Real Time Development Platform for Smart Grids 

1. afgerond 2 TEID215026 01-01-2016 - 19-03-2020 € 495.837,00 Modular E-cover for Smart Highway 

1. afgerond 5 TEID215017 01-03-2016 - 01-02-2020 € 826.218,00 DC-flexhouse 

1. afgerond 5 DEI2150029 01-03-2016 - 31-05-2020 € 983.894,00 De Energieketen in handen van de consument (Enercons) 

1. afgerond 4 TEHE116006 01-05-2016 - 01-01-2020 € 383.949,00 Aardwarmte Vogelaer, reducing corrosion and scaling in 

geothermal projects 



 

 

 

Rapportage Missie B 

www.tki-urbanenergy.nl 58/81 

1. afgerond 5 DEI1160032 01-05-2016 - 30-04-2020 € 1.875.068,00 DALI 

1. afgerond 2/3 TEHE116051 01-06-2016 - 31-05-2020 € 1.684.133,00 Extase 

1. afgerond 2 TEUE116187 13-09-2016 - 13-09-2020 € 901.366,00 Submerged solar 

1. afgerond 2/3 TEUE116173 14-09-2016 - 14-09-2020 € 219.349,00 Ontwikkeling Smart Hybrid Energy Floor System 

1. afgerond 4 TEUE116901 15-09-2016 - 15-03-2020 € 886.838,00 Compacte Thermo akoestische Warmtepomp voor de 

Behouwde Omgeving 

1. afgerond 5 TEUE116163 01-10-2016 - 31-03-2020 € 276.709,00 Community-flex Bedrijvenpark Zuidoost BZO 

1. afgerond 4 DEI2160283 26-10-2016 - 24-10-2020 € 129.358,00 Dry to Cool Multisplit met ICU plafondunits 

1. afgerond 4 TEUE116244 01-11-2016 - 31-12-2020 € 1.000.000,00 Prototype gasgestookte adsorptiewarmtepomp voor 

zuinige woningverwarming in de bestaande bouw 

1. afgerond 5 TEUE116150 01-11-2016 - 30-11-2020 € 375.906,00 Variabele/lage-temperatuur warmte-(koude-)net met 

automatische warmtedistributie (VarioNeTD) 

1. afgerond 2 TEHE116003 01-11-2016 - 31-10-2020 € 516.134,00 Anti Soiling And PV 

1. afgerond 3 TEUE116224 01-01-2017 - 31-10-2020 € 355.199,00 Façade panels with an invisible thermal solar collector for 

energy 

1. afgerond 4 TEUE116189 01-01-2017 - 01-11-2019 € 979.858,00 PVT integrated Solar Heat Pump systems 

1. afgerond 5 TEUE116230 01-01-2017 - 30-09-2020 € 724.792,00 Grid Flex Heeten 

1. afgerond 5 TEUE116904 01-01-2017 - 31-12-2020 € 970.905,00 FleXtore Energiediensten 

1. afgerond 2 TEUE116158 01-01-2017 - 31-10-2019 € 482.000,00 Re-designing front window in flexible CIGS modules for 

cost-effective moisture protection 
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1. afgerond 2 TEUE116154 01-01-2017 - 31-12-2020 € 592.772,00 Opti-Shade: the optimal system configuration in case of 

shadow 

1. afgerond 5 TEUE116201 12-01-2017 - 30-04-2020 € 471.623,00 Energiebesparing en luchtkwaliteit goed (in)geregeld 

1. afgerond 3 TEHE116358 11-03-2017 - 30-06-2020 € 332.920,00 Comfortable Climate Concepts 

1. afgerond 2 TEHE116359 22-03-2017 - 31-12-2019 € 1.053.330,00 Fast and Elevated Turbine Tower Assembly 

1. afgerond 4 TKITOE1507201 01-04-2017 - 30-06-2020 € 211.234,00 Doping thermochemical materials for improved 

performance 

1. afgerond 5 TEHE116372 01-04-2017 - 31-10-2020 € 931.739,00 Cooperative sustainable business models for storage 

1. afgerond 5 TEUE116903 01-04-2017 - 31-12-2020 € 697.445,00 Advanced Scenario Management - Phase 2 

1. afgerond 2 TEHE116369 01-04-2017 - 30-09-2020 € 309.688,00 Innovatieve Zon-PV op Water 

1. afgerond 2/3 TEHE116367 01-04-2017 - 31-12-2020 € 976.412,00 Compact Solar 2.0 

1. afgerond 5 DEI1170018 25-04-2017 - 31-03-2020 € 454.022,00 Gasloos doorverbinden in Hornmeer, tussen bytes, bad, 

boeken en bloemen 

1. afgerond 5 DEI1170008 01-05-2017 - 01-11-2019 € 667.205,00 Marktintroductie Cloud Energy Optimizer 

1. afgerond 3 TEUE116183 01-06-2017 - 01-12-2020 € 207.905,00 Smart Doors 

1. afgerond 5 DEI1170014 01-09-2017 - 01-09-2020 € 1.996.950,00 Bewaarschuur van de toekomst 

1. afgerond 2 DEI1170030 01-09-2017 - 01-10-2020 € 171.000,00 Autonome slimme straatverlichting op zonne-energie 

1. afgerond 5 TEUE117007 15-09-2017 - 31-12-2019 € 128.149,00 Clean Event Power - EcoVolt 

1. afgerond 5 TEUE117059 18-09-2017 - 31-12-2019 € 701.999,00 Systeemontwerp Power to X 
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1. afgerond 4 TEUE117086 01-10-2017 - 30-06-2020 € 891.800,00 Onderzoek naar het hart van een warmtepompcyclus voor 

energiezuinige verwarming en koeling 

1. afgerond 5 TEUE117040 01-10-2017 - 31-12-2019 € 284.190,00 Congestie Management TSO DSO's door middel van 

flexibiliteit van vraag en aanbod 

1. afgerond 5 DEI2170027 01-11-2017 - 30-06-2020 € 1.525.000,00 Slimme e-Boiler Module 

1. afgerond 2 TESOL17003 01-11-2017 - 30-10-2020 € 528.922,00 PANELPV (ERANET) 

1. afgerond 5 TKITOE1507401 01-12-2017 - 31-03-2020 € 273.060,00 Analyse en Simulatie van Laadgedrag 

1. afgerond 3 TEUE117087 01-01-2018 - 30-09-2020 € 293.271,00 Adaptieve klimaatgevel voor hoogbouw 

