Roadmap Eindhoven Energieneutraal 2045 - Energie in de gebouwde omgeving
Mijlpalen

Waardesystemen

Naar bewust besparen en eigen groene energieopwekking

Duurzaam
gedrag

Positioneren van duurzaamheid

waarmee integraal goede afwegingen
kunnen worden gemaakt en met gepast
opportunisme gehandeld kan worden

Naar eigen energiemanagement

Buurtbenadering

Buurtroadmaps

Sociale interventie
instrumenten

Inzichtelijk maken van
werkelijke kosten

Sociale conformering

Eﬃciency leuk maken

Bewustwording

onderzoeken welke positionering van duurzaamheid leidt
tot de hoogste betrokkenheid
van burgers

samen met trekkers uit de
buurt en via sociale cohesie
de randvoorwaarden scheppen om bewustwording te
krijgen en echt aan de slag te
gaan volgens The Natural Step

maken van plannen op buurtniveau om in samenhang over
te stappen op duurzame
technologieën, zowel via
initiatieven van woningcorporaties als particulieren etc. in
lijn met The Natural Step

inzet van diverse sociale
interventie instrumenten (bijv.
ambassadeurs, scholen, of
buurtcompetities) om dialoog
met burgers te voeren en
daarmee bewustwording te
creëren

laten zien wat de werkelijke
kosten van energie zijn (ook
de verborgen kosten van grijze
energie)

langdurige gedragsverandering creëren met behulp van
sociale conformering (bewustwording is slechts een eerste
stap)

zoeken naar oplossingen om
het ‘rebound eﬀect’ tegen te
gaan en te zorgen dat eﬃciency blijven nastreven leuk blijft,
ook op de langere termijn

Persuasieve
technologie

Maatwerk oplossingen

Keuzemogelijkheden

Open data

Feedback op gebruik

Internet of things

Energietegoed

begrip voor verschillen tussen
mensen, gedrag en waardes,
zoeken naar persoonlijke
oplossingen waar mogelijk en
nodig en gezamenlijke waar
het kan of moet

modulair systeem van oplossingen waarin mensen kunnen
kiezen, ook afhankelijk van
mate van betrokkenheid
(’regel ‘t maar voor mij’ t/m ‘ik
bepaal ’t zelf’

data over energieverbruik (met
inachtneming privacy) open
stellen voor vergelijking en
voor het formuleren van
sociaal geaccepteerde doelen

aanbieden van specifieke
feedback naar gebruikers over
mogelijke besparingskeuzes
en geschatte voordelen voor
huishoudelijke apparaten e.d.
op het moment van gebruik

inzicht in individueel energieverbruik met eigen regie
houden in keuzes voor mogelijke besparingen en helpen
verspilling tegen te gaan (bijv.
verwarming staat aan en er is
niemand thuis)

budgetten voor energie (vgl.
beltegoed), waarbij meer
verbruik tegen extra kosten
kan worden aangeschaft en
korting ontstaat bij duurzaam
gedrag

Palet met mogelijke
keuzes

Businessmodellen

Opties elektrische
infrastructuur

Duurzame
technologie
Elektrisch

bewoners inzicht geven in de
keuzes, pro’s en con’s, zowel
voor hen persoonlijk als voor
het ecosysteem.

Warmte/koude

Duurzame
organisatie
Publiek/private
samenwerking

business modellen (met en
zonder subsidie) die kloppen
en bruikbaar zijn in de scenario's van de buurtroadmaps,
dit dwingt technologie aanbieders ook meer na te denken
vanuit de klant

studie naar de infrastructurele
consequenties van zonne- en
windenergie, waarbij diverse
opties worden bekeken en
onzekerheden geschat om
toekomst scenario's te bepalen

Isolatie & ventilatie

Infrastructuur opties

Ontwikkeling technologieën

er komen steeds economisch
rendabelere vormen van
isolatie en ventilatie beschikbaar, ook om bestaande
huizen passief te maken

studie naar diverse scenario's
voor hoogwaardige infrastructurele beslissingen (zoals bijv.
lage/hoge temp WKO, geothermie, bio-centrales d.m.v.
algen) om verantwoord te
kunnen kiezen

ontwikkeling van alternatieve
technologieën voor duurzame
energieopwekking, hier liggen
economische kansen omdat
de huidige niet voldoen aan
alle voorwaarden

