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Inleiding
Begin 2011 heeft HVC voor de gemeente Dordrecht een routekaart 

opgesteld, welke voortbouwt op de energiescan/visie die HVC voor

de gemeente in 2009 opstelde. De routekaart geeft een 

kwantitatieve inschatting van de bijdrage die de verschillende 

maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie kunnen 

leveren aan de Dordtse doelstellingen.

In de Drechtsteden vindt nauwe afstemming plaats van het 

energiebesparings- en duurzame energiebeleid. Het Drechtsteden 

energieoverleg heeft HVC gevraagd om een routekaart voor elk van

de gemeenten op te stellen. De doelstelling van deze routekaart is 

om de effecten te schetsen van energiebesparings- en duurzame 

energiemaatregelen voor alle Drechtsteden.

Dit rapport schetst de mogelijkheden die de Drechtsteden hebben voor 

energiebesparing en duurzame energie. Per optie wordt ook kort 

ngegaan op de vraag:

- Wat levert het op in termen van energiebesparing of duurzame 

energie?

- Wat moet de gemeente hiervoor doen?

- Welke andere partijen zijn (mogelijk) betrokken en wat is hun rol?

- Wat zijn de kosten (voor de gemeente en voor andere 

betrokkenen)?

- Wat zijn de risico’s en hoe kunnen deze worden beperkt?

De gehele verzameling aan opties die in kaart is gebracht geeft aan 

wat in de periode tot 2015 haalbaar is en een doorkijk naar 2020.

– Noot: de gepresenteerde getallen zijn gebaseerd op beschikbare openbare 

bronnen en inzichten. Ze blijven echter indicatief

3



4

Leeswijzer
Deze rapportage bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. De beschrijving van individuele maatregelen

2. Een totaaloverzicht per gemeente, wat de gezamenlijke 

maatregelen opleveren in relatie tot de doelstellingen

In het eerste onderdeel worden de maatregelen beschreven 

die in de Drechtsteden een mogelijke bijdrage kunnen 

leveren aan het bereiken van de duurzame energie- en 

klimaatdoelstellingen. Het is belangrijk om een duidelijk 

onderscheid te maken tussen maatregelen en 

beleidsinstrumenten.

Een maatregel is hierbij gedefinieerd als de handeling en 
of actie waarmee daadwerkelijk energie wordt 

bespaard en/of duurzame energie wordt gerealiseerd. 
Voorbeelden zijn het aanbrengen van isolatie, het 

installeren van een HR-ketel of het plaatsen van een 
windmolen.

Het beleidsinstrument geeft de wijze waarop gestimuleerd 
en/of afgedwongen wordt door de gemeente dat de 
maatregelen getroffen worden. Voorbeelden hiervan 

zijn voorlichting, subsidie, regelgeving, afspraken, etc. 

Energie-eenheden
1 PetaJoule (PJ) =

1.000 Terajoule (TJ) = 

1.000.000 Gigajoule (GJ) = 

1.000.000.000 Megajoule (MJ) =

1.000.000.000.000 kilojoule (kJ) =

1.000.000.000.000.000 joule (J)

Dit komt overeen met 280.000.000 kWh of

met 31.600.000 m
3
 aardgas ofwel

met 46 windmolens van 2 MW

Veelal zullen de actoren bij een maatregel andere partijen zijn 

dan de gemeente zelf. Daarom wordt per maatregel ingegaan 

op de vraag of, en zo ja hoe, de gemeente actie kan 

ondernemen om deze actoren te stimuleren/verplichten.



Doelstelling

Het vertrekpunt voor de doelstelling is 2009. Van dat jaar zijn 

de gegevens in de verschillende energievisies gehanteerd. 

Van het totale energiegebruik per gemeente is het deel van 

het gebruik waar de gemeenten weinig tot geen grip op 

hebben buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij om 

de transportbrandstoffen, de oliederivaten en het 

aardgasgebruik industrie voor processen. Zo is ook het 

aandeel van de scheepvaart niet meegerekend (zie bijlage).

Op transportbrandstoffen heeft een gemeente maar heel 

weinig grip, maar uiteraard kan een gemeente natuurlijk wel 

met betrekking tot mobiliteit een rol spelen door het 

faciliteren van bijvoorbeeld elektrisch rijden door het 

plaatsen van oplaadpalen; stimuleren van openbaar 

vervoer. 

In het Energieprogramma Drechtsteden tranche 2010-2013 

zijn doelstellingen voor de periode 2010-2013 geformuleerd 

van - 2% energiebesparing per jaar,

- 20% van het energiegebruik in 2020 is duurzaam 

opgewekt,

- 30% minder emissie van overige broeikasgassen in 

2020 ten opzichte van 1990. 

De doelstellingen zijn vertaald naar 2015. Voor de 

Drechtsteden betekent dit ten opzichte van het 

referentiejaar 2009 een energiebesparing van 10% in 2015. 

Voor de opwekking van duurzame energie is als voorlopig 

uitgangspunt genomen 3% extra duurzame energie 

opgewekt uit eigen bronnen.

In de tabel staat weergegeven wat deze ambitie per gemeente 

betekent in de periode tot 2015 betekent.

*) Gemeente Dordrecht heeft haar ambitie aangescherpt naar 11 % 

energiebesparing in 2015.

Om de doelstellingen te kunnen halen vraagt een forse

inspanning van de gemeente, van bewoners, van bedrijven en 

andere organisaties.  Het verlangt het maken van keuzes uit

de maatregelen die voorhanden zijn. En ook keuzes voor

maatregelen die op wat langere termijn effect zullen hebben.

5

10% 

energie-

besparing

3% extra 

DE-

opwekking
in TJ in TJ

Alblasserdam 165          50              

Dordrecht *) 484          132            

Hendrik-Ido-Ambacht 120          36              

Papendrecht 128          38              

Sliedrecht 83            25              

Zwijndrecht 250          75              

totaal 1.230       356            



Beschrijving van maatregelen
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Toelichting op de maatregelen en de rol van voorlichting

Dit onderdeel beschrijft de diverse maatregelen voor 

energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden. Op 

basis van openbaar toegankelijke informatie is een zo goed 

mogelijke inschatting gedaan van het besparingspotentieel en de 

bijbehorende investeringen en andere relevante aspecten 

waarbij de focus ligt op de termijn tot 2015 met een doorkijk naar 

2020. Voor  diverse maatregelen hebben wij ook de mogelijke 

beleidsinstrumenten voor de gemeente om derden (inwoners, 

automobilisten, bedrijven, etc) te stimuleren deze maatregelen 

ook daadwerkelijk te treffen.

Deze zijn bedoeld als indicatie, het betreft geen vastgesteld 

en/of voorgenomen beleid van de gemeente. De voorbeelden 

kunnen door de gemeente gebruikt worden voor het formuleren 

van beleid en de uitwerking van bijbehorende instrumenten.

Voorlichting

Voorlichting neemt een bijzondere rol in in het overheidsbeleid. 

Een ieder herkent vaak de toegevoegde waarde van voorlichting, 

terwijl het daadwerkelijk effect moeilijk of niet is vast te stellen. In 

de hierna beschreven maatregelen speelt voorlichting vaak ook 

een belangrijke rol. Soms is deze ondersteunend aan andere 

beleidsmaatregelen (subsidies, regelgeving), soms vormt 

informatie/voorlichting het centrale middel om burgers en/of 

bedrijven tot het treffen van besparingsmaatregelen of het 

investeren in duurzame energie.

Omdat het effect van voorlichting moeilijk is vast te stellen en

bovendien vaak wordt gecombineerd met ander beleid, hebben 

wij het in dit rapport niet apart in beeld gebracht.

Diegenen die toch zoeken naar een mogelijkheid om het effect 

van voorlichting kwantitatief te maken, verwijzen wij naar de 

literatuur. Zo komt Cees Egmond in zijn promotieonderzoek naar 

energiebesparing door gedragsverandering op de volgende 

effecten van voorlichting en advies:

• Massamediaal+brochure: elektriciteit 1-2%, aardgas 3%;

• Gerichte voorlichting op besparing: elektriciteit 5%;

• Advies op maat: gas en elektriciteit 5%;

• Afspraken met bonus/malus regeling: elektriciteit 8%, 

aardgas 10%;

• Wekelijks verbruik bijhouden: elektriciteit 1%, aardgas 4%;

• Feedback via teletekst en besparingstips: elektriciteit 8% 

aardgas 9%;

• Verbruiksdisplay Slimme Meter: elektriciteit 9%, aardgas 

14%.
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ENERGIEBESPARING HUISHOUDENS



Energiebesparing woningen

In de Drechtsteden zijn in totaal ruim 116.000 woningen. 

Daarvan is 55% een eigen woning. Van de 45% 

huurwoningen is driekwart eigendom van de grote

woningcorporaties in de regio.

Van alle woningen is 56% van vóór 1975. Met name bij deze

woningen zijn grote besparingsmogelijkheden bij

verbetering van de woning.

Onderstaand de verdeling van het woningbezit in de 

verschillende gemeenten (bron: WOZ-gemeenten augustus

2011)

Energiebesparing huishoudens
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Alblasserdam 4.347           2.552        1.086        7.985        58%

Dordrecht 28.689         17.172      7.626       53.487      56%

Hendrik-Ido-Ambacht 7.144           2.740        1.249        11.133      44%

Papendrecht 8.451           4.062        1.233        13.746      51%

Sliedrecht 5.258           3.833        1.089        10.180      68%

Zwijndrecht 10.499         7.929        1.638        20.066      60%

totaal 64.388         38.288      13.921      116.597    56%

55% 33% 12% 100%



Energiebesparing corporatiewoningen (1)
In het convenant “energiebesparing in de corporatiesector” 

tussen de nationale overheid en de corporatiesector is 

afgesproken dat de sector streeft naar een besparing van 

20% op het gasverbruik in 2020. Het streven bij ingrijpende 

woningverbetering is energielabel B of minimaal twee 

klassen verbetering van het energielabel.

Conform dit convenant hebben de Drechtsteden voor de 

bestaande corporatiewoningen in het kader van de 

Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT) (13 december 

2010) afspraken gemaakt over minimaal 2% 

energiebesparing per jaar. 

