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Samenvatting 

Inleiding 

In 2012 heeft HVC voor de gemeente Papendrecht een Energievisie opgesteld. Het onderzoek betrof 

een nulmeting van de stand van zaken op het gebied van energievraag en duurzame 

energieproductie.  

Ook is er voor de regio Drechtsteden een Routekaart (2012) opgesteld die een kwantitatieve 

inschatting geeft van de bijdrage die verschillende maatregelen voor energiebesparing en duurzame 

energie kunnen leveren aan verduurzaming van de regio. In de routekaart heeft de gemeente voor 

2015 als tussendoelstelling om t.o.v. 2009 10% energiebesparing en 3% extra duurzame energie op 

te wekken.   

Het is belangrijk om te vermelden dat de cijfers uit de nulmeting niet helemaal vergelijkbaar zijn met 

de cijfers die in de energiemonitor zijn gebruikt. HVC had nog niet de beschikking over kant en klare 

gegevens en heeft zelf de berekeningen gemaakt. De cijfers die in deze energiemonitor worden 

gebruikt zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Dit maakt het 

mogelijk om de komende jaren nauwkeurig te monitoren. 

Afbakening 

De opgave voor de gemeente Papendrecht heeft betrekking op het voor de gemeente beïnvloedbare 

deel van het energiegebruik. Het gebruik van transportbrandstoffen en het gebruik van olie en gas 

voor industriële  processen is niet meegenomen.  

Energiegebruik 

Het beïnvloedbare energiegebruik bedroeg 1101 TJ (2014). Dit betekent dat sinds 2010 (1020 TJ) het 

energiegebruik binnen de gemeente met 8,9% is gedaald. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan 

daling in het energieverbruik bij woningen (-11%) en de publieke dienstverlening (-27%). In de sector 

Industrie en Energie is het energiegebruik juist gestegen met 54%. De gemeente is hiermee goed op 

weg om de besparingsdoelstelling voor 2015 te halen. 

 

 * In de categorie Industrie en Energie is alleen het elektriciteitsverbruik meegeteld 
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Duurzame energieproductie 

De totale productie van duurzame energie bedraagt in 2014 33 TJ. In 2010 was dit nog 24 TJ. In 2014 

wordt 3% van het beïnvloedbare energiegebruik in Papendrecht duurzaam opgewekt. In 2010 was dit 

2%. De duurzame energieproductie blijft hiermee achter op de doelstelling. 

 

 * De berekeningsmethode wijkt af van die van de klimaatmonitor 

De hernieuwbare energie uit afval is toegerekend naar verhouding van het deel dat afkomstig is van 

afval uit Papendrecht (13 TJ). Daarnaast is HVC betrokken bij windparken op zee en wordt uit 

bedrijfsafval en geïmporteerd afval duurzame energie geproduceerd. Deze hernieuwbare energie is 

toegerekend naar verhouding van de aandelen in HVC (14 TJ).  

Periode 2015-2020 

Voor de periode van 2015-2020 wordt in Papendrecht uitgegaan van 2% energiebesparing per jaar. 

Daarmee kan in 2020 een besparing van circa 10% worden bereikt ten opzichte van 2015. Dit wordt 

verder uitgewerkt in de regionale energiestrategie. Bestaande projecten, zoals energiebesparing bij 

particuliere woningeigenaren (Energieloket is 24 maart van start gegaan), de branchegerichte aanpak 

energiebesparing bij bedrijven (Milieubarometerestafette) en energiebesparing bij gemeentelijk 

vastgoed gaan naar verwachting een bijdrage leveren aan de besparingsopgave.  
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De productie van duurzame energie neemt op basis van projecten die nu in uitvoering zijn toe tot 

ongeveer 67 TJ. Dit is 7% van het verwachte beïnvloedbare gebruik in 2020. Circa 14 TJ wordt lokaal 

opgewekt met zon op daken van huishoudens en gemeentelijke gebouwen en door ondiepe 

bodemenergie. De door HVC opgewekte energie (wind op zee en energie uit afval) groeit naar 

ongeveer 38 TJ. Zonder aanvullende maatregelen wordt de doelstelling van 20% duurzame energie in 

2020 waarschijnlijk niet gehaald. 
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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

Vanaf 2012 heeft HVC voor Papendrecht en de andere gemeenten in de regio Drechtsteden een 

aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze studies geven een beeld van de totale energievraag in de 

gemeente en de duurzame energieproductie. Deze onderzoeken kunnen worden gezien als een 

nulmeting van de stand van zaken op het gebied van energievraag en duurzame energieproductie.
1
 

Aan de hand van een aantal scenario’s is toentertijd de mogelijkheid voor verduurzaming van de 

gemeente in beeld gebracht. Ook is een Routekaart opgesteld die een kwantitatieve inschatting geeft 

van de bijdrage die verschillende maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie kunnen 

leveren aan verduurzaming van de regio.
2
 In 2014 is er voor de Drechtsteden een monitoring 

uitgevoerd waarin de voortgang van deze maatregelen in kaart is gebracht en de bijdrage aan de 

doelstellingen is geschat.
3
  

In de regio Drechtsteden vindt nauwe afstemming plaats van het energiebesparings- en duurzame 

energiebeleid. De regiogemeenten willen weten waar ze nu staan ten opzichte van de gepresenteerde 

gegevens in bovengenoemde rapporten. De maatregelen uit de routekaart vragen inzicht in en 

analyse van de huidige energiegegevens. Het Regionaal Energieoverleg heeft HVC daarom gevraagd 

om een actualisatie van de nulmetingen. In dat kader is deze Energiemonitor voor de gemeente 

Papendrecht opgesteld. 

1.2. Opzet van de monitoring 

Toen de nulmeting is opgesteld door HVC was er geen middel dat over de beschikbare CBS-

gegevens rapporteerde. Inmiddels is er wel een middel beschikbaar dat rapporteert over beschikbare 

gegevens; de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat Leefomgeving. De Klimaatmonitor vormt de basis 

voor deze rapportage. 

Voor deze analyse zijn de meest recente gegevens uit de Klimaatmonitor gebruikt. In de praktijk 

betekent dit dat de meeste gegevens over het jaar 2014 en in enkele gevallen over 2015 gaan. 