1. afgerond 4 DEI2170011 01-01-2018 - 31-12-2019 € 243.515,00 Demonstratie HT Warmtepomp (80/60) in bestaande 

bouw 

1. afgerond 4 TKITOE1721203 01-01-2018 - 31-12-2019 € 297.212,00 Ontwikkeling van een systeem voor een gasloos 

ziekenhuis met lokale klimatisering 

1. afgerond 4 TEUE117058 01-01-2018 - 31-03-2020 € 570.257,00 High Performance Little Air Unit Natural Charge 

Heatpump 

1. afgerond 4 TEUE117062 01-01-2018 - 01-11-2020 € 960.548,00 Sorptie Warmte en Koude Opslag Systeem 

1. afgerond 4 TEUE117025 01-01-2018 - 31-12-2020 € 380.295,00 Schoolventilatie met koeling en lage druk filtering 

1. afgerond 5 TEUE117043 01-01-2018 - 31-03-2020 € 671.249,00 OurEnergy 

1. afgerond 5 TEUE117091 01-01-2018 - 30-06-2020 € 632.578,00 Emobility Communication & Information System Structure 
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1. afgerond 5 TEUE117038 01-01-2018 - 31-12-2020 € 413.602,00 CReate Your Sustainable Thermal energy storage at Area 

Level with fibre-optic monitoring 

1. afgerond 5 TEUE117033 01-01-2018 - 31-12-2020 € 395.688,00 Koele WarmteNetten 

1. afgerond 2 TEUE117022 01-01-2018 - 31-12-2019 € 999.928,00 All Back-Contacted for all 

1. afgerond 2 TEUE117046 01-01-2018 - 31-12-2019 € 537.265,00 Back End Advanced Serial Interconnection Technology for 

CIGS Modules 

1. afgerond 2 TEUE117017 01-01-2018 - 31-12-2019 € 654.453,00 Design for Recycling & Reuse 

1. afgerond 2 TEUE117067 01-01-2018 - 31-12-2019 € 208.800,00 Intelligent Health Assessment of PV Systems 

1. afgerond 2 TEUE117010 01-01-2018 - 31-03-2020 € 523.585,00 High Temperature – Silicon Oxide HeterjuntiOn solar cells 

1. afgerond 2 TEUE117074 01-01-2018 - 31-03-2020 € 999.933,00 Wet coated and Atomic Layer deposited functional Layers 

for Solar modules processed Under Normal atm 

1. afgerond 2 TESOL17005 01-01-2018 - 30-09-2020 € 70.000,00 PEarl (ERANET) 

1. afgerond 2 TESOL17007 01-01-2018 - 31-12-2020 € 323.500,00 RHINO (ERANET) 

1. afgerond 2 TEUE117035 01-01-2018 - 30-06-2020 € 702.365,00 Solar@Sea 

1. afgerond 5 TKITOE1621404 10-01-2018 - 04-01-2020 € 233.000,00 A Blockchain-based platform for peer-to-peer energy 

transactions between Distributed Energy Resource 
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1. afgerond 5 TEUE117084 01-02-2018 - 01-06-2020 € 329.222,00 Ontwikkeling 4DCOOL Optimizer voor Datacenters 

1. afgerond 2 TESOL17001 01-03-2018 - 30-09-2020 € 416.182,00 BIFACE (ERANET) 

1. afgerond 4 TKITOE1507202 01-04-2018 - 31-03-2020 € 465.609,00 Multi-scale modelling and Experimental validation of 

Thermochemical Energy Storage materials 

1. afgerond 5 TKITOE1507503 01-04-2018 - 31-03-2020 € 491.407,00 Persoonlijk Dynamisch licht en binnenklimaat voor 

kantoren 

1. afgerond 5 TKITOE1721402 01-07-2018 - 31-12-2019 € 149.860,00 Ontwikkeling toekomstbestendige warmtenetwerken 

1. afgerond 5 TKITOE1621402 01-07-2018 - 01-07-2020 € 93.448,00 UNIversity Campus Operating as a self-Regulated Network 

1. afgerond 5 TKITOE1621504 01-07-2018 - 30-09-2020 € 158.134,00 Kleinverbruik en Programmaverantwoordelijkheid (KVPV) 

1. afgerond 2 TKITOE1721101 01-07-2018 - 30-06-2020 € 904.288,00 Bridging the voltage gap 

1. afgerond 4 TKITOE1721201 01-09-2018 - 01-09-2020 € 304.113,00 Compacte Conversie en Opslag - Prototype (CCO PROTO) 

1. afgerond  TEUE018009 12-09-2018 - 31-12-2019 € 189.905,00 GreenWater 

1. afgerond  TEUE018028 12-09-2018 - 29-02-2020 € 355.641,00 Lokaal Centraal Verwarmen 

1. afgerond  TEUE218005 12-09-2018 - 31-12-2020 € 321.000,00 MultiZone Regelaar 

1. afgerond  TEUE018031 17-09-2018 - 31-12-2019 € 351.197,00 Innovaties Helena all-electric concept voor aardgasloze 

woonwijken 

1. afgerond  TEUE018018 01-10-2018 - 31-10-2019 € 55.195,00 Stille NOM-energiemodule o.b.v. CO2-warmtepomp 

1. afgerond  TEUE018026 01-10-2018 - 01-04-2020 € 293.800,00 ontwikkeling 'Next Generation Renovatiepaneelsysteem' 
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1. afgerond 5 TEUE018023 01-10-2018 - 31-12-2020 € 486.162,00 DC Domestic Appliances 

1. afgerond 4 TESN118016 01-10-2018 - 31-10-2019 € 50.000,00 Waterstofversneller 

1. afgerond 4 TKITOE1721204 01-10-2018 - 30-09-2020 € 186.170,00 Thermodynamics of high frequency oscillating flow and 

heat transfer in a Stirling heat pump 

1. afgerond 5 TEUE518015 01-10-2018 - 31-03-2020 € 266.834,00 Open laadinfra 

1. afgerond 5 TEUE518014 01-10-2018 - 30-09-2020 € 573.600,00 Smart Energy Platform for Home Appliances 

1. afgerond 
 

TEUE018034 01-11-2018 - 30-04-2020 € 406.165,00 Infrarood Experience 

1. afgerond 4 TKITOE1721202 01-11-2018 - 31-10-2019 € 150.000,00 Efficiënte kookapparatuur 