De besparing op het gasverbruik is te realiseren door het 

toepassen van energiebesparende maatregelen, maar ook 

door toepassing van andere duurzame lokale 

warmtebronnen zoals een collectieve warmtepomp met 

bodemopslag of een kleine biomassa-installatie.  

Zie ook hoofdstuk duurzame warmte.

Energiebesparingspotentieel
Onderstaande tabel laat zien wat de jaarlijkse besparing 

gemiddeld per woning per maatregel en verbetering van 

label E naar respectievelijk label D, C en B labelstap bereikt 

wordt.

Kosten
Het verbeteren van het energielabel vereist extra 

investeringen van de woningcorporatie. 

Rol gemeente
De gemeente zorgt voor handhaving van de afgesproken 

energiebesparingsdoelstelling

Maatregel

Energiebesparing 

per woning in 

GJ/jaar  in TJ/jaar

spouwisolatie 15 0,015

zonne boiler 8 0,008

HR++ glas 12 0,012

van label E naar D 11,7 0,012

van label E naar C 25,8 0,026

van label E naar B 34,0 0,034

Energiebesparing huishoudens
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Energiebesparing corporatiewoningen (2)

Uitgaande van de PALT-afspraken met de corporaties van 

minimaal 2% energiebesparing per jaar komt neer op een

besparing van in totaal voor alle Drechtsteden van 192 TJ 

in 2015 op het aardgasgebruik voor lage temperatuur

warmte.

In onderstaande tabel is de te realiseren besparing per 

gemeente voor de corporatiewoningen weergegeven.

gasverbruik LT warmte in TJ/jaar h
u
u
r 

c
o
rp

o
ra

ti
e

P
a
lt
a
fs

p
ra

k
e
n
 2

%
 

b
e
s
p
a

ri
n
g
 p

e
r 

ja
a
r

to
ta

a
l 
in

 2
0

1
5
 i
n

 T
J

Alblasserdam 118         2,4 14

Dordrecht 578         11,6 69

Hendrik-Ido-Ambacht 135         2,7 16

Papendrecht 192         3,8 23

Sliedrecht 139         2,8 17

Zwijndrecht 435         8,7 52

totaal 1.598      32,0 192

Energiebesparing huishoudens
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Energiebesparing overige huurwoningen

Een deel van de huurwoningen is geen eigendom van 

woningcorporaties maar van investerings- en 

ontwikkelingsmaatschappijen, pensioenfondsen etc, maar

ook kleine particuliere verhuurbedrijven. 

Voor gemeenten is het moeilijker met deze verhuurders

afspraken te maken over toepassen van 

energiebesparende maatregelen in hun woningenbezit. 

Het gaat om circa 14.000 woningen (27% van de 

huurwoningen) in de Drechtsteden. 

In onderstaande tabel is het aardgasgebruik voor LT 

warmte voor deze ‘overige huurwoningen’ weergegeven

per gemeente. 

Stel dat bij deze woningen in totaal een energiebesparing

van 1% wordt behaald (de helft van de besparing zoals met 

de corporaties is afgesproken) komt de totale besparing

voor deze categorie in de Drechtsteden op circa 33 TJ. 

In de tabel staat de besparing ook per gemeente

weergegeven.

Energiebesparing huishoudens
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Alblasserdam 50           0,5 3

Dordrecht 257         2,6 15

Hendrik-Ido-Ambacht 62           0,6 4

Papendrecht 58           0,6 3

Sliedrecht 40           0,4 2

Zwijndrecht 90           0,9 5

totaal 556         5,6 33
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Energiebesparing particuliere woningen (1)

Er liggen grote besparingsmogelijkheden in de bestaande

bouw voor particulieren, bijvoorbeeld door het verbeteren

van de woningisolatie door toepassing van 

spouwmuurisolatie, dak- en vloerisolatie en toepassen van 

HR++glas.

Beslissingen over aanpassing en verbetering van de 

woning worden doorgaans gemaakt door de eigenaar.

De statistieken laten zien dat een gemiddelde woning in 

Nederland na 40 tot 50 jaar wordt gerenoveerd en beter

wordt geïsoleerd. 

Het toepassen van gemiddeld 2 maatregelen levert 2 stappen

in de energielabeling op. Bijvoorbeeld van label E naar

label C door toepassen van zowel spouwisolatie als

HR++glas.

De besparing op het gasverbruik is te realiseren door het 

toepassen van energiebesparende maatregelen, maar ook 

door toepassing van andere duurzame warmtesystemen 

zoals een warmtepomp of micro-WKK-systeem i.p.v. een 

HR-ketel. Zie ook hoofdstuk duurzame warmte.

Energiebesparingspotentieel
Onderstaande tabel laat zien wat de jaarlijkse besparing

gemiddeld per woning per maatregel en verbetering van 

label E naar respectievelijk label D, C en B labelstap

bereikt wordt.

Kosten
Het verbeteren van het energielabel vereist extra 

investeringen van de woningeigenaar. 

Rol gemeente
De gemeente zorgt voor actieve benadering

woningbezitters op het gebied van energiebesparing

Maatregel

Energiebesparing 

per woning in 

GJ/jaar  in TJ/jaar

spouwisolatie 15 0,015

zonne boiler 8 0,008

HR++ glas 12 0,012

van label E naar D 11,7 0,012

van label E naar C 25,8 0,026

van label E naar B 34,0 0,034

Energiebesparing huishoudens
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Energiebesparing particuliere woningen (2)

Indien 10% van het aantal particuliere (eigen) woningen

gemiddeld 2 labelstappen is verbeterd, is het resultaat een

besparing van 1% per jaar op het aardgasgebruik voor lage

temperatuur warmte. In totaal komt dat neer op een

besparing in de Drechtsteden van 161 TJ. 

In onderstaande tabel is de te realiseren besparing per 

gemeente weergegeven.
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Alblasserdam 201         2,0          12

Dordrecht 965         9,7          58

Hendrik-Ido-Ambacht 353         3,5          21

Papendrecht 400         4,0          24

Sliedrecht 191         1,9          11

Zwijndrecht 576         5,8          35

totaal 2.686      26,9        161

Energiebesparing huishoudens
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Warmtepompen

De warmtevoorziening in woningen en kantoren gebeurt nu 

hoofdzakelijk met aardgas gestookte ketels. De oudere ketels hebben 

lagere rendementen, maar bij ketelvervanging wordt tegenwoordig 

doorgaans gekozen voor een HR-ketel. Warmtepompen en micro-

WKK-systemen kunnen extra besparing bieden ten opzichte van HR-

ketels. Omdat warmtepompen normaliter meer besparing opleveren 

dan een micro-wkk gaan wij hier uit van warmtepompen. Toepassing 

van warmtepompen in kantoorgebouwen is economisch 

aantrekkelijker dan in woningen, gelet op de koudevraag en de 

schaal. Warmtepompen vragen een beduidend hogere investering 

dan de reguliere gasgestookte ketels. Bovendien kennen ze een 

lange terugverdientijd.

De (mogelijke) betrokkenen bij implementatie en hun rol;

Een warmtepomp draagt bij aan verlaging van de EPC in de 

nieuwbouw. De stimulering van warmtepompen in de bestaande 

bouw zou nauw moeten aansluiten op het beleid dat de gemeente 

ontwikkelt voor andere maatregelen in de bestaande bouw (na-

isolatie, zon PV, etc). Voorlichting, stimulering en subsidie zijn de 

beleidsinstrumenten waar aan gedacht kan worden.

Duurzame energiepotentieel 

De totale vraag naar laagwaardige warmte in de Drechtsteden 

bedraagt ruim 5.000 TJ.  Warmtepompen kunnen 30-50% besparen 

op het fossiele energieverbruik. Als in alle woningen/kantoren een 

warmtepomp zou worden geïnstalleerd, zou dus 1500-2500 TJ 

bespaard kunnen worden. Als het lukt om in 2015 2% van de 

woningen/kantoren te voorzien van een warmtepomp, zou  dit een 

besparing van ca 30-50 TJ betekenen.

Kosteninformatie voor betrokkenen

Voor een individuele woning (met een gasverbruik van 1.650 

Nm3/jaar) is de investering in een bronsysteem + 

warmtepomp in de orde van € 10.000,- tot 14.000,- en 
bedragen de productiekosten van de warmte ± 32-37 €/GJ.  

Voor collectieve WKO-systemen ligt de investering voor de 

productie van warmte in de orde van € 2.500,- tot € 3.000,-
per woning. De productiekosten van de warmte bedragen ± €

14-20 per GJ. De productiekosten voor warmte zijn mede 

afhankelijk van de elektriciteitsprijs.

Onzekerheden

Voor de penetratie van warmtepompen zal de 

kostenontwikkeling een belangrijke factor zijn. Als deze zich 

positief ontwikkelt, zal bij vervanging van de bestaande 

gasketel de warmtepomp steeds nadrukkelijker in beeld 

komen. De mate waarin dat gebeurt en de mate waarin 

gemeentelijk beleid kan bijdragen aan extra warmtepompen 

is echter onzeker. 

Duurzame warmte
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Collectieve warmtelevering algemeen
De aanleg van een warmtenet en de bijbehorende levering van 

warmte creëert mogelijkheden om de warmtevoorziening in 

woningen en kantoren te verduurzamen. Voorbeelden van 

bronnen voor een warmtenet zijn geothermie, warmtepompen, 

biomassagestookte installaties en warmtekracht-installaties. De 

aanleg van een warmtenet is kostbaar en vergt een zekere 

schaal om economisch haalbaar te zijn. Vaak ligt de kiem voor 

een warmtenet bij een nieuwbouwwijk waar vervolgens 

meerdere (nieuwe of bestaande) wijken aan worden gekoppeld. 

Een minimale omvang van de kiem ligt bij een paar honderd 

woningen. 