Wanneer er geen gegevens uit 2014 beschikbaar zijn worden gegevens uit 2013 gebruikt. Er bestaan 

verschillen in de aanpak die HVC voor de nulmeting hanteerde en die van de Klimaatmonitor, 

waardoor de uitkomsten van de nulmeting en die van de Klimaatmonitor niet altijd één op één 

vergelijkbaar zijn. In bijlage A wordt een toelichting gegeven op de vergelijkbaarheid van de cijfers. 

In deze Energiemonitor wordt eerst een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken binnen de 

gemeente (hoofdstuk 2). Op basis van de Klimaatmonitor worden het totale energiegebruik en de 

totale duurzame energieproductie berekend. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de 

duurzame energie die de gemeente op basis van het aandeelhouderschap van HVC kan toerekenen. 

Deze resultaten worden gebruikt om te bepalen hoeveel de duurzame energieproductie is ten opzichte 

van het gebruik en in hoeverre daarmee de doelstellingen voor 2015 zijn behaald. 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de projecten en maatregelen die tot 2020 worden 
gerealiseerd binnen de gemeente of door HVC buiten de gemeente (hoofdstuk 3). Er wordt indien 
mogelijk een inschatting gemaakt van de bijdrage (besparing of duurzame energieproductie) die wordt 
gerealiseerd. 
 

                                                      
1
 HVC CQteam, Energieverkenning voor de gemeente Papendrecht”, maart 2012 

2
 HVC, Routekaart Drechtsteden, mei 2012 

3
 HVC, Energiemonitor Drechtsteden, mei 2014 
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Op basis van deze projectie kan worden geschat hoe de duurzame energieproductie zich in de nabije 

toekomst ontwikkelt, en hoe die zich verhoudt tot het gebruik. Deze resultaten kunnen worden 

vergeleken met de doelstellingen van de gemeente voor 2020. 

1.3. Algemene gegevens gemeente Papendrecht 

De gemeente Papendrecht heeft een oppervlakte van 10,8 km
2
, daarvan is 87% land en 13% 

(binnen)water. Van het land is circa 14,5% agrarisch terrein, ruim 60% (semi-)bebouwd, ruim 16% is 

recreatieterrein en bos en open natuur en circa 9% is verkeersterrein.  

De gemeente heeft ongeveer 32.000 inwoners. Het aantal woningen in de gemeente bedraagt circa 

14.000 woningen.  

In Papendrecht zijn ongeveer 2.200 bedrijven gevestigd. Met 25% is de grootste sector de zakelijke 

dienstverlening. Circa 16% behoort tot de sector ‘Nijverheid en energie’. ‘Cultuur, sport en recreatie’ is 

12% van het totaal.  

De totale werkgelegenheid bedraagt 14.000 FTE, waarvan het grootste gedeelte (44%) tot de 

commerciële dienstverlening behoort. 

1.4. Energie- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente Papendrecht 

De ambities voor duurzaamheid voor de gemeente Papendrecht zijn benoemd in het Coalitieakkoord 

2014-2018 ‘Duurzaam samen – Samen doen’. De coalitie plaatst duurzaamheid binnen de versterking 

van het groene karakter en het bijdragen aan een beter milieu in Papendrecht. Duurzame 

energiewinning en bewustwording over energieverbruik dragen bij aan een goed milieu. De coalitie zet 

het beleidsspeerpunt duurzaamheid verder door. De gemeente doet dit door het goede voorbeeld te 

willen geven en door faciliteren van inwoners, bedrijven en instellingen die ideeën hebben over 

duurzame initiatieven, innovaties en benutting van duurzame kansen. 

De gemeenteraad van Papendrecht heeft in 2015 de Visie Duurzaamheid, ‘Samen naar een 

duurzaam Papendrecht 2020’ (19 februari 2015) vastgesteld. Deze visie sluit aan op een duurzame 

ontwikkeling van Papendrecht en doelstellingen van de structuurvisie Papendrecht 2020 ‘Een venster 

naar de toekomst’. De visie op een duurzame ontwikkeling van Papendrecht vormt samen met de 

structuurvisie Papendrecht het strategisch kader voor ontwikkelingen in de toekomst. 

De ambities op het gebied van duurzame energie zijn in regionaal verband van de Drechtsteden 

vastgelegd in het “Ambitiedocument Regionaal Energieprogramma periode 2012 – 2015”. In dit 

programma zijn de energiedoelstellingen naar 2015 doorvertaald conform de doelstellingen in het 

Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 (2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame 

energieproductie in 2020). 

Als bovenstaande regionale doelstellingen door vertaald worden naar 2015 betekent dit voor de 

Drechtsteden ten opzichte van referentiejaar 2009: 

• een energiebesparing van 10% in 2015 

• 3% extra duurzame energie opgewekt uit eigen bronnen 

De doelstelling voor 2015 voor Papendrecht is dan als volgt: 

• 128 TJ besparing ten opzichte van 2009  

• 38 TJ extra opwekking van duurzame energie t.o.v. 2009 

Regionaal is de totale opgave 1586 TJ. De regionale doelstelling voor het aandeel duurzame energie 

in 2015 komt daarmee op 7%. Om deze opgave te halen is een forse inspanning nodig van de regio, 

de gemeenten, bewoners, bedrijven en andere organisaties. 
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De gemeente Papendrecht geeft invulling aan de geformuleerde ambitie in het uitvoeringsprogramma 

2016 (met doorkijk naar 2020) ‘Duurzaam Papendrecht’. Hierin zijn acties opgenomen op het gebied 

van maatschappelijke betrokkenheid, wonen en woonomgeving, welzijn en voorzieningen, economie 

en werken, omgevingskwaliteit, mobiliteit en bereikbaarheid en bestuurlijke betrokkenheid. 

1.5. HVC Lokale Energie, energievisie en routekaart 

De nulmeting (eerder: Quickscan studie of energievisie) is de eerste fase van het traject waarmee 

HVC zich richt op ondersteuning van lokaal duurzaam initiatieven. De Energievisie geeft inzicht in de 

energiegebruiken en de duurzame energieopwekking in de gemeente in combinatie met de ambities 

op het gebied van verduurzaming. 

Dit is het vertrekpunt voor een Routekaart. Hierin wordt gezamenlijk uitgewerkt hoe de doelstellingen 

bereikt kunnen worden. In samenwerking met gemeente en het maatschappelijk veld wil HVC 

projecten realiseren die daaraan een bijdrage kunnen leveren. 

