
Energie 
ambities: van 
kans naar 
realisatie

De energietransitie in de gebouwde 
omgeving is noodzakelijk, maar 
in de praktijk lastig te realiseren. 
Gebiedsontwikkeling combineren met 
een duurzaam energienetwerk is complex 
en de betrokken partijen hebben beperkt 
inzicht in elkaars ambities en belangen. 
Dit kan anders.  

Balance slaat een brug tussen de betrokken partijen en treedt 
op als een onafhankelijke kennispartner. Wij zetten uw ambities 
om in concrete acties om zo tot de realisatie van een duurzaam 
energienetwerk te komen in uw gebied. 

http://balance.nl


Onze 
aanpak 

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact  

op met Cees Maaskant, Directeur Balance.  

Telefoon: 020 676 39 93 
E-mail: ceesmaaskant@balance.nl

Samen aan 
de slag! 

HET RESULTAAT 
Een vlot proces dat leidt tot een breed 
gedragen duurzaam energienetwerk 
in uw omgeving, waar alle betrokken 
partijen blij mee zijn. Maar wij zijn 
natuurlijk pas écht tevreden als wij 
daarnaast een grote dosis inspiratie en 
enthousiasme overbrengen op u en de 
anderen. Zo is het een katalysator voor 
andere duurzame initiatieven in de regio! 

HOE PAKKEN WE DAT AAN? 
Grote ambities vragen om kleine, 
concrete stappen. Alle mogelijkheden 
en kansen dienen te worden benut. 
Kieskeurigheid en eenzijdige 
oplossingen zijn geen optie. Wacht u met 
actie tot u een integraal masterplan heeft 
vastgesteld? Wij raden u aan om vooral 
snel te beginnen. De grootste slag slaat 
u in de bestaande bouw. Het maken van 
een kansenkaart is een snel en concreet 
begin, waarna we stapsgewijs samen 
komen tot een haalbare businesscase 
en tot realisatie van uw project. 
Transparantie staat hierin voorop. 

• Ruime ervaring met duurzame energievraagstukken in 
gebiedsontwikkeling 

• Een onafhankelijke en brede blik

• Technische, financiële en juridische expertise in huis 

• Op elkaar afgestemde tools die het proces versnellen 
door partijen bij elkaar te brengen, de businesscase(s) 
uit te rekenen, CO2 besparing te tonen en het meest 
optimale ontwerp te leveren. 

Voordelen

Eerst verkennen we 
de energievraag en 
-aanbod aan de hand 
van een kansenkaart 
van uw stad of wijk. 
Er ontstaat letterlijk 
een beeld van de 
mogelijkheden 
om uw ambities te 
realiseren. 

Vervolgens gaan we 
in dialoog met alle 
betrokken partijen in 
het gebied. Zo krijgen 
we inzicht in elkaars 
ambities, belangen en 
financiën. Dit vormt 
de basis voor het 
palet aan mogelijke 
oplossingen. 

Direct doorrekenen 
van de mogelijkheden 
om te komen tot 
het meest optimale 
ontwerp. Dat is wat 
we hier doen. Onder 
andere met de tool 
HEAT: een virtuele 
3D- simulatie van uw 
stad. 

Het gezamenlijk 
gekozen ontwerp 
vertalen we 
vervolgens 
naar gezonde 
businesscase(s). 
Aan ons de taak om 
dit proces in goede 
banen te leiden en 
heldere afspraken te 
maken. 

Nu gaan we het 
doen! We bieden 
u ondersteuning 
op maat bij 
projectmanagement, 
projectbeheersing, 
subsidieaanvragen, 
conditionerende 
activiteiten 
en inkoop- en 
aanbestedingsadvies. 

Wordt het duurzame 
energienetwerk 
goed beheerd? 
Kan het beter? Bij 
deze vragen kunnen 
onze experts op 
het gebied van 
assetmanagement u 
verder helpen.   
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