De betrokkenen bij implementatie en hun rol
De gemeente kan het warmtenet stimuleren door het opnemen 

van aansluitplicht voor warmte in de bouwverordening. Voor de 

daadwerkelijke aanleg en exploitatie van het net zijn meerdere 

partijen in de markt. Het is echter niet altijd eenvoudig een partij 

te vinden, gelet op de lange terugverdientijden. HVC wil graag 

aandeelhoudende gemeenten ondersteunen bij verkenning van 

de mogelijkheden van warmtelevering.

Energiebesparingspotentieel

De gemiddelde warmtevraag in een nieuwbouwwoning is zo’n 25 

GJ. Er van uitgaand dat het net volledig wordt gevoed met een 

duurzame bron, betekent dit een besparing van ca. 6 TJ bij een 

minimale schaal van ca. 250 woningen.

Het haalbare implementatietempo;

Het implementatietempo wordt vooral bepaald door de 

snelheid en de schaal van de nieuwbouw.

Kosteninformatie voor betrokkenen

Uitgangspunt bij warmtelevering is dat de energielasten voor 

de bewoners niet hoger zijn dan de kosten bij gaslevering. 

De keuze voor een warmtenet vraagt van de gemeente in 

principe geen investeringen en/of exploitatiebijdragen. Het 

beheer en de exploitatie van een warmtenet gebeurt 

marktconform. Bij kleinere bouwvolumes en/of een 

langdurige planontwikkeling kan een bepaalde inspanning (in 

de vorm van garanties oid) wel nodig zijn om de 

businesscase rond te krijgen.

Eventuele risico’s

Een warmtenet vraagt bij de start van het project een grote 

investering die een lange terugverdientijd kent. Tegenvallers 

in de planontwikkeling vormen een belangrijk risico. Deze 

vertalen zich meteen in een verlening van de terugverdientijd.

Duurzame warmte



Duurzame warmtevoorziening in Drechtsteden

Restwarmte
Uit diverse studies blijkt dat in de Drechtsteden een groot 
potentieel ligt voor nuttig gebruik van de vele 
restwarmtebronnen die het gebied rijk is. Op basis van 
een inventarisatie van het afzetpotentieel voor warmte bij 
betrokken corporaties, projectontwikkelaars en 
gemeenten is echter duidelijk geworden dat de 
ontwikkeling van een regionaal warmtenetwerk een zeer 
forse investering vraagt, welke zelfs onder de meest 
positieve omstandigheden niet binnen een periode van 
30 jaar kan worden terugverdiend. 

Lokaal warmtenet
Omdat de aanleg van het warmtenetwerk vanuit 
duurzaamheids oogpunt een groot aantal positieve 
externe effecten met zich mee brengt is door de 
gemeenten, provincie, corporaties, ontwikkelaars en 
HVC een intentieverklaring getekend waarin is 
afgesproken vast te stellen op welke locaties op korte 
termijn al een lokaal warmtenet haalbaar tot de 
mogelijkheden behoort. 

Per project zal bekeken worden wat de beste duurzame 
oplossing zal zijn. Hierbij zullen o.a. de kansen 
onderzocht worden van een collectieve warmtepomp met 
bodemopslag of een kleine biomassainstallatie. Deze 
lokale warmtenetten kunnen op termijn verbonden 
worden en mogelijk aangesloten worden op restwarmte.

In de Drechtsteden zijn verschillende projecten 
geïdentificeerd van nieuwbouw en renovatie van 
bestaande bouw waarvan de energievoorziening nog in 
ontwikkeling is. Bij deze zogenaamde “warmtekralen” 
bestaat de mogelijkheid om voor de nieuwe 
energievoorziening voor een lokaal warmtenet op lokale 
bron te kiezen. Deze lokale warmtekralen kunnen 
eventueel op termijn uitgroeien tot een regionaal 
warmtenet.

De focus op de korte termijn ligt bij het maken van 
sluitende afspraken over de realisatie van financieel
haalbare parels en kralen. 

Rol gemeenten
Van belang is dat gemeenten verantwoordelijkheid
nemen voor lokale kralen. Er moet een goede interne 
afstemming over de balans tussen economsiche
doelstellingen en klimaat- en milieuopbrengsten
plaatsvinden. 
Projectontwikkelaars moeten meer betrokken worden
bij de identificatie en ontwikkeling van nieuwe parels en 
kralen.

Duurzame warmte
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Projecten duurzame warmtevoorziening
(mogelijke “warmtekralen” met aantal woningequivalenten)

BESTAANDE BOUW
aantal 

w.e.

Alblasserdam 0

Hendrik-Ido-Ambacht 450      

Papendrecht 2.590   

Sliedrecht 1.100   

Zwijndrecht 430      

NIEUWBOUW
aantal 

w.e. 

Alblasserdam -         

Hendrik-Ido-Ambacht 2.080      

Papendrecht 410         

Sliedrecht 600         

Zwijndrecht 300         

Aansluiting op een duurzame warmtevoorziening als

een WKO leidt tot een besparing van circa 25 GJ per 

woning t.o.v. een conventionele warmtevoorziening

Duurzame warmte
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NB “Warmtekralen Dordrecht”: 

6.000 woningen op restwarmte HVC en potentieel

bedrijventerrein Dordtse Kil (80-100 aansluitingen)



Prioriteit “warmtekraal”-projecten

Duurzame warmte
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Binnen de 6 Drechtstedengemeente zijn 6 “wamtekraal”-projecten

benoemd die bij de realisering prioriteit hebben en als eerste nader

worden uitgewerkt.

Gemeente project Aantal woning equivalenten

Alblasserdam Restwarmtelevering Nedstaal - 

Oceanco 

Nader te bepalen 

(beschikbare restwarmte ca. 

65.000 GJ bruto komt 

overeen met ca. 1.400 w.e.)

Dordrecht Restwarmtelevering HVC 

bestaande woningen en 

nieuwbouw

6.000 w.e.

Hendrik-Ido-Ambacht Volgerlanden Oost / 

bedrijventerrein Ambachtse 

zoom

2.000 w.e.

Papendrecht Constantijn Huijgenslaan 200 w.e.

Sliedrecht Burg. Winklerplein 500 w.e.

Zwijndrecht Bedrijventerrein Groote Lindt Nader te bepalen (onderzoek 

naar mogelijke 

warmteuitkoppeling bedrijven 

naar woonwijken)
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TRANSPORT



Energiebesparing in het transport
Het gebruik van de auto is verantwoordelijk voor een  significant 

deel van het energieverbruik in de Drechtsteden. Historische 

ontwikkelingen hebben laten zien dat juist dit verbruik moeilijk terug 

te dringen is, vooral onder invloed van toenemende mobiliteit. Voor 

huishoudens bedraagt het verbruik ca. 3.260 TJ. Het zakelijk 

transport (vooral bestelauto's en vrachtauto’s, excl. scheepvaart) 

verbruikt ca. 3.210 TJ.
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Brandstofmotoren worden steeds efficiënter. Het brandstofverbruik per 

gereden kilometer zal gestaag dalen. Wij hebben hierna diverse 

mogelijkheden beschreven om aanvullende besparing in het transport 

te bereiken, soms aanhakend op landelijke trends, soms als specifiek 

onderdeel van het mobiliteitsbeleid. Het gaat om:

– Schonere auto’s

– Elektrisch vervoer

– Rijden op aardgas

– Gedragsaanpassing

– Het Nieuwe Rijden

– Verminderd autobezit

– Stimuleren fietsgebruik
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Autobussen

Vrachtauto's

Bestelauto's

Personenauto's en tweewielers

Energiebesparing transport

Transport Drechtsteden

aantal 

personen-

auto's en 

tweewielers

brandstof-

gebruik 

voertuigen 

huishoudens

totaal aantal 

bedrijfsvoer-

tuigen

brandstof-

gebruik 

zakelijk excl. 

scheepvaart

in TJ/jaar in TJ/jaar

Alblasserdam 7.600           230               1.400            420              

Dordrecht 48.500         1.420            8.500            1.490           

Hendrik-Ido-Ambacht 10.700         330               1.100            220              

Papendrecht 13.600         420               1.500            390              

Sliedrecht 9.900           290               1.400            250              

Zwijndrecht 18.900         570               2.100            440              

totaal 109.200       3.260            16.000          3.210           
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Introductie van elektrische auto’s
Er is in Nederland een groeiende aandacht voor elektrisch rijden. 

Vervanging van de traditionele auto met verbrandingsmotor door 

een elektrisch aangedreven auto biedt milieuvoordelen. Er zijn 

ondertussen diverse automerken die een elektrische variant op de

markt brengen. Parallel daaraan wordt gewerkt aan infrastructuur

(laadpalen). De opkomst van het elektrische transport zal naar 

verwachting voor een groot deel autonoom gaan plaatsvinden, al 

zal het de eerste jaren nadrukkelijke stimulering vergen van de 

nationale en lokale overheid.. Dit zal energiebesparing tot gevolg 

hebben omdat elektromotoren een veel hoger rendement hebben 

dat een brandstofmotor. Omdat de aandrijving van een 

vrachtwagen een hoger vermogen vraagt dan een elektromotor kan 

leveren, wordt er geen grote rol voorzien voor elektriciteit in het 

vrachtvervoer.

Wat vraagt dat van de gemeente en andere betrokkenen?

De gemeente heeft mogelijkheden om de opkomst van het 

elektrische transport te stimuleren en te versnellen, bijvoorbeeld 

met de volgende maatregelen:

–voorlichting aan burgers en bedrijven (taxibedrijven, hotels etc);

–het plaatsen elektrische oplaadpalen;

–parkeerbeleid (gratis parkeerplaats);

–subsidiëren (verschil in aankoopprijs); 

–zelf elektrische vervoersmiddelen aanschaffen (voorbeeldfunctie).

Energiebesparingspotentieel

Het vervangen van een benzine/dieselauto door een elektrische 

auto, levert per jaar een besparing op van zo’n 20 GJ. 

Het effect van extra gemeentelijk beleid kan feitelijk niet worden 

gemeten, maar heeft zeker een stimulerende en versnellende 

werking.  

Kosteninformatie voor betrokkenen

De aanschafkosten voor een elektrische auto liggen aanzienlijk 

hoger dan voor een vergelijkbare traditionele auto maar 

gebruikskosten liggen aanzienlijk lager. De verwachting is dat op 

termijn de kosten van beide vergelijkbaar zullen zijn.