Met behulp van de Energiemonitor wordt tussentijds gemeten of het energiegebruik en de 

energieproductie zich ontwikkelen volgens de gestelde ambitie en welke aanvullende maatregelen 

eventueel nodig zijn om bij te sturen. 

 

Figuur 1. Lokaal duurzaam met Energievisie en Routekaart 
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2. Energiegebruik en –productie 

In dit hoofdstuk worden het huidige energiegebruik, de CO2-emissie en de duurzame energieproductie 

in de gemeente in beeld gebracht. Ook wordt de ontwikkeling over de jaren 2010-2013/2014 

geschetst. Tenslotte wordt het aandeel duurzame energieproductie binnen de gemeente bepaald. 

2.1. Energiegebruik 

2.1.1. Energiegebruik binnen de gemeente 

Het totale energiegebruik van de gemeente bedraagt in 2014 1101 TJ. Het gaat hier om het totale 

energieverbruik zoals gedefinieerd voor de doelstellingen voor het huidige beleid. (Zie ook Bijlage C 

voor aanvullende gegevens over het energiegebruik) 

 

Figuur 2. Energiegebruik onderverdeeld in sectoren voor de gemeente Papendrecht. * Voor Industrie en Energie is alleen het 
elektriciteitsverbruik meegeteld 

De grootste bijdrage aan het gebruik is met 65% de sector Woningen, gevolgd door Commerciële 

dienstverlening met 14% en industrie en energie met 11% van het totale energiegebruik.  
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Figuur 3. Verdeling energiegebruik per sector voor de gemeente Papendrecht. * Voor Industrie en Energie is alleen het 
elektriciteitsverbruik meegeteld 

2.1.2. Ontwikkelingen energiegebruik 

In de onderstaande grafiek zijn de trends vanaf het jaar 2010 weergegeven. Met uitzondering van de 

sector Industrie en Energie is in elke sector het energiegebruik is gedaald ten opzichte van 2010. De 

daling van het energieverbruik in woningen is naar verhouding het kleinst (-11 %), maar door de grote 

omvang van deze sector is de daling absoluut gezien het grootst: -90 TJ (zie ook paragraaf 2.1.3).  

Deze daling wordt deels teniet gedaan door de stijging in de sector Industrie en Energie (54%) Het 

totale verbruik zoals gedefinieerd in de doelstellingen is afgenomen (van 1.209 TJ in 2010 naar 1.101 

TJ in 2014, een daling van 8,9%). 

 

Figuur 4. Trends energiegebruik. * Voor Industrie en Energie is alleen het elektriciteitsverbruik meegeteld 

65% 

14% 

10% 

11% 
0% 

Energiegebruik Papendrecht in 2014 volgens afbakening huidig beleid 

Woningen

Commerciële dienstverlening

Publieke dienstverlening

Industrie en Energie*

Landbouw, bosbouw en veehouderij

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014

T
J
 

Energiegebruik Papendrecht 2010-2014 volgens afbakening huidig beleid 

Woningen

Commerciële dienstverlening

Publieke dienstverlening

Industrie en Energie*

Landbouw, bosbouw en veehouderij



Energiemonitor 2016 Gemeente Papendrecht 

 
13 

2.1.3. Energiebesparing woningen 

Het totale energiegebruik door woningen is tussen 2010 en 2014 afgenomen met 11%. Tegelijkertijd is 

het aantal woningen met ongeveer 4% toegenomen. Het energiegebruik per woning is daarom nog 

meer gedaald, met 13% van het niveau van 2010. Dit komt voornamelijk door een afname van het 

gasgebruik per woning, maar ook het elektriciteitsverbruik is gedaald. 

 

Figuur 5. Energiegebruik woningen 

Het aantal woningen met een energielabel is gestegen van 190 woningen in 2009 tot 3.926 in 2014. 

De daling in energiegebruik is niet terug te zien in de gemiddelde energie-index van gelabelde 

woningen. De gemiddelde energie-index  is toegenomen van 1,66 naar 1,83. Dit komt mogelijk 

doordat lang niet alle woningen zijn gelabeld. Waarschijnlijk zijn voornamelijk oudere woningtypen van 

een label voorzien. 

2.2. CO2-emissie 

Op basis van het energiegebruik binnen de gemeente is een berekening gemaakt van de CO2-

emissie. De totale (aan energiegebruik gerelateerde) emissie in 2014 is circa 79 kton. Hierbij is 

wederom gekeken naar het energieverbruik zoals gedefinieerd in het huidige beleid. (Zie ook bijlage C 

voor aanvullende gegevens over de CO2-emissie). 
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Figuur 6. CO2-emissie per sector. *Voor Industrie en Energie is alleen het elektriciteitsverbruik meegeteld 

 

 

Figuur 7. Verdeling CO2-uitstoot per sector. * Voor Industrie en Energie is alleen het elektriciteitsverbruik meegeteld 

De ontwikkelingen in CO2-uitstoot per sector houden over het algemeen gelijke tred met de 

ontwikkeling van het energiegebruik per sector. 
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Figuur 8. Trends CO2-emissie. * Voor Industrie en Energie is alleen het elektriciteitsverbruik meegeteld 

2.3. Duurzame energieproductie 

De totale productie van duurzame energie binnen de afbakening van de doelstellingen bedraagt in 

2014 33 TJ. Hierin is ook de productie van hernieuwbare energie door HVC geteld. Deze wordt anders 

berekend dan in de Klimaatmonitor. De productie van hernieuwbare elektriciteit en warmte in de 

afvalenergiecentrale wordt samen met de overige duurzame energieproductie van HVC verdeeld over 

de aandeelhouders op basis van de hoeveelheid aangeleverd afval en aandelen HVC die de 

gemeente bezit. (Zie ook paragraaf 2.3.1) 

In de onderstaande grafiek is de productie van duurzame energie per type weergegeven. (Zie ook in 

bijlage C voor aanvullende informatie over de duurzame energieproductie).  