Platform Eindhoven
Duurzaam
platform obv ca. 500 mensen
en bedrijven in Ehv e.o., die
netwerken vormen om totale
energiesystemen te leveren
(incl. begeleiding bewoners
&stakeholders, en financierings- en businessmodellen

Living Labs

Marktmechanismen

Energieopslag

slimme energiebalancering via
markt mechanismen vangen
piekvraag op, prioriteitsschema’s grijpen in in geval van
schaarste of calamiteiten

voor een volledige overgang
naar duurzame energie is
opslag essentieel, naast trage
opslag (bijv. hydropower,
power-to-gas) is snelle opslag
(bijv. via accu’s van elektrische auto’s) nodig

Flexibele gedistribueerde systemen
flexibeler systemen lijken
kansrijk voor warmte/koude
opslag

Partieel energieneutraal
de samenwerkings- en besluitvormingsprocessen zijn ingeregeld en Eindhoven
is op deelstukken energieneutraal

Naar energieneutrale gebouwde omgeving

Eindhoven in 2045

In 2045 is Eindhoven volledig energieneutraal.
Om deze doelstelling te bereiken worden een
aantal elementen gerealiseerd:
In 2045 heeft Eindhoven een goed
waardesysteem ontwikkeld en is het begrip
duurzaamheid bij alle burgers opgerekt van
‘duurzame vis’ naar een duurzame
samenleving.

Nieuwe
mogelijkheden
volgen van ontwikkelingen om
nieuwe technologieën uit te
nutten

Afstemmingsproces

Ontwikkeling waardesysteem

Rolbepaling

Vrije concurrentie

Export uit de regio

proces waarbij de gemeente/overheid enerzijds faciliteert om tot afgewogen keuzes
te komen, maar daarin ook
zelf inbreng heeft

waarin het belang van de
burgers en het maatschappelijk belang goed is geborgd, en
wat toeleveranciers dwingt om
zich netjes te gedragen

vaststellen welke rol de
overheid, burger en private
partijen hebben, waarbij de
overheid zich ook als volwaardige samenwerkingspartner
kan opstellen

de markt bepaald welke
producten en diensten het
halen, waarbij bewuste
burgers goed afgewogen
keuzes maken tussen verschillende aanbiedingen

diverse showcases zijn
beschikbaar, bezoekers uit de
hele wereld kunnen een tour
krijgen langs de highlights,
Eindhoven heeft een imago in
duurzaamheid

In 2045 is Eindhoven vooral bezig met ‘doen’,
er wordt niet alleen gepraat over
duurzaamheid, maar het wordt ook
daadwerkelijk geïmplementeerd.
In 2045 wordt samengewerkt in innoveren en
leren met alle betrokkenen: burgers, publieke
en private partijen en kennisinstellingen.
In 2045 worden in Eindhoven de juiste
beslissingen genomen, gebaseerd op
integrale afwegingen op het juiste niveau met
alle betrokkenen.

Leren van het verleden

Technologie & Design

Kleinschalige pilots

EPC business case

Opschaling

Showcases

Regels & normen

Verantwoordelijkheid

analyse van de diverse initiatieven van de afgelopen jaren
om te leren wat wel en wat
niet werkt

echte samenwerking tussen
design en technologie om
klantgerichte oplossingen te
vinden die aansluiten bij de
(latente/niet uitgesproken)
behoefte van mensen

oprichting van waardenetwerken voor specifieke buurten
waarin gezocht wordt naar
duurzame verdienmodellen
(zonder subsidie)

beschikbaarheid van objectieve modellen om de energie
prestatie coëﬃciënt door te
kunnen rekenen ook bij
verbeteringen van huizen

succesvolle pilots met een
duurzaam verdienmodel
worden opgeschaald en verder
geëvalueerd op grotere schaal
(in nieuwe specifieke contexten)

succesvolle pilots benutten
als showcases waarmee
draagvlak voor verdere pilots
gekregen wordt en ook externe
bezoekers kunnen leren van
de ervaringen

waar nodig aanpassing van
regels en normen om duurzame oplossingen mogelijk te
maken

waar nodig zorgen voor
aanpassing van regels en
normen om duurzame oplossingen mogelijk te maken, ook
buiten de eigen bevoegdheden (bijv. Europa)

In 2045 neemt Eindhoven haar
verantwoordelijkheid en vergroot haar
invloed indien nodig om de
duurzaamheidsdoelstellingen te
ondersteunen.
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