Eventuele risico’s

Bij aantrekkelijkheid van elektrisch vervoer spelen de actieradius 

en de levensduur/laadtijden van de batterijen een belangrijke rol. 

De mate van vooruitgang op deze terreinen zal een grote invloed 

hebben op de uiteindelijke penetratiesnelheid.

Energiebesparing transport
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Rijden op aardgas
De verwachting is dat vrachtauto’s in de toekomst vrijwel niet 

elektrisch worden aangedreven, gelet op de capaciteiten van 

elektromotor en batterijen. Een mogelijkheid om toch het 

energiegebruik te verminderen is het vervangen van diesel door 

(aard)gas als brandstof. De reductie van de CO2-uitstoot 

bedraagt zo’n 12% t.o.v. diesel. Belangrijke bijkomende 

voordelen zijn lagere geluidsproductie en verminderde emissies 

van schadelijke uitlaatgassen. Veel merken voor bestel- en 

vrachtauto’s hebben aardgasauto’s in hun leveringsprogramma 

zodat nu al met de implementatie kan worden begonnen. Het 

implementatietempo wordt vervolgens m.n. bepaald door het 

tempo waarmee wagenpark wordt vervangen. 

Wat vraagt dat van de gemeente en andere betrokkenen?

De gemeente kan een voorbeeldfunctie vervullen door bij de 

vervanging van eigen diesel aangedreven bestel- en 

vrachtauto’s te investeren in aardgasauto’s. Ook kan de 

gemeente vanuit duurzaam inkopen eisen stellen aan de 

leveranciers. 

Daarnaast is de gemeente een belangrijke schakel in het 

realiseren van een aardgasvulpunt vanwege de 

vergunningverlening aan pomphouders. 

De provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling voor 

realisatie van aardgasvulpunten verlengd tot eind 2012.

Energiebesparing transport

Energiebesparingspotentieel
Het formuleren van gemeentelijk beleid ter bevordering hiervan 

kent weinig aanknopingspunten en zal daarom waarschijnlijk een 

fractie van het besparingspotentieel opleveren. Als het zou lukken 

om 30% van de vrachtauto’s in de Drechtsteden op aardgas te 

laten rijden levert dit ca. 20 TJ op.
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Aanpassing van het rij- en reisgedrag
Naast de introductie van zuinigere en schonere auto’s liggen er 

ook mogelijkheden voor energiebesparing bij gedragsverandering. 

Voorbeelden hiervan zijn een zuiniger rijstijl (Het Nieuwe Rijden) 

of een minder frequent gebruik van de auto (dan wel door 

alternatieve transportmiddelen te gebruiken, dan wel door gewoon

minder te reizen). Het stimuleren van fiets- en OV-gebruik en 

introductie van “autodelen” dragen bij aan dergelijke 

ontwikkelingen. Als elke inwoner bijvoorbeeld 10% vaker de fiets

pakt en de auto laat staan, neemt de CO2-uitstoot per huishouden 

ongeveer met 3% af.

Wat vraagt dat van de gemeente en andere betrokkenen?

Besparing op dit vlak vraagt aanpassing van het gedrag van de 

burgers. Er zijn diverse mogelijkheden voor de gemeente om dit te 

stimuleren.

Het Nieuwe Rijden:

• Trainingen aan medewerkers gemeente beschikbaar 

stellen;

• Beschikbaar stellen trainingen aan inwoners op 

natuurlijk moment bv. verlengen rijbewijs;  

• Stimuleren van bedrijven om trainingen beschikbaar 

te stellen aan medewerkers.

Stimuleren van fiets/OV-verbruik

• Aanleg van woonwijken en infrastructuur, aanleg en 

onderhoud van fietspaden, realisatie en beheer van 

rijwielstallingen;

• Stimuleren van de elektrische fiets, die, naast een 

alternatief voor de gewone fiets, tevens een 

alternatief is voor een deel van het autovervoer.

• Recreatieondernemingen zouden fietsen beschikbaar 

kunnen stellen voor gebruikers recreatievoorziening;

• Actief stimuleren fietsgebruik eigen medewerkers (bv. 

belastingvrije fiets).

Stimuleren van autodelen

• Beschikbaar stellen gereserveerde parkeerplaatsen.

Energiebesparingspotentieel

De maximale besparing van gedragsaanpassingen ligt naar 

verwachting rond de 10%. Het energieverbruik voor transport in de 

Drechtsteden ligt voor personen-/bestelauto’s op ruim 4000 TJ. Een 

besparing van 10% betekent dan circa 400 TJ besparing.

Kosteninformatie voor betrokkenen

De kosten voor de gemeente zijn sterk afhankelijk van de specifieke 

maatregel, de locatie etc. In het algemeen zullen aanpassingen in 

het rijgedrag kosten voor de automobilist besparen. De meest 

belemmerende factor is vaak het ervaren verlies aan 

gemak/comfort.

Energiebesparing transport

In het Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2011-2014 is 

één van de doelstellingen het realiseren van een robuust 
mobiliteitssysteem. Daarin is aandacht voor de vervolmaking van 

het openbaar vervoer: hoogwaardig openbaar vervoer, 
Stedenbaan, in combinatie met het fietsnetwerk en de rol van de 

waterbus die als verbindende schakel tussen de gemeenten 

spelen.
Tevens is hierin aandacht voor de kansen voor het 

goederenvervoer over water i.v.m. de toenemende druk op de 
regionale bereikbaarheid via de weg.
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(NIET) COMMERCIËLE DIENSTVERLENING



In het kader van de Wet miliebeheer heeft de gemeente als

vergunningverlener en handhaver een rol bij

energiebesparing bij bedrijven : energie is een regulier

onderdeel van de vergunning. 

Het Activiteitenbesluit bevat een regeling voor energie. Voor

bedrijven die een energiegebruik hebben van 50.000 kWh 

per jaar aan elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of 

aardgasequivalenten per jaar aan brandstoffen is de 

verplichting om alle energiebesparende maatregelen te

nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of alle

energiebesparende maatregelen die een positieve netto

contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

In Drechtstedenverband is voor het onderwerp energie

gekozen voor een branchegerichte aanpak. Daardoor

worden midden- en groot-gebruikers sneller doorgelicht op 

maatregelen voor energiebesparing. 

Uit onderzoek door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

(OZHZ)  blijken voor de Drechtsteden de volgende

branches het meest relevant:

- zorginstellingen

- scholen

- kantoren/gemeentelijke gebouwen

- supermarkten

- horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen

De OZHZ is in 2011 in opdracht van de Drechtsteden gestart

met de zorginstellingen inclusief de ziekenhuizen. 

Daarnaast bezoekt de OZHZ de grootverbruikers.

Voor 2012 moeten nog keuzes worden gemaakt.

Op basis van een eerste inventarisatie lijkt het zinvol door te

gaan met de aandacht voor grootverbruikers, de 

zorginstellingen en de supermarkten. En daarnaast de 

focus te leggen op kantoren, gemeentelijke gebouwen

waaronder scholen en gymzalen e.d. en zwembaden. 

Aparte branche-overstijgende projecten kunnen zijn: 

- onnodige (buiten)verlichting

- opendeuren bij winkels

Energiebesparing bij bedrijven (1) 
(commerciële en niet-commerciële dienstverlening

Energiebesparing bedrijven
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Energiebesparing bij bedrijven (2) 
(commerciële en niet-commerciële dienstverlening)

Uit het voorlopig resultaat bij de zorginstellingen komt naar

voren dat het totale potentieel aan energiebesparing 0,2 

GJ/m2 brutovloeroppervlak primaire energie is. In totaal is 

er in de Drechtsteden 766.000 m2 brutovloeroppervlak met 

een verbruik van circa 798 TJ/jaar. De potentiële besparing

van deze sector komt daarmee op 156 TJ.

Supermarkten hebben een energiegebruik dat gemiddeld

hoog is. Het streven is om landelijk uniform te handhaven

bij de supermarkten. De Drechtsteden hebben zich in 

november 2011 aangesloten bij het convenant

“energiebesparing bij supermarkten”. De gemeenten

benaderen de nog niet aangesloten supermarkten actief om

ze te stimuleren het voorbeeld van hun collega’s te volgen. 

Een supermarkt kan door koel- en vriesmeubelen af te

dekken gemiddeld zo’n 127.000 kW (0,45 TJ)  besparen.

Als alle supermarkten in de Drechtsteden deze 

maatregelen nemen kan dit tot een besparing leiden van 

circa 32 TJ/jaar.     

In totaal is het energiegebruik van de commerciële en niet-

commerciële dienstverlening in de Drechtsteden ongeveer

2.500 TJ/jaar.

Indien bij deze sectoren een besparing wordt gerealiseerd

van jaarlijks 10% betekent dat per jaar een besparing van 

circa 250 TJ/jaar.

Energiegebruik bedrijfssector in TJ/jaar c
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Alblasserdam 245      31        

Dordrecht 928      215      

Hendrik-Ido-Ambacht 128      51        

Papendrecht 215      38        

Sliedrecht 222      17        

Zwijndrecht 355      60        

totaal 2.093   412      

Energiebesparing bedrijven
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WINDENERGIE



Wind op land (1)

In de nota Wervelender heeft de provincie Zuid-Holland als doel voor

windenergie te streven naar een opgesteld vermogen van totaal

350 MW in 2015 oplopend naar 720 MW in 2020. Voor ‘wind op 

land’ heeft de provincie vastgelegd op welke locaties windturbines

gewenst zijn, op welke locaties nadere studie nodig is en waar het 

uitgesloten is om windturbines te plaatsen.

De provincie heeft voor de Drechtsteden de volgende locaties in de 

nota aangegeven:.

Wenslocatie:

51 Oude Maas Zwijndrecht West (6 MW)

Studielocaties:

46 Kijfhoek Zwijndrecht (12 MW) 

47-1 Polder Nieuwland Alblasserdam 

47-3 Sliedrecht Betuwelijn

47-4 Oosteind Papendrecht

47-5 Merwedezone Dordrecht

53 Dordtse Kil Dordrecht (10 MW)

85 A16 Zuidpunt Dordrecht (21 MW)

De locaties 47 liggen in de Merwedezone waarvoor de opgave

duurzame energie in totaal 40MW is voor 8 locaties.