 

Figuur 9. Duurzame energieproductie in de gemeente Papendrecht of buiten de gemeente door HVC. * De 
berekeningsmethode wijkt af van die van de klimaatmonitor 
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De grootste bijdragen zijn hernieuwbare energie door HVC opgewekt uit eigen afval en op basis van 

aandelen (40% en 42%). De categorie ondiepe bodemenergie (9%) bevat energie uit warmtepompen 

en uit warmte-koudeopslagsystemen. Het betreft een schatting op basis van het landelijk gemiddelde 

en informatie uit het Landelijk Grondwater Register. Daarnaast is de productie van zonnestroom een 

vorm van duurzame energieproductie in de gemeente. In Papendrecht vindt geen productie van 

windenergie of stortgas plaats. 

 

Figuur 10. Duurzame energieproductie in de gemeente Papendrecht of buiten de gemeente door HVC. * Berekening wijkt af van 
methode Klimaatmonitor 

2.3.1. Duurzame energieproductie uit eigen afval en via aandeel HVC 

HVC verwerkt afval uit de gemeente in afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar, de bio-

energiecentrale (BEC) in Alkmaar en de vergistingsinstallaties in Middenmeer en Zwolle. Bij de 

verwerking wordt warmte, elektriciteit en gas geleverd. De energie afkomstig uit het biologische 

gedeelte van het afval mag worden beschouwd als duurzame energieproductie. Uit het afval uit de 

gemeente Papendrecht is in 2014 13 TJ duurzame energie geproduceerd.  

Daarnaast is HVC betrokken bij windparken op zee en wordt uit bedrijfsafval en geïmporteerd afval 

duurzame energie geproduceerd. Via haar aandelen HVC is de gemeente onder meer eigenaar van 

deze windparken op zee. Op basis van aandelen HVC kan de gemeente een deel van deze duurzame 

energieproductie door HVC toerekenen. Het totaal op basis van aandelen is in 2014 14 TJ. (zie ook de 

Infographic in bijlage D). 

2.3.2. Ontwikkelingen duurzame energieproductie 

In Figuur 11 is te zien dat, hoewel de absolute bijdrage nog relatief klein is, zonnestroom een 

stijgende trend laat zien. De hernieuwbare energie o.b.v. aandelen is vanaf 2012 gedaald. Dit komt 

doordat er in de loop van 2013 een brand is geweest in de bio-energiecentrale (BEC) in Alkmaar, 

waardoor de productie tijdelijk heeft stilgelegen (zie ook paragraaf 3.3).  

Het totaal geproduceerde duurzame energie is tussen 2010 en 2014 gestegen met 36%, van 24 TJ 

naar 33 TJ. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van toegenomen energieproductie uit eigen afval 

(5 TJ toegenomen) en van zonnestroom (3 TJ toegenomen). 
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Figuur 11. Ontwikkelingen van duurzame energieproductie. * Telt niet mee voor doelstelling huidig beleid. ** Rekenmethode 
wijkt af van de klimaatmonitor. 

2.3.3. Zonnestroom 

Figuur 12 laat zien dat de zon PV-energieproductie de afgelopen jaren sterk is gestegen. In 2015 is 

het aantal geregistreerde PV installaties toegenomen tot bijna 500 volgens het Productie Installatie 

Register. Dit zijn kleine en grote installaties door elkaar. De totale hoeveelheid opgewekte 

zonnestroom in 2014 is ca. 3 TJ. 

 

Figuur 12. Opgewekte zonnestroom en aantal PV-installaties in Papendrecht 

In Nederland is een belangrijke drijvende kracht achter de groei de salderingsregeling, die tot 2020 

wordt gegarandeerd. Na die tijd wordt de regeling versoberd of afgeschaft, maar daardoor wordt 

opslag van elektriciteit zoals met een thuisaccu aantrekkelijker. Samen met de verwachte toekomstige 

flexibilisering van de tarieven, ook voor kleinverbruikers, kan ook de innovatie worden gestimuleerd 

om de opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken, bijvoorbeeld via opslagsystemen. Op die 

manier is het mogelijk eventuele overbelastingen van het elektriciteitsnet en de bijbehorende 

investeringen voor netverzwaringen te voorkomen. Deze mogelijkheden bevinden zich nu nog in een 

experimentele fase. 
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2.4. Doelstellingen in het huidige beleid van de gemeente  

De vastgestelde ontwikkelingen in energiegebruik en –productie kunnen worden vergeleken met de 

doelstellingen van de gemeente. Hierbij wordt voor het energiegebruik waarop de gemeente geen of 

weinig grip heeft buiten beschouwing gelaten, zoals ook omschreven in paragraaf 1.4.  

2.4.1. Doelstelling energiebesparing 

Bij het formuleren van de Routekaart Drechtsteden was voor Papendrecht een energiebesparing van 

10% in 2015 ten opzichte van 2009 de doelstelling. Uit de analyse van de gegevens uit de 

klimaatmonitor blijkt dat het energiegebruik tussen 2010 en 2014 is gedaald met 108 TJ (8,9%). De 

gemeente heeft daarmee de besparingsdoestelling van 128 TJ in 2015 ten opzichte van 2009 bijna 

gehaald. 

In de meeste sectoren van het beïnvloedbare energiegebruik is een daling waarneembaar. De 

grootste daling is zichtbaar in de sector woningen (11%, 90 TJ) en de Publieke dienstverlening (27%, 

41 TJ). 

Als deze daling zich in de komende jaren voortzet is de besparingsdoelstelling van 2% per jaar tot 

2020 voor de gemeente haalbaar. 

2.4.2. Doelstelling duurzame energieproductie 

De totale hoeveelheid opgewekte duurzame energie is met 9 TJ (36%) gestegen, van 24 TJ in 2010 

naar 33 TJ in 2014.  Hierdoor is ook het aandeel duurzame energie toegenomen, van 2% in 2010 naar 

3% in 2014. Dit is inclusief de opwek door HVC uit eigen afval (1,2%) en aandelen (1,2%). 

Hiermee blijft de gemeente achter bij de doelstelling van 38 TJ extra ten opzichte van 2009.   

 

Figuur 13. Vergelijking duurzame energieproductie en gebruik voor de categorieën die meetellen voor de doelstellingen in de 
gemeente Papendrecht 
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3. Doorkijk naar 2020 

Er zijn de laatste jaren ontwikkelingen in gang gezet waarvan op dit moment de resultaten (nog) niet in 

de gegevens van de klimaatmonitor zichtbaar zijn. Dit hoofdstuk beschrijft voor de verschillende 

maatregelen in de routekaart de bereikte of te verwachten resultaten, kwalitatief en waar mogelijk 

kwantitatief. Deze resultaten worden gebruikt om een doorkijk naar de situatie in het jaar 2020 te 

maken.  