1. afgerond 5 TESN118085 01-11-2018 - 31-10-2019 € 50.000,00 Multi phase contactor 

1. afgerond 5 TKITOE1721401 01-11-2018 - 01-03-2020 € 142.871,00 MOdels aNd DAta INterfaces for Energy – Proof of 

Concept 

1. afgerond 2 TESN118092 01-11-2018 - 31-10-2019 € 50.000,00 Zonne-Overkapping van ParkeerterreINEn 

1. afgerond  TEUE018046 15-11-2018 - 31-12-2020 € 361.051,00 H2 Ready CV ketel 

1. afgerond  TEUE018035 01-12-2018 - 31-03-2020 € 132.604,00 WoningmApp 

1. afgerond  TEUE018033 01-12-2018 - 01-07-2020 € 256.465,00 Individueel verduurzamen op grote schaal 

1. afgerond 5 TESN118123 01-12-2018 - 01-12-2019 € 47.895,00 Flexibilisering & gridstabilisatie met een RCG 

1. afgerond  TEUE018041 03-12-2018 - 02-03-2020 € 107.250,00 Duurzaam Warmtesysteem Innovaties aardgasloze wijken 

1. afgerond  TEUE018013 10-12-2018 - 01-04-2020 € 151.894,00 Compartimenteren woningen met binnen isolatie op maat 
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1. afgerond  TEUE018004 10-12-2018 - 01-06-2020 € 153.124,00 Groendak Gasvrij 

1. afgerond  TEUE018038 01-01-2019 - 31-12-2019 € 181.696,00 Flexynet: Energie-efficiënte warmte en koude van een 

optimaal net 

1. afgerond  TEUE018036 01-01-2019 - 31-12-2019 € 210.496,00 Thermo-differentieel Ventiel voor Zero Gas System 

1. afgerond 3 TEUE018011 01-01-2019 - 31-12-2019 € 111.560,00 Toolbox voor Optimalisatie van MaatscHappelijke kosten 

voor de transitie naar Aardgasloze WijKen 

1. afgerond  TEUE018010 01-01-2019 - 31-03-2020 € 218.379,00 Gasloos renoveren met bewoners aan de knoppen 

1. afgerond  TEUE018022 01-01-2019 - 31-03-2020 € 386.724,00 Opschaling NOM Renovaties Appartementen 

1. afgerond  TEUE018014 01-01-2019 - 31-03-2020 € 426.289,00 Toolbox voor particuliere woningrenovatie 

1. afgerond  TEUE018016 01-01-2019 - 30-04-2020 € 145.155,00 Collectieve Aanpak Versnelling Aardgasvrije VvE's 

1. afgerond  TEUE018003 01-01-2019 - 31-05-2020 € 352.756,00 Hybrid Solar Power 

1. afgerond  TEUE018020 01-01-2019 - 30-06-2020 € 151.700,00 Adaptieve Routeversneller aardgasvrije wijken 

1. afgerond  TEUE018002 01-01-2019 - 30-10-2020 € 423.465,00 DeBron Warm water, verwarming en koeling zonder gas 

1. afgerond  TEUE018037 01-01-2019 - 01-12-2020 € 308.739,00 Renovatiepakket voor aardgasloos douchen 

1. afgerond 4 TESN118132 01-01-2019 - 01-11-2019 € 49.597,00 Sustainable Data center cooling Technologies and their 

optimised implementation for heat recovery a 
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1. afgerond 4 TESN118068 01-01-2019 - 31-12-2019 € 34.913,00 Energietransitie in een Toekomstbestendige Hoogbouw 

1. afgerond 4 TEUE218001 01-01-2019 - 01-11-2020 € 299.737,00 Energy pad 2.0 

1. afgerond 5 TESN118122 01-01-2019 - 30-11-2019 € 48.836,00 Membraan productie technologie voor batterijen 

1. afgerond 5 TKITOE1721405 01-01-2019 - 30-06-2020 € 220.751,00 Realistische renovatiepakketten voor substantiële 

energiebesparing van vooroorlogse particuliere won 

1. afgerond 5 TEUE518022 01-01-2019 - 31-12-2020 € 410.792,00 RIRA: Warmteproject Amstel III gebied 

1. afgerond  TEUE018005 02-01-2019 - 31-12-2019 € 18.910,00 Project DuurzaamGasloos 

1. afgerond  TEUE018007 02-01-2019 - 31-12-2020 € 249.647,00 Full Electric - gestandaardiseerde en geoptimaliseerde 

totaalpakketten voor verschillende woningtype 

1. afgerond  TEUE018017 15-01-2019 - 31-08-2020 € 354.190,00 Lage temperatuur feed-in zonnewarmtenetten 

1. afgerond 2/3 TESN118098 15-01-2019 - 30-11-2019 € 21.025,00 ZONKAPEL: de ruimte dakkapel met geintegreerd 

duurzame zonne-energie systeem 

1. afgerond  TEUE018030 17-01-2019 - 30-04-2020 € 449.082,00 Klimaatmissie Nederland: schaalbaar, betaalbaar en 

comfortabel 

1. afgerond  TEUE018024 01-02-2019 - 01-06-2020 € 349.061,00 Route EnergieDuurzaam kantoren (RED Kantoren) 

Ondertitel: Procesoptimalisatie verduurzaming 100.000 

1. afgerond 2 TKITOE1621105 01-02-2019 - 31-12-2020 € 172.333,00 Cost-effective cell Optimization for Reliability 

1. afgerond 
 

DEI419001 22-02-2019 - 30-09-2020 € 304.914,00 Power to Clean Gas 

1. afgerond 2 TEUE118010 01-03-2019 - 31-12-2020 € 928.044,00 PhotoVoltaic modules based on a P-i-n stack 
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1. afgerond 5 TEUE518021 01-03-2019 - 01-12-2020 € 229.080,00 Blue Battery en Waterstofauto als duurzame en lokale 

elektriciteitsopslag in (micro)grids 

1. afgerond 5 TEUE518019 01-03-2019 - 01-12-2020 € 333.436,00 PV in Mobility 

1. afgerond 2 TKITOE1721102 01-04-2019 - 01-12-2020 € 90.000,00 Customized Smart Mismatch-Tolerant Module 

1. afgerond  DEI419002 01-04-2019 - 31-03-2020 € 122.424,00 Pilot van virtuele aggregatie van Cube batterijsystemen 

ten behoeve van een Virtual Power Plant 

1. afgerond  DEI319001 02-04-2019 - 31-12-2019 € 796.530,00 Van het gas af met Connect-NL 