Intergemeentelijk wordt aanvullend naar andere locaties gezocht. 

Zoals bijvoorbeeld een nader te onderzoeken locatie op de grens

van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. 

In totaal betreft het voor de Drechtsteden een taakstelling van circa 

60 MW aan windenergie.

Wind-energie
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Wind op land (2)

. 

De rol van de gemeente

Voor de realisatie van windenergie is de gemeente een belangrijke 

speler. Allereerst moet worden bepaald of er draagvlak is (college, 

raad, bevolking) voor windenergie en zo ja, waar in de gemeente.

Een haalbaarheidsonderzoek is in dit geval gewenst om te bepalen of 

beoogde locaties niet op voorhand problemen opleveren (afstand tot 

woningen, provinciale vrijwaringsgebieden, etc).

Voor de volgende stappen ligt er een duidelijke keuze. De gemeente 

kan het initiatief aan anderen laten en zich beperken tot de rol van 

vergunningverlener, handhaver en het planologisch mogelijk maken

van de windturbines.

De gemeente kan er ook voor kiezen om zelf een grotere rol te 

spelen in de ontwikkeling om op die manier ook (een deel van) te

laten terugkomen bij de gemeente en/of de bewoners. Indien de 

gemeente daarvoor kiest, kan HVC daar ondersteuning in bieden.

Het gaat daarbij om het ontwerpen van het park, aanvragen en 

verlenen van de vergunningen, verkrijgen van een netaansluiting en 

het doorlopen van de juridische procedures gekoppeld aan de 

vergunningverlening en bestemmingsplanwijziging. 

Met een regionale aanpak is de kans op succes vele malen groter. 

Bij een windpark vanaf 5 MW is, in het kader van de Crisis- en 

Herstelwet, de provincie bevoegd gezag voor het verlenen van alle 

vergunningen, zoals de Wabo-vergunning.

Energiebesparingspotentieel

Een moderne windmolen van 2-3 MW produceert circa 20-30 TJ. 

Het totale potentieel is afhankelijk van de vraag of er één of 

meerdere geschikte locaties gevonden kunnen worden.

Kosten

De investeringen voor een windmolenpark van 7 MW bedragen 

circa. € 8-9 miljoen. De huidige SDE+-regeling biedt financiële 

ondersteuning om de molens rendabel te maken.

Wind-energie
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Urban windturbines
Voor de opwekking van windenergie bestaan ook kleine, 

zogenaamde urban windturbines. De ervaringen hiermee laten 

zeer uiteenlopende resultaten zien qua investering en 

opbrengsten. De ervaringen op een testveld in Zeeland laten 

zien dat de efficiency van kleine windturbines gemiddeld ca. 30%

is, ongeveer de helft van die van grote windturbines.

In het algemeen geldt dat de terugverdientijd van dergelijke 

systemen erg lang is, of dat deze zich in het geheel niet 

terugverdienen. Het plaatsen van een kleine windmolen moet 

dan ook meer vanuit het oogpunt van duurzaamheidsimago

worden beschouwd. 

Rol van de gemeente

Gelet op het feit dat deze turbines vooral een symbolische 

betekenis hebben, is het niet te verwachten dat veel 

inwoners/bedrijven deze uit zichzelf plaatsen. Als de gemeente 

hier wel naar zou streven, is een substantiële subsidie 

waarschijnlijk noodzakelijk.

Potentieel

In theorie zouden er op zeer veel plaatsen urban windturbines 

geplaatst kunnen worden in de Drechtsteden. Kanttekening is 

wel dat naarmate huizen meer beschut staan, de opbrengsten 

nog verder omlaag gaan. Voor de opwekking van 1 TJ 

elektriciteit via deze turbines zijn er al circa 100 nodig. 

Kosten

Er zijn diverse typen kleine windmolens. Uitgaand van de 

best scorende typen op dit moment, vergt een productie van 

circa 1 TJ een investering van ruim € 1 miljoen. De kleine 

windturbine wordt vaak vergeleken met zon-PV, maar 

financieel presteert deze beduidend minder goed dan zon-

PV.

Wind-energie



Wind op zee

Als aandeelhouder van HVC participeren de Drechtsteden ook 

in ‘wind op zee’.

HVC heeft een aandeel in het windpark Borkum (in 

Waddenzee Duitsland) van 13 MW (van de totaal 200 MW); 

dit is eventueel nog uit te breiden met een aandeel in een 

tweede uitbreiding van dit windpark (ook totaal 200 MW);

daarnaast heeft HVC een aandeel van 15% (=90 MW) in 

het windpark Bard (nu Gemini) (van de totaal 600 MW) 

(locatie in Waddenzee boven Schiermonnikoog).

Naar rato van de aandelen van de Drechtsteden-

gemeenten in HVC komt een deel van deze duurzame 

energieproductie ten goede aan de gemeenten.

Er bestaat ook de mogelijkheid dat gemeenten zelf investeren 

in één of meer turbines op zee bijvoorbeeld via de HVC-

optie tot uitbreiding in de genoemde windparken.

Aandeel 'wind op zee' in TJ/jaar
Alblasserdam 11                  

Dordrecht 72                  

HI Ambacht 16                  

Papendrecht 19                  

Sliedrecht 15                  

Zwijndrecht 27                  

Wind-energie
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ZONNE-ENERGIE
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Zon-PV in de gebouwde omgeving

In de bebouwde omgeving worden zonnepanelen vooral op daken van 
zowel huishoudens als bedrijven geplaatst. De techniek en markt van 
zonnepanelen is volop in ontwikkeling. De verwachting is dat de 
kostprijs van zonnestroom verder daalt en dat de energieprijzen 
stijgen. Door deze twee ontwikkelingen zal de toepassing van PV-
panelen naar verwachting in Nederland een grote vlucht gaan nemen. 
In het verleden gerealiseerde projecten zijn veelal ondersteund door 
subsidies.

Beleidsinstrumenten

Op provinciaal, landelijk en Europees niveau zijn er regelmatig 
subsidies beschikbaar voor duurzame energie. Daarnaast zijn er 
diverse bedrijven die zon-PV aanbieden die de consument ontzorgen. 
De gemeente kan, haar burgers hierover informeren en desgewenst 
faciliteren bij aanvragen van de subsidie, het vinden van een 
leverancier en installateur en eventueel bij het aanvragen van een 
lening. 

Om de groei van PV-panelen te versnellen en de ontwikkeling van PV-
panelen te stimuleren heeft de gemeente de mogelijkheid zelf subsidie 
ter beschikking te stellen. De gemeente kan ook een voorbeeldfunctie 
innemen door zonnecellen te plaatsen op openbare gebouwen.

Potentieel

Het beschikbare dakoppervlakte van de woningen voor zonnepanelen
van alle woningen in Drechtsteden is circa 738.000 m2 . Het potentieel 
aan dakoppervlak op schuren en garages is totaal ca. 1.000.000 m2

Met de huidige beschikbare techniek kan per m2 circa 120 kWh 
elektriciteit worden opgewekt (= 17 GJ/jaar). Het dakoppervlak bij 
bedrijven wordt in totaal geschat op circa 500.000 m2.

In totaal kan het benutten van dit dakoppervlak circa 1.000 TJ/jaar 
opleveren.
Ook op de gemeentelijke gebouwen is een potentieel oppervlakte aan 
dakoppervlak geschikt voor zon-PV.

Kosten informatie

De verwachting is dat de terugverdientijd van PV-installaties over 
afzienbare tijd op een niveau zal komen, dat het voor veel 
bewoners interessant zal worden. De snelheid waarmee PV vanaf 
dat moment zal groeien is moeilijk te voorspellen. 

Hiernaast speelt de vraag of de gemeente, vooruitlopend op het 

moment dat PV financieel aantrekkelijk is, subsidie aan bewoners

wil verstrekken. 

Zonne-energie
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Zonneboilers

Naast PV panelen is het mogelijk zonneboilers te gebruiken voor 

(een deel van) de warmwatervoorziening en eventueel 

ruimteverwarming. Voor een gemiddeld huishouden is een 

systeem met 3m2 zonnecollector geschikt. Daarmee wordt 

ongeveer 180 m3 (6 GJ) aardgas per jaar bespaard. Een 

zonneboilercombi bespaart nog circa 5% aardgas per jaar meer 

energie.

De rijkssubsidie ‘duurzame warmte voor bestaande woningen’ is 

medio 2011 opgehouden te bestaan. 

Beleidsinstrumenten

De gemeente kan de burger informeren en faciliteren zoals bij 

zon-PV en/of zelf subsidie ter beschikking stellen. Doorgaans 

wordt de investering in een zonneboiler overwogen op het 

moment dat een nieuwe ketel wordt geplaatst.

Potentieel

Er zijn ongeveer 116.000 woningen in de Drechtsteden. Indien 

deze alle een zonneboiler gebruiken levert dit een besparing op 

van 600 -700 TJ/jaar.

Kosten
Een zonneboiler vereist een investering die of een lange 

terugverdientijd kent of zich niet terugverdient. Ook hier zijn 

technologische verbeteringen mogelijk, al lopen deze 

ontwikkelingen minder snel dan voor zon-PV. Naar verwachting 

zal met name de gasprijs bepalen of het zonder subsidie 

aantrekkelijk wordt een zonneboiler aan te schaffen.

Zonne-energie
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Zonneweide
Op dit moment zijn terreinen met een negatieve waarde en/of 

terreinen die niet geschikt zijn voor bijvoorbeeld bouw of 

landbouw, zoals oude stortplaatsen, terreinen waar wordt 

gedacht aan het realiseren van zonneweides. 

Grootschalige toepassing van PV kan mogelijk rond 2020 

rendabel zijn zonder subsidie.Een constructie waar nu over 

gesproken wordt in de landelijke politiek is het toekennen van 

een deel van de weide aan een huishouden waardoor 

belastingvoordelen tot hogere financiële baten lijden. Dit biedt de 

mogelijkheden voor versnelde implementatie. Dit zal echter eerst

in wetten en regels vastgelegd moeten worden om een goede 

business case te kunnen realiseren.