3.1. Energiebesparing 

3.1.1. Energiebesparing gebouwde omgeving 

In 2016 wordt begonnen met een ‘blok voor blok’ aanpak voor particuliere woningbezitters. Er loopt 

een milieubarometerestafette bij bedrijven, waarbij bedrijven een milieuscan krijgen. Daarnaast sluit 

de gemeente aan bij de regionale energiebesparingsprojecten zoals het energieloket. Ook wordt het 

gemeentehuis binnenkort gerenoveerd en wordt de haalbaarheid van een warmtenet onderzocht. 

De besparingsdoelstellingen worden verder uitgewerkt in de regionale energiestrategie. 

3.2. Duurzame energieproductie 

3.2.1. Zonnestroom 

 Autonome ontwikkeling zon op daken 

Hoe de toepassing van PV zich in de toekomst zal ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. Verwacht 

wordt dat de komende jaren de groei zal doorzetten, maar de recente daling in energieprijzen en de 

onzekerheid over de salderingsregeling kunnen hier roet in het eten strooien. Voor de doorkijk is een 

conservatieve schatting van 25% autonome groei per jaar opgenomen. 

3.3. Duurzame energieproductie door HVC buiten de gemeentegrens 

3.3.1. Wind op Zee 

 Windpark Gemini 

In de Noordzee wordt gewerkt aan het Gemini offshore windpark. Met een totale capaciteit van 600 

MW wordt dit het grootste windpark van Europa. HVC heeft een aandeel van tien procent, maar maakt 

aanspraak op 15% van de opgewekte energie.  

 Trianel Windpark Borkum (voorheen Borkum West 2) 

HVC participeert - samen met 33 lokale Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse energiebedrijven - in het 

windpark dat op ongeveer 40 km voor de kust van het Duitse Waddeneiland Borkum wordt 

gerealiseerd. Het aandeel HVC bedraagt ruim 13 MW. 

3.3.2. Grotere bijdrage BEC  

In juli 2013 heeft een brand in het turbinegebouw de bio-energiecentrale (BEC) in Alkmaar stilgelegd. 

Daardoor is de opbrengst in de centrale in 2013 en 2014 lager geweest dan gepland. In de komende 

jaren is de verwachte productie in de BEC ongeveer 745 TJ/jaar, waardoor de energieproductie op 

basis van het aandeelhouderschap van de gemeente toeneemt.  
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3.4. Doorkijk naar 2020 

Op basis van de bovengenoemde verwachtingen is een doorkijk gemaakt naar de verwachte situatie 

in de nabije toekomst. De ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing zijn hierin niet 

individueel meegenomen. Voor het verbruik is uitgegaan van een energiebesparing van 2% per jaar 

ten opzichte van 2014, zoals in het beleid is voorgenomen. 

In Figuur 14 is de bijdrage van projecten die op dit moment concreet in ontwikkeling zijn weergegeven. 

Voor deze doorkijk is wederom uitgegaan van de afbakening van de doelstellingen zoals die in 

paragraaf 1.4 is omschreven. Verbruik in de sectoren verkeer en vervoer en oliederivaten en 

gasgebruik in de industrie zijn buiten beschouwing gelaten. In Tabel 6 in bijlage E is meer 

gedetailleerde informatie over de doorkijk opgenomen. 

 

Figuur 14. Doorkijk ontwikkelingen tot 2020 

In Figuur 15 is te zien hoe de situatie in 2020 naar verwachting zal zijn. De productie van duurzame 

energie neemt naar toe tot ongeveer 67 TJ/jaar (7% van het verbruik). Deze bestaat voor ongeveer 14 

TJ uit duurzaam opgewekte energie binnen de gemeente (1,5% van het totaalverbruik). 
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De door HVC opgewekte energie groeit naar ongeveer 53 TJ/jaar (5,4% van het totaalverbruik). 

Hiervan is ongeveer 38 TJ op basis van aandelen HVC. Dit bestaat voor een groot gedeelte uit 

windparken op zee (Gemini en Trianel Windpark Borkum). Verder neemt door toename van de 

productie in de BEC de hernieuwbare energie uit eigen afval toe tot ongeveer 15 TJ. 

 

 

Figuur 15. De verwachtte energiemix voor Papendrecht in 2020  

 

3.5. Opgave 20% duurzame energie in 2020 

Papendrecht heeft de ambitie om in 2020 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Dit 

komt overeen met ongeveer 195 TJ duurzame energieproductie. Uit de doorkijk naar 2020 blijkt dat 

wanneer binnen de gemeente geen extra duurzame energieproductie wordt gerealiseerd de productie 

op ongeveer 51 TJ uitkomt. Er is dus nog een opgave van ongeveer 128 TJ nader in te vullen. 

Op basis van schattingen kan een indruk worden gegeven van de opgave die de gemeente tot 2020 

rest om de doelstelling te halen. Hierbij wordt wederom aangenomen dat het gaat om het 

‘beïnvloedbare deel’ van het energiegebruik, zoals ook in het huidige beleid het geval is.  

Om een idee te geven, de extra duurzame energieproductie komt overeen met de jaarlijkse productie 

van bijvoorbeeld ongeveer 5 windturbines van ca. 3 MW of ca. 30 hectare zonneweide.  

3.6. Niet beïnvloedbaar deel van het energiegebruik 

Voor deze monitoring is uitgegaan van de afbakening zoals die is omschreven in het huidige beleid. 

Het gaat daarbij om het zogeheten ‘beïnvloedbare deel’ van het gebruik. Daarbij zijn industrieel 

gasgebruik, oliederivaten en transportbrandstoffen buiten beschouwing gelaten. In totaal 

vertegenwoordigt dit niet beïnvloedbare deel in 2014 ongeveer de helft van het in de Klimaatmonitor 

bekende energiegebruik binnen de gemeente.  