1. afgerond  DEI319003 02-04-2019 - 01-04-2020 € 221.438,00 Optimizing district energy networks with AI 

1. afgerond 2 DEI519002 12-04-2019 - 30-11-2019 € 41.244,00 Floating solar meets floating farm 

1. afgerond 2 DEI119015 01-05-2019 - 31-12-2019 € 101.542,00 Telescopic Crane for Offshore Wind Installations 

1. afgerond 5 DEI419006 17-05-2019 - 31-12-2019 € 493.124,00 Smart Charging Pilot op transformator niveau 

1. afgerond  DEI419009 01-06-2019 - 31-03-2020 € 419.505,00 LABELS aan Energiebronnen voor meer Flexibiliteit 

1. afgerond 5 TKITOE1821402 15-06-2019 - 30-09-2020 € 632.000,00 Warmtevoorziening In Nederland Duurzamer met 

Ondergrondse Warmteopslag 

1. afgerond 2 TKITOE1621304 17-06-2019 - 31-12-2020 € 299.532,00 In my backyard please 

1. afgerond  DEI119021 01-08-2019 - 01-02-2020 € 88.797,00 Koelmachines vervangen door Hoog Temperatuur 

warmtepompen in een centrale energievoorziening 

1. afgerond  DEI319027 14-08-2019 - 30-06-2020 € 139.535,00 b.Home 
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1. afgerond 2/3 TKITOE1721301 01-09-2019 - 31-08-2020 € 31.835,00 LCPV dak 

1. afgerond  DEI319029 01-09-2019 - 31-08-2020 € 120.735,00 Integratie emissieloze katalytische verbrander en 

warmtemotor 

1. afgerond  DEI319011 01-09-2019 - 31-08-2020 € 38.167,00 Pilot Knooppuntenkaart: versnelling wijkgerichte aanpak 

aardgasvrij 

1. afgerond  TEUE219008 12-09-2019 - 31-12-2020 € 137.277,00 HeatCycle - Ontwikkeling van een 

Warmteterugwinningssysteem uit Afvalwater 

1. afgerond  TKITOE1821103 01-10-2019 - 30-09-2020 € 164.230,00 Flexible Tandem PSC-CIGS 

1. afgerond  DEI4819003 01-10-2019 - 30-09-2020 € 105.750,00 Onafhankelijk secundair regel reservevermogen (aFRR) 

aan te bieden uit een pool van elektrische auto 

1. afgerond  DEI119034 01-10-2019 - 01-07-2020 € 4.500,00 Efficiëntere Energieterugwinning 

1. afgerond  DEI319020 01-10-2019 - 01-09-2020 € 266.289,00 Doe het zelf doe het duurzaam 

1. afgerond  DEI4819010 01-11-2019 - 31-10-2020 € 440.813,00 Vlakplaattractiebatterijen voor aFRR 

1. afgerond  DEI319017 01-11-2019 - 31-10-2020 € 161.460,00 De digitale Startmotor (DigiStar) 

1. afgerond  DEI4819009 01-12-2019 - 30-11-2020 € 60.025,00 Living Lab: Sturing en verbinding van energie flexibele 

gebouwen en auto’s 

1. afgerond  DEI4819008 01-12-2019 - 30-11-2020 € 359.165,00 Ontwikkeling van blauwdrukken voor het maximaliseren 

van flexibiliteit in oudere woonwijken 

1. afgerond  DEI4819005 01-01-2020 - 31-12-2020 € 124.999,00 Bipolaire LOodzuurbatterijen voor Flexibiliteit 

1. afgerond  DEI319025 01-01-2020 - 31-12-2020 € 166.069,00 Aardgasloos levensloop bestendig en Vitaal Douchen 
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1. afgerond  DEI319018 01-01-2020 - 31-12-2020 € 205.163,00 Warmtepompen met D2W2-verdamper (Dunne Draad 

Warmte Wisselaar) 

2. lopend 5 TEUE116234 02-01-2017 - 31-12-2021 € 781.234,00 Flexible & Active – Power Electronic Substation 

2. lopend 2 TEUE116203 01-02-2017 - 31-01-2021 € 722.208,00 Performance and Electroluminescence Analysis on 

Reliability and Lifetime of Thin-Film Photovoltaics 

2. lopend 5 TEUE116130 01-04-2017 - 01-04-2021 € 799.150,00 NaSTOR residential energy system storage prototype 

2. lopend 5 DEI1170015 01-05-2017 - 30-06-2022 € 5.888.688,00 Ecovat Grootschalige Demonstratie Energie-Innovatie 

2. lopend 4 TEHE116370 01-10-2017 - 30-09-2021 € 5.221.564,00 Cost Reducing Enhanced Composite Casing Installation 

Technology 

2. lopend 5 DEI2170013 01-11-2017 - 31-10-2021 € 274.564,00 Openbare verlichting en aanvullende services op grote 

schaal realiseren met DC technologie 

2. lopend 2/3 TEHE117022 01-12-2017 - 01-12-2021 € 1.475.302,00 Zon op Zee voor off-grid (productie)eilanden 

2. lopend 2/3 TEUE117055 01-01-2018 - 31-03-2021 € 801.933,00 TKI Robotisering PV Dakplaten 

2. lopend 4 TEUE117009 01-01-2018 - 01-03-2021 € 470.749,00 Systeemintegratie Solar Freezer 

2. lopend 5 DEI2170008 01-01-2018 - 31-03-2021 € 2.132.402,00 Innovatieve vliegwiel-batterij combinatie voor de opslag 

van windenergie 

2. lopend 5 DEI2170022 01-01-2018 - 31-12-2021 € 407.661,00 Verslimmen Netwerken Lekdetectie 

2. lopend 5 TEHE117040 01-01-2018 - 31-12-2021 € 523.825,00 De Waterbatterij: Gebruik van een gebouw als batterij 

voor Zon-PV installaties 



 

 

 

Rapportage Missie B 

www.tki-urbanenergy.nl 69/81 

2. lopend 5 TEUE117001 01-01-2018 - 31-12-2021 € 999.758,00 DYNamisch licht en binnenklimaat voor KAntoren 

2. lopend 2 TEUE117066 01-02-2018 - 31-12-2021 € 248.808,00 Comparitive assesement of PV at SEA versus PV on LAND 

2. lopend 5 TEUE117015 01-04-2018 - 31-03-2021 € 606.360,00 Flexible Assets Bid Across Markets 