Rol van de gemeente

De gemeente dient te bepalen of de bestemming van de 

terreinen al dan niet conflicteert met de wens daar een 

zonneweide te realiseren. 

Indien een terrein geschikt is voor een zonneweide, mag 

verwacht worden dat er geïnteresseerde bedrijven zijn. Wanneer 

dit het geval is, is afhankelijk van prijsontwikkelingen en 

beschikbaarheid van subsidies. De gemeente kan een extra 

stimulans bieden door de terreinen onder aantrekkelijke 

voorwaarden ter  beschikking te stellen. 

Potentieel

In Zwijndrecht is in de Hoge Nessepolder ruimte wat mogelijk in 

aanmerking komt voor realisering van een zonneweide. Een 

grove schatting geeft aan dat circa 40 hectare in totaal voor 

duurzame energie te benutten is. Mogelijk dat daar 10 hectare 

geschikt terrein is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Uitgaande van 10 hectaren open terrein kunnen er naar 

verwachting 5 hectaren zonnepanelen geplaatst worden. Met 

de huidige stand van de techniek kan dit ongeveer 23 TJ/jaar 

opleveren. 

Kosten en opbrengsten

Een zonneweide van 2 hectare vereist op dit moment een 

investering van ongeveer € 12,5 à 15 miljoen. Onderhoud, 

verzekering en onvoorzien kosten liggen rond de 1 a 1,5% 

van de investeringkosten per jaar. 

Zonne-energie
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BIOMASSA
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Energie uit (afval)hout

Duurzame energieproductie uit biomassastromen zoals afvalhout 

is mogelijk door verbranding in een zogenaamde bio-

energiecentrale waarbij elektriciteit en warmte wordt 

geproduceerd. De verwachting is dat op afzienbare termijn 

vergassers beschikbaar zullen zijn om dergelijke stromen met 

een hoger rendement om te zetten in energiedragers.

Potentieel

In de Drechtsteden komt jaarlijks een hoeveelheid van circa 

49.000 ton biomassa vrij in de vorm van B-hout uit huishoudens 

(11.600 ton), als sloop- en bouwafval (20.700 ton) en in de vorm 

van resthout, zaagsel en pellets (17.000 ton). Een deel van dit 

potentieel vindt al de weg naar een bio-energiecentrale.

De gemeentelijke organisaties zelf produceren jaarlijks een 

hoeveelheid van circa 8.200 ton houtsnippers, snoeihout en 

groenafval.

Op basis van een aanbesteding in 2010 wordt hiervan een 

beperkt deel verwerkt in een bio-energiecentrale, het overige 

deel wordt gecomposteerd in een groencompostering.

Vanuit de huishoudens uit de Drechtsteden wordt een 

hoeveelheid van circa 6.000 ton B-hout ingezameld bij de 

milieustraat en op afroepbasis en verwerkt in een bio-

energiecentrale.  

Kosten

De biomassastromen zijn vaak relatief klein en verspreid. Een 

belangrijke drempel voor projecten is daarom de vraag of 

stromen van voldoende omvang tegen acceptabele kosten bij 

elkaar gebracht kunnen worden. 

Risico’s/aandachtspunten

Waarschijnlijk zal niet het volledige potentieel beschikbaar zijn 

voor energiewinning. Nuttige toepassing in andere sectoren 

verdient doorgaans de voorkeur. Vooralsnog hebben wij 

daarom de helft van het potentieel als haalbaar bestempeld.

Biomassa

potentieel 

houtsnippers/ 

snoeihout 

gemeenten  

ontsluiting 

houtsnippers/ 

snoeihout 

gemeent. org.

potentieel 

afvalhout 

huishoudens

ontsluiting 

afvalhout 

huishoudens
in ton/jaar in ton/jaar in ton/jaar in ton/jaar

Alblasserdam 700              100               800           500           

Dordrecht 3.700           600               5.500        2.500        

Hendrik-Ido-Ambacht 700              -               1.000        1.000        

Papendrecht 1.000           400               1.300        800           

Sliedrecht 800              100               1.000        500           

Zwijndrecht 1.300           500               2.000        800           

totaal 8.200           1.700            11.600      6.100        
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Vergisten van gft
In de Drechtsteden wordt  bij huishoudens jaarlijks circa 15.000

ton gft gescheiden ingezameld. Het gft wordt nu nog door HVC 

gecomposteerd. HVC is voornemens het gft in de nabije 

toekomst te gaan vergisten in één van haar 

vergistingsinstallaties. Hierbij wordt biogas geproduceerd, dat 

vervolgens wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

De betrokkenen bij implementatie en hun rol;

HVC heeft de stap gezet richting vergisting van het gft in plaats 

van compostering, zowel vanuit milieutechnische als financiële 

redenen. Hiervoor hoeft de gemeente geen verdere  actie te 

ondernemen.

De gemeente kan burgers wel (in samenwerking met HVC) 

stimuleren om het gft beter te scheiden van het restafval. Dit 

levert naast de milieuwinst een financieel voordeel, omdat het 

tarief voor gft lager is dan voor het restafval.

Energiebesparingspotentieel
De eerste vergistingsinstallatie van HVC is eind vorig jaar in 

gebruik genomen. De verwachte opbrengst bedraagt 50-100 

m3 gas per ton gft. Dit levert een besparing van ca 6-13 TJ.

Het haalbare implementatietempo;

Naast de bestaande installatie in Zwolle heeft HVC een 

installatie in Middenmeer in aanbouw. De planning is dat 

deze eind 2011 gereed is. Vanaf dat moment kan het 

grootste deel van het gft worden vergist.

Kosteninformatie voor betrokkenen

De vergisting van het gft is financieel aantrekkelijker dan 

compostering.

Voor de overige vergistbare stromen ziet het financiële  

plaatje er anders uit, omdat deze stromen veelal (nog) niet 

worden ingezameld en gecomposteerd. Dit is een belangrijk 

aandachtspunt bij de verkenning van de haalbaarheid.

Biomassa

gft in 

ton/jaar

Alblasserdam 1.300         

Dordrecht 6.100         

Hendrik-Ido-Ambacht 1.300         

Papendrecht 2.000         

Sliedrecht 1.700         

Zwijndrecht 2.600         

totaal 15.000       
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EFFECT VAN MAATREGELEN IN RELATIE TOT DE 
GEMEENTELIJKE AMBITIES



Regio Drechtsteden (mogelijke invulling)
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Regio Drechtsteden Regio Drechtsteden 2015

Doelstelling 1.586 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 201

- sterk afhankelijk van derden -401

- haalbaarheid 2015 onzeker 200

Resultaat gekozen maatregelen 1.586     TJ

TJ (% doelstelling)
5.800       huishoudens (van de 116597) besparen energie door gedragsaanpassing 18                                                1%

250          elektrische auto's in Regio Drechtsteden 6                                                 1%

7.600       van de 38288 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 196                                              16%

6.500       van de 64388 particuliere woningen 2 labels verbeterd 168                                              14%

650          Duurzame warmtevoorziening woningen 7                                                 1%

5              Duurzame warmtevoorziening kantoren (in procenten) 34                                                3%

0,64 Duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) *) 287                                              23%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 251                                              20%

1 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 210                                              17%

Bereikte energiebesparing 1.177                                           96%

10            Windturbines op land (4 à 2,25 MW en 6 à 3 MW) 166                                              47%

-          Kleine windturbines -                                              0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente -                                              0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 160                                              45%

20.000     m
2
 zonneweide 8                                                 2%

15.000     m2 zon op het totaal aan 30000 m2 gemeent. Gebouwen 6                                                 2%

2.330       woningen van de 116597 woningen met zonnecellen 9                                                 3%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 6                                                 2%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 22                                                6%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 32                                                9%

Bereikte opwekking duurzame energie 409                                              115%

*) totale besparing prioritaire projecten warmtekralen nog niet exact bekend

Regio Drechtsteden 2015
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Alblasserdam (mogelijke invulling)
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Alblasserdam Alblasserdam 2015

Doelstelling 215 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 15

- sterk afhankelijk van derden -162

- haalbaarheid 2015 onzeker 146

Resultaat gekozen maatregelen 217        TJ

TJ (% doelstelling)
400          huishoudens (van de 7985) besparen energie door gedragsaanpassing 1 1%

15            elektrische auto's in Alblasserdam 0 0%

510          van de 2552 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 13 8%

450          van de 4347 particuliere woningen 2 labels verbeterd 12 7%

40            duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 0 0%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 3 2%

0 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) *) 0 0%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 27 16%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 57 35%

6              Windturbines op land (à 3 MW) 143 285%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 11 23%

-          m
2
 zonneweide 0 0%

1.300       m2 zon op het totaal aan 2600 m2 gemeent. Gebouwen 1 1%

160          woningen van de 7985 woningen met zonnecellen 1 1%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 0 1%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 2 4%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 3 6%

Bereikte opwekking duurzame energie 160 320%

*) hoeveelheid besparing prioritair project warmtekraal nog niet bekend

Alblasserdam 2015
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Dordrecht (invulling met maatregelen “Pakket A”)
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Dordrecht Dordrecht 2015

Doelstelling 616 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 86

- sterk afhankelijk van derden -377

- haalbaarheid 2015 onzeker 87

Resultaat gekozen maatregelen 820        TJ

TJ (% doelstelling)
2.500       huishoudens (van de 53487) besparen energie door gedragsaanpassing 8                                                 2%

100          elektrische auto's in Dordrecht 3                                                 1%

2.100       van de 17172 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 54                                                11%

2.800       van de 28689 particuliere woningen 2 labels verbeterd 72                                                15%

300          Duurzame warmtevoorziening woningen 3                                                 1%

5              Duurzame warmtevoorziening kantoren (in procenten) 16                                                3%

1 Duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) 250                                              52%

2,5           % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 29                                                6%

1 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 210                                              43%