1% 
2% 

4% 

93% 

Doorkijk geplande projecten in Papendrecht tot 2020 

Totaal lokaal duurzame energieproductie

Totaal hernieuwbare energie uit eigen
afval HVC

Totaal hernieuwbare energie obv
aandelen HVC

Netto geïmporteerde energie



Energiemonitor 2016 Gemeente Papendrecht 

 
24 

 

Figuur 16. Het totaal in de Klimaatmonitor bekende energiegebruik onderverdeeld in het beïnvloedbare deel en het niet-
beïnvloedbare deel 

Daarnaast zijn er energiestromen in de nulmeting opgenomen die niet volledig in de Klimaatmonitor 

bekend zijn, zoals het gebruik van steenkool, oliederivaten en een deel van het gasgebruik in de 

industrie. Deze werden in de nulmeting geschat op in totaal ongeveer 300 TJ. Voor deze monitoring 

zijn deze getallen niet opnieuw vastgesteld. Wanneer ook deze zouden worden meegerekend komt 

het totale energiegebruik op 2.458 TJ, waarvan 45% tot het beïnvloedbare deel wordt gerekend.  

 

Figuur 17. Vergelijking van het totaal bekende energiegebruik en het beïnvloedbare deel per categorie 
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Bijlagen 

A. Vergelijkbaarheid energiegebruik Klimaatmonitor en nulmeting 2009 

Voor deze update is gebruik gemaakt van gegevens uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. De 

uitkomsten van de Klimaatmonitor zijn niet helemaal één-op-één te vergelijken met de resultaten uit de 

nulmeting (Energievisie 2010). Er bestaat een aantal methodologische verschillen tussen de 

Energievisie en de Klimaatmonitor. Dit geldt voor zowel het energiegebruik als voor de CO2-uitstoot en 

duurzame energieproductie. Om voor de toekomst de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te houden 

wordt in deze update de methode van de Klimaatmonitor aangehouden. 

In de nulmeting is huishuishoudelijk transport onderdeel van het huishoudelijk gebruik, in de 

Klimaatmonitor is huishoudelijk transport onderdeel van de categorieën Verkeer & vervoer en 

Snelwegen. In de nulmeting zijn de aantallen geregistreerde voertuigen binnen de gemeente gebruikt 

om het energieverbruik te schatten. In de Klimaatmonitor wordt in de categorie vervoer gekeken naar 

de verkeersstromen op de verschillende wegen en waterwegen in de gemeente. Voor de nulmeting 

waren minder precieze getallen beschikbaar waardoor vooral lage verbruiksgetallen door afronding 

moeilijker te vergelijken zijn. Daarnaast zijn voor het omrekenen van brandstoffen (zoals aardgas) iets 

andere factoren gebruikt. 

Bij een directe vergelijking tussen de twee bronnen is het belangrijk hier rekening mee te houden. 

Transport kan bijvoorbeeld beter buiten beschouwing worden gelaten. Onderstaande figuur geeft een 

vergelijking van de uitkomsten van de nulmeting en de Klimaatmonitor voor het energiegebruik. 

 

Figuur 18. Vergelijking uitkomsten nulmeting en Klimaatmonitor 2010. * Telt niet (volledig) mee in de afbakening huidig beleid 

Er is een groot verschil in het energiegebruik in de categorie Transportbrandstoffen. Ook is er een 

aanzienlijk verschik in de categorie Industrie en Energie en Publieke dienstverlening. Voor een 

indicatie van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is het daarom beter om te kijken naar de trends 

vanaf 2010 in de Klimaatmonitor dan de vergelijking te maken tussen de nulmeting en de 

Klimaatmonitor.  
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B. Afbakening van de doelstellingen huidig beleid 

In de Klimaatmonitor worden zo veel mogelijk energiestromen in beeld gebracht. Hierbij worden 

openbare bronnen gebruikt (bijvoorbeeld gegevens van het CBS of uit het PIR). Voor de 

onderverdeling in sectoren wordt voor een groot deel de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS 

aangehouden. De Klimaatmonitor hanteert een strikt geografische benadering: energie die wordt 

gebruikt binnen de gemeentegrens wordt tot het gebruik van de gemeente gerekend. Hernieuwbare 

energie die wordt opgewekt binnen de gemeente wordt tot de energieproductie gerekend. Met name 

bij de opwek is het soms lastig te bepalen welke omzetting precies de productie van energie is en aan 

welke plaats die moet worden toegerekend.  

Bij het opstellen van de Routekaart zijn ook de systeemgrenzen voor de doelstellingen voor 2020 

vastgelegd. Voor deze monitoring wordt zoveel mogelijk uitgegaan van dezelfde definities. Voor het 

totale energiegebruik binnen de gemeente wordt het deel van het gebruik waar de gemeente weinig 

tot geen grip op heeft (het ‘niet-beïnvloedbare’ deel) buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij om 

de transportbrandstoffen, de oliederivaten en het aardgasgebruik in de industrie voor processen. 

Daarnaast wordt het gebruik van hernieuwbare warmte in de routekaart als energiebesparing gezien 

(minder gasverbruik). De Klimaatmonitor ziet dit als besparing van gas in de sector die warmte 

afneemt, maar tegelijk als verbruik van (duurzame) warmte. Daarnaast ziet de klimaatmonitor ook het 

gebruik van houtskool en het stoken van hout in woningen als gebruik van duurzame warmte. In deze 

monitoring is het verbruik van duurzame warmte daarom niet meegeteld in het totaalverbruik. 

Als duurzame opwek tellen wind op land, zonnestroom, stortgas en biomassa (warmte en elektriciteit). 

Voor de hernieuwbare warmte- en elektriciteitslevering vanuit de Afvalenergiecentrale in Dordrecht 

wordt alleen het deel op basis van afval afkomstig uit de gemeente volledig aan de gemeente 

toegerekend. Daarnaast word op basis van de aandelen HVC de opwek uit geïmporteerd afval en 

HVC projecten buiten de gemeentegrens toegerekend. Ook hier worden de transportbrandstoffen 

(bijmeng van biobrandstoffen) buiten beschouwing gelaten.  

Strikt gesproken kan het stoken van hout en houtskool in kachels en barbecues in woningen tot 

hernieuwbare energieproductie worden gerekend. Op andere (milieutechnische) gebieden kan het 

stoken van hout op bezwaren stuiten (denk o.a. aan de fijnstof problematiek). Daarom wordt deze 

categorie niet in beschouwing genomen voor de doelstellingen van Papendrecht.  

