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- Inrichten van het samenwerkingsverband

- Vijf projecten die inspelen op databehoeftes RES en TVW:
A. Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur (Kadaster)
B. Overzicht bekende warmtebronnen (RVO)
C. Energieverbruik, warmtevoorziening en zonnestroom (CBS)
D. Afstemming en voeding viewers (RWS)
E. Verkenning centraal register energie-installaties (CBS, RVO)

Projecten B en C leveren concrete resultaten en nieuwe gegevens op, 
projecten A, D en E meer verkennend.
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Doel

 Hoe kan een breed gedragen informatiemodel 
voor energie-installaties tot stand komen?

 Creëer draagvlak bij de belangrijkste 
stakeholders 

 Eerste versie van een informatiemodel



Stakeholders

 Energiedomein: Alliander, Stedin, EDSN

 Overheid: CBS, RVO, RWS Leefomgeving, RIVM, PBL, 
Geonovum

 Kennisinstellingen: TNO

 Bouw- en Installatiewereld: Techniek Nederland

 Modelbouwers: ExpertGroep EnergieTransitieRekenModellen



Het was inspirerend om de 
stakeholders uit 
verschillende domeinen bij 
elkaar te brengen en de 
verschillende domeinen 
informatietechnisch te 
verbinden. Oplossingen 
voor relevante use cases 
ontstaan door die 
verbinding.



Landschapsverkenning
 We hebben (op hoofdlijnen) de verschillende informatietools 

over de verschillende domeinen in beeld gebracht.
 We hebben deze gerelateerd aan de bestaande 

informatiemodellen.

Afsprakenstelsels

Informatiemodellen

Projecten en 
initiatievenTaxonomieën

Datasets

Registraties Rekenmodellen



Denkraam 
informatiemodellering

Aspecten energie installaties: 
type product, het type 
energieproces en kent een aantal 
basisgegevens: ruimte, tijd en 
eigendom

Kernbegrippen:
- Energieproduct 
- Energie-installatie
- Proces: Installatie-eigenschap 

(verbruik, opwek, opslag e.d.) 
- Energiehoeveelheid
- Locatie 
- Persoon/bedrijf

Tijd

Eigendom

Ruimte

Installatie



Informatiepunt

Meetwaarde

Adres

Locatie

Eigenaar

Parameters

Fysiek object

Net

aansluiting

Sensor



Start-
informatie-

model
energie-

installaties

Topsector 
energieproject
Cerise

BGT

BRP

HR

BAG



Mapping op drie operationele standaarden

 ESDL (TNO)
 CIM Ceres (EDSN)
 Installatieregister (Techniek Nederland)



Van het ESDL-informatiemodel is 
onderstaand een gesimplificeerde 
subset opgenomen.
Deze objecttypen zijn in relatie tot 
het startmodel gebracht.

TNO



CIM_CERES in 
relatie
tot het 
startmodel

Centrale registratie van systeemelementen; installaties die elektriciteit produceren of verbruiken
EDSN



Installatieregister
in relatie tot het 
startmodel

Techniek Nederland



Aanbevelingen  informatiemodel (1)

 Het nu ontwikkelde IMEnergie-installaties is nog 
zeer globaal maar stuurt de verdere ontwikkeling 
van de usecase. Op basis van verdere detaillering 
van de use case kan het informatiemodel worden 
doorontwikkeld.

 Vier gebruikte informatiemodellen: IMSG, ESDL, 
CIM-Ceres en Installatieregister zijn op een 
globaal niveau met elkaar vergelijkbaar.



Aanbevelingen informatiemodel (2)

 Implementatie van de basisregistraties BAG en 
BGT in de verschillende modellen en registers 
zorgt voor een bruikbaar koppelvlak

 Verbinding van de werelden ‘vóór de aansluiting’ 
en ‘achter de aansluiting’
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