Bereikte energiebesparing 644                                              133%

4              Windturbines op land (à 2,25 MW) 71                                                54%

-          Kleine windturbines -                                              0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente -                                              0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 72                                                55%

10.000     m
2
 zonneweide 4                                                 3%

1.000       m2 zon op het totaal aan 1000 m2 gemeent. Gebouwen 0                                                 0%

1.000       woningen van de 53487 woningen met zonnecellen 4                                                 3%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 2                                                 2%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 9                                                 7%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 13                                                10%

Bereikte opwekking duurzame energie 175                                              133%

Dordrecht 2015
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Hendrik-Ido-Ambacht (mogelijke invulling)
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Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 2015

Doelstelling 156 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 22

- sterk afhankelijk van derden 2

- haalbaarheid 2015 onzeker 2

Resultaat gekozen maatregelen 130        TJ

TJ (% doelstelling)
550          huishoudens (van de 11133) besparen energie door gedragsaanpassing 2 1%

22            elektrische auto's in Hendrik-Ido-Ambacht 1 0%

550          van de 2740 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 14 12%

700          van de 7144 particuliere woningen 2 labels verbeterd 18 15%

70            duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 1 1%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 2 2%

0,79 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) 50 42%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 18 15%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 106 88%

-          Windturbines op land (à 3 MW) 0 0%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 16 45%

-          m
2
 zonneweide 0 0%

2.500       m2 zon op het totaal aan 5750 m2 gemeent. Gebouwen 1 3%

200          woningen van de 11133 woningen met zonnecellen 1 2%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 0 0%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 4 10%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 3 8%

Bereikte opwekking duurzame energie 24 68%

Hendrik-Ido-Ambacht 2015
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Papendrecht (mogelijke invulling)
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Papendrecht Papendrecht 2015

Doelstelling 166 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 25

- sterk afhankelijk van derden -5

- haalbaarheid 2015 onzeker 4

Resultaat gekozen maatregelen 142        TJ

TJ (% doelstelling)
650          huishoudens (van de 13746) besparen energie door gedragsaanpassing 2 2%

28            elektrische auto's in Papendrecht 1 1%

800          van de 4062 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 21 16%

850          van de 8451 particuliere woningen 2 labels verbeterd 22 17%

85            duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 1 1%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 4 3%

0,49 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) 37 29%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 26 20%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 113 88%

-          Windturbines op land (à 3 MW) 0 0%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 19 51%

-          m
2
 zonneweide 0 0%

2.500       m2 zon op het totaal aan 5000 m2 gemeent. Gebouwen 1 3%

275          woningen van de 13746 woningen met zonnecellen 1 3%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 1 4%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 3 8%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 4 11%

Bereikte productie duurzame energie 30 79%

Papendrecht 2015
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Sliedrecht (mogelijke invulling)
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Sliedrecht Sliedrecht 2015

Doelstelling 108 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 18

- sterk afhankelijk van derden -10

- haalbaarheid 2015 onzeker 3

Resultaat gekozen maatregelen 97         TJ

TJ (% doelstelling)
500          huishoudens (van de 10180) besparen energie door gedragsaanpassing 2 2%

20            elektrische auto's in Sliedrecht 1 1%

760          van de 3833 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 20 24%

525          van de 5258 particuliere woningen 2 labels verbeterd 14 16%

50            duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 1 1%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 3 4%

0,29 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) 12 15%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 24 29%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 75 90%

-          Windturbines op land (à 3 MW) 0 0%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 15 58%

-          m
2
 zonneweide 0 0%

2.000       m2 zon op het totaal aan 4500 m2 gemeent. Gebouwen 1 3%

200          woningen van de 10180 woningen met zonnecellen 1 3%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 0 1%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 2 7%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 3 14%

Bereikte opwekking duurzame energie 22 87%

Sliedrecht 2015
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Zwijndrecht (mogelijke invulling)
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Zwijndrecht Zwijndrecht 2015

Doelstelling 325 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 35

- sterk afhankelijk van derden 116

- haalbaarheid 2015 onzeker 6

Resultaat gekozen maatregelen 168        TJ

TJ (% doelstelling)
1.000       huishoudens (van de 20066) besparen energie door gedragsaanpassing 3 1%

40            elektrische auto's in Zwijndrecht 1 0%

1.600       van de 7929 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 41 17%

1.050       van de 10499 particuliere woningen 2 labels verbeterd 27 11%

100          duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 1 0%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 6 2%

0 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) *) 0 0%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 42 17%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 121 49%

-          Windturbines op land (à 3 MW) 0 0%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 27 36%

10.000     m
2
 zonneweide 4 5%

7.000       m2 zon op het totaal aan 14000 m2 gemeent. Gebouwen 3 4%

800          woningen van de 20066 woningen met zonnecellen 3 4%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 2 2%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 3 4%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 5 7%

Bereikte opwekking duurzame energie 47 63%

*) hoeveelheid besparing prioritair project warmtekraal nog niet bekend

Zwijndrecht 2015

0

50

100

150

200

250

300

Besparing Duurzame energie

T
J Doelstelling

Maatregelen



49

BIJLAGEN
Doelstelling per gemeente



Vanuit de doelstelling van 2% energiebesparing per jaar in de 

periode 2010-2013 kan afgeleid worden dat het doel is om 

t.o.v. 2009 een energiebesparing te bereiken van 10% in 

2015.

Het vertrekpunt is het energiegebruik in 2009. Het totale 

energiegebruik in Alblasserdam was toen 13,15 PJ. 

Exclusief het deel waar de gemeente weinig tot geen grip 

heeft, zoals de transportbrandstoffen (0,88 PJ/j inclusief 

scheepvaart), oliederivaten (10,38 PJ/j, industrie) en het 

aardgasgebruik industrie voor processen (0,24 PJ/j) is het 

energiegebruik 1,66 PJ/jaar. Voor de doelstelling wordt dit 

energiegebruik als referentie gehanteerd.

In het referentiejaar 2009 bedroeg de opwekking van 

duurzame energie in de gemeente Alblasserdam circa 

0,028 PJ = 28 TJ

De doelstelling bestaat uit 2 onderdelen:

* 10% energiebesparing in 2015:
10% van 1,66 PJ = 0,166 PJ= 166 TJ.

* 3% extra duurzame energieopwekking in 2015: 

3% van 1,66 PJ = 0,0498 PJ = 50 TJ

De totale opgave bedraagt daarmee 216 TJ.

Alblasserdam

ENERGIEGEBRUIK GEMEENTE ALBLASSERDAM 0-METING ENERGIEVISIE 2011
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Transportbrandstoffen 0,2        0,65      -        -        -        -        0,88     

Oliederivaten -        -        10,38    0,00      -        -        10,38   

Aardgas (LT warmte) 0,37      -        -        0,00      0,16      0,03      0,57     

Aardgas (anders) 0,02      -        0,24      -        0,02      -        0,28     

Elektriciteit 0,08      -        0,90      0,00      0,06      0,00      1,05     

Warmte -        -        0,00      0,00      0,00      -        0,003   

TOTAAL 0,71      0,65      11,52    0,00      0,24      0,03      13,15   
Percentage 5% 5% 88% 0% 2% 0%
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Dordrecht
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ENERGIEGEBRUIK GEMEENTE DORDRECHT 2009 QUICKSCAN ENERGIEVISIE

VERBRUIK (PJ/jaar) H
u
is

h
o
u

d
e

n
s
(i
n

c
l.
 v

e
rk

e
e

r)

Z
a

k
e

lij
k
 t

ra
n

s
p
o

rt

In
d
u

s
tr

ie
 &

 D
e
lf
s
to

fw
in

n
in

g

L
a

n
d

b
o

u
w

 &
 V

is
s
e

ri
j

C
o
m

m
e

ri
c
ië

le
 D

ie
n
s
tv

e
rl

e
n
in

g

N
ie

t 
C

o
m

m
e

rc
ië

le
 D

ie
n

s
tv

e
rl

e
n

in
g

T
O

T
A

A
L

Transportbrandstoffen 1,42        6,90        -          -                 -          -          8,32        

Oliederivaten -          -          1,67        0,00                -          -          1,68        

Aardgas (LT warmte) 1,80        -          0,00        0,11                0,63        0,18        2,66        

Aardgas (anders) 0,09        -          2,40        -                 0,05        -          2,60        

elektriciteit 0,57        -          0,74        0,01                0,25        0,04        1,61        

warmte -          -          0,00        0,00                0,00        -          0,00        

TOTAAL 3,8          6,9          4,8          0,1                  0,9          0,2          16,8        

Percentage 23% 41% 29% 1% 6% 1%

De doelstelling voor 2015 is om te komen tot 11% 

energiebesparing t.o.v. 2009 en 3% extra duurzame 

energie opwekking.

Het vertrekpunt voor de doelstelling is 2009. Het totale 

energieverbruik in Dordrecht was toen 16,8 PJ. Op een 

belangrijk deel van deze vraag heeft Dordrecht echter 

weinig tot geen grip, zoals de transportbrandstoffen (8,3 

PJ/j), oliederivaten (1,7 PJ/j) en het aardgasgebruik 

industrie voor processen (2,4 PJ/j. Daarom is voor de 

doelstelling het energiegebruik exclusief deze verbruiken 

(geel gearceerd in de tabel) als referentie gehanteerd: 4,4 
PJ/jaar. 

In 2009 bedroeg de opwekking duurzame energie in de 

gemeente Dordrecht circa 0,14 PJ.

De doelstelling bestaat uit 2 onderdelen:

* 3% extra opwekking duurzame energie in 2015:  

3% van 4,4 PJ= 0,132 PJ= 132 TJ

* 11% energiebesparing in 2015: 

11% van 4,4 PJ = 0,484 PJ= 484 TJ

De totale opgave bedraagt dus 616 TJ.



Vanuit de doelstelling van 2% energiebesparing per jaar in de 

periode 2010-2013 kan afgeleid worden dat het doel is om 

t.o.v. 2009 een energiebesparing te bereiken van 10% in 

2015.

Het vertrekpunt is het energiegebruik in 2009. Het totale 

energiegebruik in Hendrik-Ido-Ambacht was toen 2,4 PJ. 