2. lopend 2 TEHE117099 01-05-2018 - 30-04-2021 € 1.563.460,00 POly BAsed Rear BI-facial ModuleS: POLARIS 

2. lopend 4 TEHE117038 01-05-2018 - 30-04-2021 € 2.101.285,00 High Temperature Underground Thermal Energy Storage 

2. lopend 5 DEI118017 01-05-2018 - 30-04-2021 € 351.273,00 Demonstratie Modulair Datacentrum SOLO30 

2. lopend 5 DEI118001 01-05-2018 - 24-04-2022 € 1.957.301,00 SASensor 2.0 

2. lopend 5 DEI118010 01-05-2018 - 30-06-2022 € 1.885.218,00 Slimme Centrale Sturing Warmtenet Utrecht 

2. lopend 5 TKITOE1621401 01-07-2018 - 30-06-2022 € 132.226,00 Flexible design and operation of future 4th-generation 

district heating networks (Heatflex) 

2. lopend 5 TEUE117013 31-07-2018 - 31-07-2022 € 414.547,00 Integration of Battery Energy Storage Systems in 

Distribution Grids 

2. lopend 4 TKITOE1621202 01-08-2018 - 15-12-2021 € 350.000,00 Innovative shaped stabilized PCM for direct solar receiver-

storage 

2. lopend 5 TKITOE1721403 01-09-2018 - 31-08-2022 € 150.000,00 Decentrale Optimalisatie en Sturing van 

Elektriciteitsdistributienetten 

2. lopend 5 TKITOE1621403 01-09-2018 - 01-09-2022 € 280.000,00 Enabling Operational Flexibility Of Distribution Networks 

Using Residential Energy Storage & Demand 
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2. lopend 4 TKITOE1821405 01-10-2018 - 01-10-2022 € 150.000,00 Energy Conversion with Highly responsive Magnetic 

Materials for Efficiency 

2. lopend 5 TEUE518008 01-10-2018 - 31-12-2021 € 666.362,00 Flexibele Energiediensten voor Huurappartementen 

2. lopend 2/3 DEI218012 24-10-2018 - 31-10-2021 € 722.540,00 Demonstratie van energieopwekkende Lumiduct-gevel in 

M4H 

2. lopend 5 TEHE118015 01-11-2018 - 30-06-2021 € 773.568,00 REgenerative Utility of Saved Energy 

2. lopend 5 DEI218010 15-11-2018 - 31-12-2021 € 327.760,00 Clean Event Power demonstratie 

2. lopend 2 TEUE118011 03-12-2018 - 03-12-2021 € 948.024,00 Flexible Lightweight Advanced Materials In Next 

Generation Of PV 

2. lopend 2 TEHE118008 06-12-2018 - 30-03-2021 € 1.238.363,00 S.T.A.L. 

2. lopend 2 TEUE118003 01-01-2019 - 30-06-2021 € 969.449,00 2-sided POly-Si passivated contacts towards 24% bifacial 

Plated SI cells 

2. lopend 2 TEUE118002 01-01-2019 - 30-06-2021 € 999.956,00 SATURNIA - Highly bifacial IBC cells on glass 

2. lopend 2/3 TEUE318005 01-01-2019 - 31-12-2021 € 995.000,00 Inside Out Prototype-testflat 

2. lopend 5 TEUE418012 01-01-2019 - 31-12-2021 € 560.772,00 DC Laadplein 

2. lopend 5 TEUE418008 01-01-2019 - 31-12-2021 € 405.390,00 Framework voor Intelligent Netbeheer en Data Gedreven 

Optimalisatie 
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2. lopend 5 TEUE418011 01-01-2019 - 30-06-2022 € 758.944,00 Solid state voltage regulator voor spannings-gereguleerde 

distributietransformatoren 

2. lopend 2 TKITOE1821102 07-01-2019 - 30-06-2022 € 342.723,00 Photovoltaics Observatory 

2. lopend 2/3 DEI218016 01-02-2019 - 31-01-2023 € 281.355,00 Demonstratie CASA-woning 

2. lopend 5 TKITOE1721404 01-02-2019 - 31-01-2023 € 437.573,00 Intelligent power electronics (IPE) for high power quality 

of electricity in urban areas (IQ-GRID) 

2. lopend 2/3 TEHE118017 15-02-2019 - 15-11-2021 € 1.104.073,00 DSD-PV to the test 

2. lopend 2 TEUE118007 01-03-2019 - 28-02-2021 € 449.989,00 Shadow tolerant customizable thin-film PV panels 

2. lopend 2/3 TEUE318007 01-03-2019 - 28-08-2021 € 411.190,00 Building Integrated Photovoltaic panels on Demand 2 

2. lopend 2/3 TEUE318008 01-03-2019 - 01-03-2022 € 601.821,00 Comfortabele natuurlijke ventilatie en energiereductie in 

de gebouwde omgeving. 

2. lopend 2/3 TEUE318002 01-03-2019 - 01-03-2022 € 654.118,00 Zon op Dijken 

2. lopend 4 TEUE218004 01-03-2019 - 01-09-2021 € 256.666,00 Innovatieve Dynamisch Reactorconcept voor 

Warmteopslag fase 1 

2. lopend 5 TEUE418006 01-03-2019 - 28-02-2021 € 701.051,00 MOdels aNd DAta INterface for Energy 2.0 

2. lopend 5 DEI218004 01-03-2019 - 31-10-2022 € 5.999.720,00 Warmtepomp RWZI Utrecht 
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2. lopend 
 

DEI119001 01-03-2019 - 31-12-2022 € 1.900.350,00 Energie uit oppervlaktewater Vredenburg Arnhem 

2. lopend 4 TEUE218002 01-04-2019 - 31-03-2022 € 469.942,00 PVT-Hybride warmtepomp Systeemconcept voor 

woningrenovatie 

2. lopend 5 TEUE518012 01-04-2019 - 01-12-2021 € 333.422,00 Smart grid Greenparc 

2. lopend 5 TEUE418003 01-04-2019 - 31-03-2022 € 982.476,00 Toekomstbestendige Energienetten door Power Quality 

verbetering Elektrisch Vervoer 

2. lopend 5 TEUE518006 01-04-2019 - 01-04-2022 € 988.182,00 NaSTOR- ionic-liquid-based novel sodium based battery 

technology for ultra low cost electricity stor 

2. lopend 5 TEUE418010 01-04-2019 - 31-03-2023 € 665.606,00 Flexible Meshed DC Grid 