Voor de volledigheid worden in dit document ook de totalen van alle energiestromen uit de 

Klimaatmonitor gerapporteerd (bijlage F). In de hoofdtekst wordt uitgegaan van de afbakening zoals 

hierboven beschreven gebruikt (‘huidig beleid’).  

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de energiestromen die in de 

Klimaatmonitor worden gerapporteerd, de energiestromen die in de nulmeting zijn vastgesteld en de 

energiestromen die in de afbakening van het huidige beleid zijn opgenomen. 
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Overzicht afbakening Klimaatmonitor, Nulmeting en Huidig beleid 

 Klimaatmonitor Nulmeting 
Huidig 
beleid 

Woningen 

Gasverbruik (temperatuurgecorrigeerd) Gasverbruik Ja 

Elektriciteitsgebruik Elektriciteitsgebruik Ja 

Warmtegebruik (schatting o.b.v. gasgebruik) Warmtegebruik Ja 

Comm. dienst. 
(SBI G tm N ) 

Gasgebruik Gasgebruik Ja 

Elektriciteitsgebruik Elektriciteitsgebruik Ja 

Industrie (SBI 
C) 

Gas geleverd aan Industrie Gas (LT warmte) Nee 

Elektriciteitsgebruik  Elektriciteitsgebruik  Ja 

- Gas (anders) Nee 

- Oliederivaten Nee 

Water winning 
en distributie, 
afvalwater (SBI 
E) 

Gasgebruik - Ja 

Elektriciteitsgebruik - Ja 

Winning van 
delfstoffen (SBI 
B) 

Gasgebruik Gasgebruik Ja 

Elektriciteitsgebruik Elektriciteitsgebruik Ja 

Landbouw, 
bosbouw en 
visserij (SBI A) 

Gas geleverd Gas geleverd Ja 

Elektriciteitsgebruik Elektriciteitsgebruik Ja 

Bouwnijverheid 
(SBI F) 

Gasgebruik Gasgebruik Ja 

Elektriciteitsgebruik Elektriciteitsgebruik Ja 

Publ. dienst. 
(SBI O tm R) 

Gasgebruik Gasgebruik Ja 

Elektriciteitsgebruik Elektriciteitsgebruik Ja 

Verkeer en 
vervoer 

Schatting obv gereden km binnen gemeente. 
Onderverdeling in:  

Schatting obv 
geregistreerde voertuigen.  
 
Toegerekend aan 
huishoudens en aan 
zakelijk transport 

 

Wegverkeer ex. snelwegen (diesel, benzine en LPG) Ja 

Wegverkeer snelwegen (diesel, benzine en LPG) Ja 

Mobiele werktuigen (diesel, benzine en LPG)  Ja 

Binnen- en recreatievaart (diesel en benzine) Ja 

Zeescheepvaart en visserij (diesel en stookolie) Ja 

Warmte Totaal hernieuwbare warmte alloceerbare opties - Nee 

Tabel 1. Categorieën voor energiegebruik  
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 Klimaatmonitor 
Bronpotentieel 
nulmeting 

Huidig 
beleid 

Wind op land Wind op land Wind op land Ja 

Zon 
Zonnestroom Zonnestroom Ja 

- Zonnewarmte  

Bio-energie 

Bio-energie obv installaties binnen gemeentegrens. 
Onderverdeling in: 

Hern. energie uit 
eigen afval en obv 
aandelen. 
 
Bronpotentieel bio-
energie obv 
beschikbare biomassa 
binnen gemeente 

 

Biogas covergisting hern. elektriciteit Nvt 

Biogas uit RWZI hern. elektriciteit Nvt 

Biogas RWZI hern. warmte Nvt 

Stortgas hernieuwbare elektriciteit Ja 

Stortgas hernieuwbare warmte Ja 

Biomassaketels bedrijven hern. warmte Nvt  

Decentrale elektr.productie uit verbranding 
biomassa hern. elektriciteit 

Ja 

Afvalverbrandingsinstallatie hernieuwbare warmte 
obv eigen 
afval en 
aandelen 

Afvalverbrandingsinstallatie hern. elektriciteit 
obv eigen 
afval 
aandelen 

Meestook elektr.centrales hern. elektriciteit Nvt 

Meestook elektr.centrales hern. warmte Nvt 

Woningen 
Houtkachels woningen hern. warmte - Nee 

Houtskool hern. warmte - Nee 

Transportbrands
toffen 

Biobrandstoffen in wegverkeer - Nee 

Biobrandstoffen mobiele werktuigen - Nee 

Geothermie Geothermie (diepe bodemenergie) Aardwarmtestations 
warmtenet 

Nvt 

 Geothermie (ondiepe bodemenergie)  Ja 

Waterkracht Waterkracht hern. elektriciteit genormaliseerd  - Nvt 

Warmte melk Warmte uit net gemolken melk - Nvt 

HVC activiteiten 
buiten de 
gemeente 

-  
Obv eigen 
afval en 
aandelen 

Tabel 2. Categorieën voor duurzame energieproductie 
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C. Aanvullende gegevens bij hoofdstuk 2 

 

Energiegebruik Papendrecht (TJ) 
volgens huidig beleid 2010 2011 2012 2013 2014 

Verandering 
tov 2010 

Woningen 802 786 749 759 712 -11% 

Commerciële dienstverlening 172 160 173 176 151 -12% 

Publieke dienstverlening 152 135 125 120 111 -27% 

Industrie en Energie* 82 132 123 123 126 54% 

Landbouw, bosbouw en veehouderij 0 3 3 3 0 -100% 

Transportbrandstoffen* 0 0 0 0 0   

Warmte (hernieuwbaar) 0 0 0 0 0   

Totaal voor huidig beleid 1209 1216 1173 1182 1101 -8,9% 

Tabel 3. Aanvullende gegevens energiegebruik. * voor Industrie en Energie is alleen het elektriciteitsverbruik meegeteld 

 

 

CO₂-emissie Papendrecht (kton) 
volgens huidig beleid 2010 2011 2012 2013 2014 

Verandering 
tov 2010 

Woningen 57 55 54 55 53 -7% 

Commerciële dienstverlening 17 16 18 18 16 -5% 

Publieke dienstverlening 12 11 11 10 10 -20% 

Industrie en Energie*  1 1 1 1 1 38% 

Landbouw, bosbouw en veehouderij 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 

Transportbrandstoffen 0 0 0 0 0   

Totaal voor doelstelling 87 82 83 84 79 -8,2% 

Tabel 4. Aanvullende gegevens CO2 uitstoot. * voor Industrie en Energie is alleen het elektriciteitsverbruik meegeteld 

 

Duurzame energieproductie Papendrecht 
volgens huidig beleid (TJ) 2010 2011 2012 2013 2014 

Verandering 
tov 2010 

Wind op land 0 0 0 0 0   

Zonnestroom 0 0 1 2 3 #DEEL/0! 