2. lopend 2/3 TEHE118026 01-06-2019 - 30-06-2021 € 1.046.939,00 Pre-mounted Renewable Energy Façades for cost-

effective Buildings 

2. lopend 
 

DEI119026 28-06-2019 - 30-10-2021 € 471.325,00 Batterijen als Alternatief Stroomtoevoer Op Festivals 

2. lopend 5 TKITOE1821502 01-07-2019 - 01-07-2021 € 131.813,00 Integratie en aansturing van duurzame SLIMme 

PARKeerplekken 

2. lopend 5 TEHE118035 01-07-2019 - 30-06-2022 € 480.595,00 Energielandschap De Grift 

2. lopend  DEI319004 01-08-2019 - 31-01-2021 € 266.396,00 Gasloos Wonen Goed Geregeld 

2. lopend  DEI4819001 15-08-2019 - 01-07-2021 € 382.639,00 Testen van opslag waterstof in zoutcaverne ter 

flexibilisering duurzaam energiesysteem 

2. lopend 2 TKITOE1821101 01-09-2019 - 31-08-2021 € 524.543,00 Metal Oxides: Maturing of an Efficient Novel Technology 

Upgrade for PV-Manufacturing (MOMENTUM) 
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2. lopend 2 SOL18001 01-09-2019 - 31-08-2022 € 500.000,00 Cost efficient, upscalable and stable transparent 

conductive oxides for silicon solar cells based on 

2. lopend 2 SOL18005 01-09-2019 - 31-08-2022 € 410.586,00 Industrial roll-to-roll printing of non-fullerene acceptor 

(NFA)-based organic photovoltaics (OPV) 

2. lopend 2 SOL18006 01-09-2019 - 31-08-2022 € 469.176,00 Sequential, high Uniformity, Cost Competitive Elemental 

Selenisation and Sulfurisation for CIGSSe2 

2. lopend 
 

DEI119043 01-09-2019 - 30-06-2023 € 2.772.291,00 RHINO 

2. lopend 5 TKITOE1621506 01-09-2019 - 15-12-2021 € 192.900,00 Continuous Commissioning of low-dT 

2. lopend 5 TKITOE1821401 01-09-2019 - 31-08-2023 € 160.000,00 Grid Edge Control (GEC) 

2. lopend 
 

DEI319012 01-09-2019 - 31-01-2021 € 189.132,00 Financiering coöperatieve warmtenetten 

2. lopend 2 SOL18004 02-09-2019 - 31-08-2022 € 82.500,00 Sputtered and otherwise deposited a-Si for Fabricating 

passivated screen- printed contacts for prod 

2. lopend 4 TEUE219013 15-09-2019 - 30-04-2021 € 65.280,00 Nieuw ventilatieconcept als onderdeel van 

renovatietrajecten 

2. lopend 2 TEHE119014 01-10-2019 - 31-01-2022 € 429.501,00 Esthetische Gekleurde Zonnepanelen voor Nieuwe 

Toepassingen 

2. lopend 2 SOL18003 01-10-2019 - 30-09-2022 € 232.302,00 Band Offset selective Barrier Three Terminal perovskite on 

silicon high efficiency Tandem Solar Cell 

2. lopend 2/3 TKITOE1821301 01-10-2019 - 30-09-2021 € 328.212,00 An improved energy yield model for solar parks on land 

and water 

2. lopend 
 

DEI119047 01-10-2019 - 30-09-2021 € 154.998,00 Pilot new technology for storing green energy 
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2. lopend 4 TKITOE1821201 01-10-2019 - 30-09-2021 € 249.993,00 CCO Pilot 

2. lopend 4 TEUE219011 01-10-2019 - 30-06-2022 € 351.419,00 Harnessing Effective Radiation Solutions with Comfortable 

Heated Energy Levels 

2. lopend 5 TKITOE1821403 01-10-2019 - 30-09-2023 € 359.608,00 HV AWG 

2. lopend  DEI119045 01-10-2019 - 01-12-2022 € 1.658.573,00 Grootschalige pilot gasloos maken 8 wooncomplexen 

2. lopend  DEI119037 01-11-2019 - 30-04-2021 € 659.481,00 V-Twin: een kraanloze windturbine voor snel en veilig 

installeren, onderhouden en veilig weg zetten 

2. lopend  DEI4819002 01-11-2019 - 30-11-2021 € 169.360,00 Next Generation Smart Charging 

2. lopend  DEI319021 01-11-2019 - 31-01-2021 € 148.163,00 Ontwikkeling Warmteopslag middels Warmtelus t.b.v. 

Warmteschutting 

2. lopend  DEI319022 01-11-2019 - 01-09-2021 € 249.998,00 Innov. hoog lucht-water rend. warmtepomp voor 

gebouwde omgeving 

3. gestart  TEUE919002 01-01-2020 - 31-01-2024 € 0,00 Future Factory 

3. gestart  TEUE919003 01-01-2020 - 31-12-2024 € 0,00 Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) Thema 0 

Programma en themacoördinatie 

3. gestart 4 TEUE819001 01-01-2020 - 31-12-2022 € 70.871,00 WarmUp 1A Toekomstbestendig ontwerp (incl. inpassing 

lt-warmte) 

3. gestart 5 TEUE419006 01-01-2020 - 01-07-2021 € 200.241,00 FLEXibiliteit in middenspanningsstations door edge 

COmputing en viRtualisatiE 

3. gestart 5 TEUE519004 01-01-2020 - 31-12-2022 € 848.573,00 Slim laden met flexibele nettarieven in Utrecht 
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3. gestart 5 TEUE519006 01-01-2020 - 31-12-2022 € 596.869,00 Smart & Grid Interactive Office Buildings 

3. gestart 4 DEI119062 06-01-2020 - 31-12-2021 € 135.140,00 Project Stratificatiewarmtepompsysteem voor hoge 

temperatuur verwarming in bestaande woningen 

3. gestart 2 DEI120003 20-01-2020 - 31-12-2023 € 0,00 Pilotproject waterstoffabriek ter balancering 

elektriciteitsnetwerk. 