Stortgas 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 

Ondiepe bodemenergie 3 3 3 3 3 0% 

Hernieuwbare energie uit eigen afval HVC 
* 8 14 15 13 13 76% 

Hernieuwbare energie obv aandelen HVC 
* 14 15 17 15 14 0% 

Totaal voor doelstelling 24 33 36 33 33 36% 

Tabel 5. Aanvullende gegevens duurzame energieproductie. * De berekening wijkt af van de klimaatmonitor 
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D. Infographic Duurzame energieproductie HVC Papendrecht 
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E. Aanvullende gegevens hoofdstuk 3 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% van 
verbrui
k 

Autonome groei PV huishoudens - 1 2 3 4 6 8 0,9% 

Overige lokaal duurzame energieproductie 
2014 6 6 6 6 6 6 6 0,6% 

Totaal lokaal duurzame energieproductie 6 7 8 9 10 12 14 1,5% 

Hernieuwbare energie uit eigen afval 
(2014) 13 13 13 13 13 13 13 1,4% 

Toename hernieuwbare energie uit eigen 
afval - - - 1 1 1 1 0,2% 

Totaal hernieuwbare energie uit eigen 
afval HVC 13 13 13 15 15 15 15 1,6% 

Hernieuwbare energie obv aandelen HVC 14 14 14 14 14 14 14 1,5% 

Toename hernieuwbare energie obv 
aandelen HVC - - - 24 24 24 24 2,6% 

Totaal hernieuwbare energie obv 
aandelen HVC 14 14 14 38 38 38 38 4,1% 

Totaal hernieuwbare energieproductie 33 34 35 62 63 65 67 7,2% 

Verbruik 1054 1033 1012 992 972 953 934 100,0% 

Netto geïmporteerde energie 1021 999 978 930 909 888 866 92,8% 

Percentage duurzame energie 3,1% 3,3% 3,4% 6,2% 6,5% 6,8% 7,2% - 

Tabel 6. Aanvullende gegevens doorkijk 2020 
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F. Energiegebruik en duurzame energieproductie op basis van 

Klimaatmonitor 

Het totale energieverbruik en de totale duurzame energieproductie zijn in de hoofdtekst van dit rapport bepaald binnen de 
afbakening van het huidige beleid. Hiermee is een deel van het energieverbruik dat in de Klimaatmonitor bekend is buiten 
beschouwing gelaten. Ook is een deel van de duurzame energieproductie buiten beschouwing gelaten en is de productie in de 
Afvalenergiecentrale anders berekend. In de onderstaande tabellen staan de energiestromen die in de klimaatmonitor bekend 
zijn. 

Energiegebruik Papendrecht volgens 

klimaatmonitor (TJ) 
2010 2011 2012 2013 2014 

Verandering 
tov 2010 

Woningen 802 786 749 759 712 -11,2% 

Commerciële dienstverlening 172 160 173 176 151 -12,4% 

Publieke dienstverlening 152 135 125 120 111 -26,7% 

Industrie en Energie* 206 243 230 219 220 7,0% 

Landbouw, bosbouw en veehouderij 0 3 3 3 0 -100,0% 

Transportbrandstoffen* 1009 942 981 953 953 -5,6% 

Warmte (hernieuwbaar)* 9 9 9 10 10 11,1% 

Totaal 2350 2278 2271 2240 2158 -8,2% 

Tabel 7. * Telt niet (volledig) mee in afbakening huidig beleid 

 

CO₂-emissie Papendrecht (kton) 
volgens klimaatmonitor 2010 2011 2012 2013 2014 

Verandering 
tov 2010 

Woningen 57 55 54 55 53 -7% 

Commerciële dienstverlening 17 16 18 18 16 -5% 

Publieke dienstverlening 12 11 11 10 10 -20% 

Industrie en Energie 23 22 23 23 20 -13% 

Landbouw, bosbouw en veehouderij 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 

Transportbrandstoffen 111 103 103 99 99 -10% 

Totaal 220 206 209 205 198 -10% 

Tabel 8 

 

Duurzame energieproductie 
Papendrecht vogens klimaatmonitor 
(TJ) 2010 2011 2012 2013 2014 

Verandering 
tov 2010 

Wind op land 0 0 0 0 0   

Zonnestroom 0 0 1 2 3 #DEEL/0! 

Biogas elektriciteit 0 0 0 0 0   

Stortgas 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 

Biomassa elektriciteit en warmte 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 

Warmte uit net gemolken melk* 0 0 0 0 0   

Biobrandstoffen verkeer en vervoer* 13 17 19 19 19 46% 

Houtkachels en houtskool woningen* 6 6 7 7 7 17% 

Ondiepe bodemenergie 3 3 3 3 3 0% 

Hernieuwbare warmte uit AEC* 0 0 0 0 0   

Hernieuwbare elektriciteit uit AEC* 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 

Totaal lokale productie 22 26 30 31 32 45% 

Tabel 9. Telt niet (volledig) mee in afbakening huidig beleid 
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. 

Het totale energieverbruik is volgens de afbakening van de klimaatmonitor 2158 TJ/jaar in 2014. Dit is 

hoger dan het gebruik volgens huidig beleid, dit komt voornamelijk door de niet meegerekende 

transportbrandstoffen.  

De totale duurzame energieproductie binnen de gemeente is in 2014 32 TJ. De duurzame 

energieproductie binnen de gemeente is daarmee 1,3%. Dit verschil komt voornamelijk door de 

productie op basis van eigen afval en aandelen HVC die in de gegevens van de klimaatmonitor geen 

rol speelt. 

 

Figuur 19. Energiemix op basis van de afbakening van de Klimaatmonitor 

 

 

1,3% 

99% 

Lokale duurzame energieproductie en import van de gemeente Papendrecht volgens 
klimaatmonitor 

Overige duurzame lokale opwek

Netto geïmporteerde energie
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