3. gestart 2 TEUE119005 01-02-2020 - 31-05-2022 € 998.077,00 PERCspective: perspective for PERC in tandems with 

perovskite 

3. gestart 2 TEHE119003 01-02-2020 - 31-01-2024 € 749.528,00 Extremely Large Area Nano Imprinting on Air 

3. gestart 
 

DEI5919004 01-02-2020 - 31-12-2023 € 439.108,00 Noise Energy Wall Rail America in Limburg 

3. gestart 4 TEUE219012 01-02-2020 - 31-01-2024 € 283.400,00 Optimalisatie inzet gesloten bodemenergiesystemen in de 

energietransitie 

3. gestart 2 TEHE119008 08-02-2020 - 31-08-2023 € 647.783,00 Development of high-efficiency metal wrap-through 

silicon heterojunction PVPV modules 

3. gestart 2 TEUE119003 19-02-2020 - 31-12-2021 € 681.778,00 Solar@Sea II 

3. gestart 2 TEUE119008 01-03-2020 - 01-03-2022 € 340.285,00 Energy yield assessment of neXT gENeration and 

SustaInaBLE backsheets 

3. gestart 2/3 TEUE319004 01-03-2020 - 01-03-2022 € 356.007,00 Rollaminatie van flexibele PV halffabricaten voor 

lichtgeconstrueerde daken 

3. gestart 
 

TEUE919001 01-03-2020 - 31-12-2024 € 1.682.625,00 Helena all-electric Energieconcept 
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3. gestart 4 TEUE219006 01-03-2020 - 28-02-2023 € 642.647,00 Windows to the Future 

3. gestart 5 TEUE519003 01-03-2020 - 27-02-2022 € 458.785,00 Flexibele Opslag met lokale energieuitwisseling 

3. gestart 5 TKITOE1821406 01-03-2020 - 31-08-2022 € 299.300,00 Solar Forecasting with All-Sky Imagers 

3. gestart 5 TEUE419003 01-03-2020 - 01-07-2023 € 706.742,00 Flexibilisering elektriciteitsnet d.m.v. AI-optimalisatie van 

warmtenetten, warmtepompen en STEGs 

3. gestart 2 DEI5919011 01-03-2020 - 31-12-2022 € 402.935,00 FlexSol Zonnedakpan 

3. gestart 2 TEUE119001 09-03-2020 - 31-10-2022 € 367.260,00 SolarWind 

3. gestart 2 TEUE119007 15-03-2020 - 31-01-2024 € 933.564,00 Symbizon 

3. gestart 2 DEI5919007 16-03-2020 - 15-03-2024 € 507.076,00 DRIjVende zonne-systemen met behoud van 

watERkwaliteit 

3. gestart 2 TKITOE1821104 01-04-2020 - 31-03-2021 € 132.604,00 Power management for 4T tandems (Power4T) 

3. gestart  DEI5919005 01-04-2020 - 31-03-2022 € 241.186,00 Solar Energy Lining System 

3. gestart 5 TEUE419001 01-04-2020 - 30-09-2021 € 291.198,00 Cyrus Smith 2.0 

3. gestart  DEI720002 06-04-2020 - 30-04-2022 € 0,00 Verduurzamen van woningen tot gasloos door 

hoogwaardige en betaalbare spouwmuurisolatie 

3. gestart  DEI720004 15-04-2020 - 30-09-2021 € 0,00 Prefab thermobuffer met hybride opwekking: gasloos en 

netontlastend 



 

 

 

Rapportage Missie B 

www.tki-urbanenergy.nl 77/81 

 

 

 

 

 

3. gestart  DEI720005 16-04-2020 - 30-06-2022 € 0,00 Digitale ®evolutie: Geautomatiseerde voorbereiding van 

aardgasloze woningrenovatieprojecten 

3. gestart 2 TKITOE1721103 01-05-2020 - 30-10-2021 € 262.572,00 Flexible free-form lightweight PV modules for vehicle 

integration 

3. gestart 2 TEUE119006 01-05-2020 - 31-12-2021 € 679.036,00 Flexible Large area 2T monolithic Tandem PSC-CIGS 

3. gestart 5 DEI4819013 01-05-2020 - 30-04-2024 € 446.000,00 Groene waterstof in een flexibel elektriciteitssysteem 

3. gestart 4 TEUE219002 04-05-2020 - 05-09-2022 € 295.530,00 Efficient Comfortable School Indoor Air Quality 

3. gestart 4 TKITOE1821202 22-05-2020 - 22-11-2022 € 300.000,00 Smart Supercooled PCM Heat Battery for Long-term 

Storage 

3. gestart 5 TEUE419004 01-06-2020 - 31-05-2024 € 952.239,00 Fair open realtime distributed Power quality control for 

low voltage grids 

3. gestart 5 DEI4819007 01-06-2020 - 31-05-2021 € 217.562,00 Flex E-homes 

3. gestart 2 DEI5919010 01-07-2020 - 30-11-2022 € 1.221.825,00 Zonnepark Boerderij Branderwal Kootwijkerbroek 

3. gestart 2 DEI5919008 15-10-2020 - 14-10-2024 € 3.611.599,00 SolarEcoPlus 
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Gehonoreerde MOOI voorstellen in de 2020 call gebouwde omgeving 

  

Korte omschrijving van de werkzaamheden Subsidie-omvang 

One-Day Makeover 

Dit project bevat de ontwikkeling van een gecertificeerd recyclebaar, composiet bouwproduct met bijbehorend installatie- en 

productieproces om op grote schaal lichtgewicht, PV geïntegreerde bouwcomponenten te produceren. 

€ 1.575.068 

SmoothEMS met Gridshield 

In het project SmoothEMS met Gridshield wordt gewerkt aan een gevalideerd Energiemanagementsysteem (EMS) waarin 

expliciet rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot het falen van het systeem door overbelasting of cyberaanvallen, 

door de incorporatie van het GridShield. 

€ 2.397.802  

Bright Renovatie Isolatie voor woningschil door (Advanced) Materialen en Methodes 

In dit project wordt een goedkoper, minder ingrijpend en schaalbaar renovatiearrangement ontwikkeld, met hoogwaardige 

isolatie op basis van aerogel en nano-coating materialen. 

  

Intelligente WarmteProductie 

Doel van het project is een kosteneffectieve en flexibele ‘mass-customizable’ (grootschalig maatwerk) prefab ‘warmtepomp–

warmteschil-warmtebatterij’ renovatieoplossing voor gasvrije, duurzame verwarming én koeling van seriematige 

grondgebonden woningen. 

€ 2.688.848 

High Impact Low Effort Energietransitie Installaties 

Er wordt een schaalbaar, compact, energiezuinig, snel, comfortabel en kostenefficiënt renovatieconcept (High Impact concept) 

ontwikkeld dat bestaat uit flexibele keuze van warmtebronnen, slimme regeling, optimale plug-and-play installatiemethode en 

hoog rendement. 

€ 1.332.782 
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ROBUST 

ROBUST onderzoekt de optimale verhouding tussen netverzwaring en de inzet van lokale flexibiliteitsbronnen, zoals het slim 

en bidirectioneel laden van EV’s, stationaire batterijen, warmtepompen en warmteopslag, met het doel congestieproblemen 

te reduceren en flexibiliteit te leveren aan nationale energiemarkten. 

€ 3.327.753 

Het Blauwe Hart - de adaptieve warmtepomp 

In het project wordt een warmtepomp ontwikkeld op basis van thermo-akoestiek die goed toepasbaar is in elk 

renovatieconcept, ongeacht de beschikbare bron en bij elk temperatuurbereik een goed rendement biedt. 

€ 2.028.417 

BIPVT levert MOOI energie! 

De realisatie van een innovatieve, integrale renovatieaanpak voor een CO2-vrije gebouwde omgeving middels nieuwe 

plug&play BIPVT- systemen. 

€ 6.117.244 

Intelligente flexibiliteit door geïntegreerde hybride opslagtechnologieën (“FLEXINet”) 

De ontwikkeling van een integraal systeem voor de intelligente en geïntegreerde besturing en implementatie van hybride 

energieopslagtechnologieën in de gebouwde omgeving, waarmee de flexibiliteit en duurzaamheid van de 

elektriciteitsvoorzieningen verbetert door het combineren van stationaire batterijopslag, hergebruikte batterijen, opladen van 

elektrische voertuigen, voertuig-naar-net technologie en flexibele warmtepompen. 

€ 5.711.574 

Gebouwde Omgeving Elektrificatie Innovatieplatform (GO-E) 

Het ontwikkelen van schaalbare flexdiensten die bijdragen aan een betere benutting van lokale energiebronnen en bijdragen 

aan reductie van piekbelastin g van regionale netten. Regionale netbeheerders kunnen onderbouwd beslissen of, wanneer, 

waar en hoe flexibiliteit ingezet dient te worden om netcongestie te voorkomen. 

€ 5.273.074 

  

Local Inclusive Future Energy (LIFE) City Platform 
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Dit project realiseert een repliceerbaar, geïntegreerd en toekomstbestendig energiemanagementsysteem voor de stedelijke 

omgeving. Door de energietransitie zijn grote investeringen nodig in de energienetwerken. Met dit platform wordt energie op 

wijkniveau slim gemanaged en kunnen investeringen in het energienet worden beperkt.  

€ 4.358.098 

DRAG Reduction in Geothermal & District Heating systems to LOWer investment and operational costs 

Een hogere stromingsweerstand leidt tot grotere leidingdiameters en hogere systeemkosten voor warmtenetten. Drag 

Reducing Agents (DRA's), kunnen een oplossing bieden om de stromingsweerstand substantieel (20-30%) te verminderen. 

DRAGLOW onderzoekt de technisch-economische levensvatbaarheid van DRA's voor geothermische 

stadsverwarmingsnetwerken met meerdere bronnen. Praktisch bruikbare oplossingen worden ontwikkeld om de economie 

van duurzame warmteproductie te verbeteren. 

€ 1.845.331 

TROEF: Transparant Reduceren van CO2 en Optimaliseren van energie in een Ecosysteem van Flexibiliteit 

In dit project wordt een nieuw gelaagd energie-ecosysteem ontwikkeld met bijbehorende systemen, tools en 

businessmodellen waarmee energie zo optimaal mogelijk kan worden uitgewisseld met andere gebouwen en gebieden in NL 

met als doel een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. 

€ 4.100.000 

Brains for Buildings (B4B) 

Doel van het project is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van controle- en besturingssystemen voor 

utiliteitsgebouwen die slim sturen op (1) vermindering van energieverspilling, reductie van CO2-emissies, verhoging van de 

inzet van lokale bronnen, ontsluiting van regelbare energieflexibiliteit en verlaging van onderhoudskosten die (2) rekening 

houden met gebruikersgedrag en comfort, gezondheid en welzijn van gebruikers garanderen. 

€ 6.900.120 

Nederlandse Warmtepompfabriek 

Dit project zet de collectieve hoog temperatuur warmtepomp op de kaart, geschikt om voor wooncomplexen (vanaf 25 

woningen) de Cv-ketel te vervangen zonder grote aanpassingen te doen aan de afgiftesystemen. 

€2.432.550 

Hoogbouw Gevels Sta-Op 
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De projectpartners van Hoogbouw Gevels Sta-op hebben de ambitie om ontwerp en implementatie van de toepassing van 

BIPV te stroomlijnen en verborgen kosten en struikelblokken weg te nemen. Om dit te realiseren ontwikkelen projectpartners 

een gezamenlijke strategie voor de grootschalige integratie van BIPV-gevels waarbij de nadruk ligt op standaardisatie, 

digitalisering en eenvoudige inpassing van zonne-energie in gevels. 

€ 1.847.190 

   

Gehonoreerde MOOI voorstellen in de 2020 call hernieuwbare elektriciteit op land 

  

Korte omschrijving van de werkzaamheden Subsidie-omvang 

Sunbiose 

Het hoofddoel van project Sunbiose is om in 2024 Agri-PV systemen te hebben ontwikkeld, die financieel haalbaar zijn, 

schaalbaar zijn en aantoonbare meerwaarde hebben voor de landbouw en voor de maatschappij. 

€ 3.177.336 

RAPID 

Een driedimensionaal aerodynamisch PV-systeem met bijbehorend bevestigingssysteem wordt ontwikkeld, waarmee snelle 

plaatsing van lichtgewicht PV op alle type daken mogelijk is, zonder dat deze bij hoge windkrachten van het dak geblazen wordt 

en waarmee de kostprijs van installatie van PV-systemen door besparingen op arbeid en installatiematerialen met 75% 

verbeterd is. 

€ 1.184.369 

ECOCertified Solar Parks 

De oplossingen krijgen de vorm van richtlijnen voor ontwerp en beheer van zonneparken ten gunste van een meerwaarde voor 

biodiversiteit en behoud van de bodemkwaliteit. Deze richtlijnen zijn operationeel via het kwaliteitslabel: EcoCertified 

Solarlabel. 

€ 2.628.548 

 

 