Exclusief het deel waar de gemeente weinig tot geen grip 

heeft, zoals de transportbrandstoffen (1,14 PJ/j inclusief 

scheepvaart), oliederivaten (0,02 PJ/j, industrie) en het 

aardgasgebruik industrie voor processen (0,04 PJ/j) is het 

energiegebruik 1,2 PJ/jaar. Voor de doelstelling wordt dit 

energiegebruik als referentie gehanteerd.

In het referentiejaar 2009 bedroeg de opwekking van 

duurzame energie in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

circa 0,025 PJ = 25 TJ.

De doelstelling bestaat uit 2 onderdelen:

* 10% energiebesparing in 2015:
10% van 1,2 PJ = 0,120 PJ= 120 TJ.

* 3% extra duurzame energieopwekking in 2015: 

3% van 1,2 PJ = 0,036 PJ = 36 TJ

De totale opgave bedraagt daarmee 156 TJ.

Hendrik-Ido-Ambacht

ENERGIEGEBRUIK GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2010 ENERGIEVISIE
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Transportbrandstoffen 0,3310  0,81      -        -        -        -        1,14      

Oliederivaten -        -        0,02      -        -        -        0,02      

Aardgas (LT warmte) 0,55      -        0,00      0,25      0,08      0,04      0,92      

Aardgas (anders) 0,03      -        0,04      -        0,01      -        0,07      

elektriciteit 0,13      -        0,04      0,03      0,04      0,01      0,24      

warmte -        -        0,00      -        0,00      -        0,00      

TOTAAL 1,04      0,81      0,10      0,28      0,13      0,05      2,40      
Percentage 43% 34% 4% 12% 5% 2% 100%
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Vanuit de doelstelling van 2% energiebesparing per jaar in de 

periode 2010-2013 kan afgeleid worden dat het doel is om 

t.o.v. 2009 een energiebesparing te bereiken van 10% in 

2015.

Het vertrekpunt is het energiegebruik in 2009. Het totale 

energiegebruik in Papendrecht was toen 2,8 PJ. Exclusief 

het deel waar de gemeente weinig tot geen grip heeft, zoals 

de transportbrandstoffen (1,2 PJ/j inclusief scheepvaart), 

oliederivaten (0,05 PJ/j, industrie) en het aardgasgebruik 

industrie voor processen (0,27 PJ/j) is het energiegebruik 

1,28 PJ/jaar. Voor de doelstelling wordt dit energiegebruik 

als referentie gehanteerd.

In het referentiejaar 2009 bedroeg de opwekking van 

duurzame energie in de gemeente Papendrecht circa 0,039 

PJ = 39 TJ.

De doelstelling bestaat uit 2 onderdelen:

* 10% energiebesparing in 2015:
10% van 1,28 PJ = 0,128 PJ= 128 TJ.

* 3% extra duurzame energieopwekking in 2015: 

3% van 1,28 PJ = 0,038 PJ = 38 TJ

De totale opgave bedraagt daarmee 166 TJ.

Papendrecht

ENERGIEGEBRUIK GEMEENTE PAPENDRECHT ENERGIEVISIE 2011
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Transportbrandstoffen 0,42      0,78      -        -        -        -        1,20      

Oliederivaten -        -        0,05      0,00      -        -        0,05      

Aardgas (LT warmte) 0,65      -        0,01      0,00      0,15      0,03      0,84      

Aardgas (anders) 0,04      -        0,27      -        0,01      -        0,31      

elektriciteit 0,16      -        0,15      0,00      0,06      0,01      0,37      

warmte 0,02      -        0,00      0,00      0,00      -        0,02      

TOTAAL 1,29      0,78      0,48      0,00      0,22      0,04      2,80      
Percentage 46% 28% 17% 0% 8% 1%
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Vanuit de doelstelling van 2% energiebesparing per jaar in de 

periode 2010-2013 kan afgeleid worden dat het doel is om 

t.o.v. 2009 een energiebesparing te bereiken van 10% in 

2015.

Het vertrekpunt is het energiegebruik in 2009. Het totale 

energiegebruik in Sliedrecht was toen 2,0 PJ. Exclusief het 

deel waar de gemeente weinig tot geen grip heeft, zoals de 

transportbrandstoffen (0,96 PJ/j inclusief scheepvaart), 

oliederivaten (0,003 PJ/j, industrie) en het aardgasgebruik 

industrie voor processen (0,18 PJ/j) is het energiegebruik 

0,83 PJ/jaar. Voor de doelstelling wordt dit energiegebruik 

als referentie gehanteerd.

In het referentiejaar 2009 bedroeg de opwekking van 

duurzame energie in de gemeente Sliedrecht circa 0,033 

PJ = 33 TJ.

De doelstelling bestaat uit 2 onderdelen:

* 10% energiebesparing in 2015:
10% van 0,83 PJ = 0,083 PJ= 83TJ.

* 3% extra duurzame energieopwekking in 2015: 

3% van 0,83 PJ = 0,025 PJ = 25 TJ

De totale opgave bedraagt daarmee 108 TJ.

Sliedrecht

ENERGIEGEBRUIK GEMEENTE SLIEDRECHT ENERGIEVISIE 2009 
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Transportbrandstoffen 0,29      0,67      -        -        -        0,96      
Oliederivaten -        0,00      -        -        0,003    
LT warmte (aardgas) 0,37      0,00      -        0,14      0,01      0,53      
Aardgas (anders) 0,02      0,18      0,01      -        0,20      
elektriciteit 0,11      -        0,10      0,06      0,00      0,28      
warmte -        0,00      0,00      -        0,00      

TOTAAL 0,79      0,7        0,0        0,3        0,22      0,02      2,0        
Percentage 40% 34% 0% 14% 11% 1% 100%
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Vanuit de doelstelling van 2% energiebesparing per jaar in de 

periode 2010-2013 kan afgeleid worden dat het doel is om 

t.o.v. 2009 een energiebesparing te bereiken van 10% in 

2015.

Het vertrekpunt is het energiegebruik in 2009. Het totale 

energiegebruik in Zwijndrecht was toen 10,06 PJ. Exclusief 

het deel waar de gemeente weinig tot geen grip heeft, zoals 

de transportbrandstoffen (3,24 PJ/j inclusief scheepvaart), 

oliederivaten (1,66 PJ/j, industrie) en het aardgasgebruik 

industrie voor processen (2,66 PJ/j) is het energiegebruik 

2,5 PJ/jaar. Voor de doelstelling wordt dit energiegebruik 

als referentie gehanteerd.

In het referentiejaar 2009 bedroeg de opwekking van 

duurzame energie in de gemeente Zwijndrecht circa 0,1 PJ 

= 100 TJ. 

De doelstelling bestaat uit 2 onderdelen:

* 10% energiebesparing in 2015:
10% van 2,5 PJ = 0,250 PJ= 250 TJ.

* 3% extra duurzame energieopwekking in 2015: 

3% van 2,5 PJ = 0,075 PJ = 75 TJ

De totale opgave bedraagt daarmee 325 TJ.

Zwijndrecht

ENERGIEGEBRUIK GEMEENTE ZWIJNDRECHT ENERGIEVISIE 2010
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Transportbrandstoffen 0,5740  2,67      -        -        -        -        3,24      

Oliederivaten -        -        1,66      0,00      -        -        1,66      

Aardgas (LT warmte) 1,10      -        0,00      0,08      0,24      0,05      1,47      

Aardgas (anders) 0,06      -        2,66      -        0,02      -        2,74      

elektriciteit 0,23      -        0,61      0,01      0,10      0,01      0,95      

warmte -        -        0,00      0,00      0,00      -        0,00      

TOTAAL 1,96      2,67      4,93      0,09      0,36      0,06      10,06    
Percentage 19% 27% 49% 1% 4% 1% 100%
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Ambitiedocument Regionaal Energieprogramma periode 

2012-2015 
 

 
Versie 25 mei 2012 

 

 
Inleiding 

 
Afgelopen maanden heeft HVC in overleg met de Drechtstedengemeenten (regionaal 

energieoverleg) de Routekaart Drechtsteden opgesteld (zie bijlage 1). De routekaart van 

Dordrecht die in 2011 is opgesteld is integraal opgenomen in de routekaart voor de 
Drechtsteden.  

 

De routekaart geeft een kwantitatieve inschatting van de bijdrage die de verschillende 
maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie kunnen hebben voor de 

regionale energiedoelstellingen voor de periode 2012-2015 met een doorkijk naar 2020. 

 
De routekaart is gebaseerd op de energievisies die voor de individuele gemeenten door 

HVC zijn opgesteld. Daarbij is alleen gekeken naar het beïnvloedbare deel van het 
energiegebruik (stap 1) .Het deel waar de gemeente geen grip op heeft betreft onder 

meer transportbrandstoffen.  Al deze informatie is terug te vinden in de routekaart in de 

bijlagen (pag 49). 
 

Doel van dit document is een realistisch regionaal pakket van maatregelen te 
presenteren als inzet voor de korte termijn. Daarbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij 
de regionale duurzaamheidsambities  

 

In de routekaart zijn ook specifieke lokale maatregelen opgenomen, zoals de plaatsing 
van windmolens in Dordrecht en Alblasserdam en de zonneweide in Zwijndrecht. 

Dergelijke maatregelen worden in dit regionale ambitiedocument buiten beschouwing 

gelaten, maar dragen op lokaal niveau bij aan de doelstellingen (stap 2) 
 

Met de regionale inzet en de lokale maatregelen ontstaat zowel op regionaal als 
gemeentelijk niveau een beeld van de opgave waar we voor staan, de resterende opgave 

2015 die een aantal gemeenten lokaal nog in moeten vullen en de opgave die nog 

resteert naar 2020 toe (stap 3). 
 

Er zal tot slot kort stil worden gestaan bij de periode 2015-2020. 

 
 

Doelstellingen 

 
In het Regionaal Energieprogramma 2010-2013 zijn de energiedoelstellingen vastgelegd: 

 
Conform Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011: 

• 2% energiebesparing per jaar 

• 20% duurzame energie in 2020 
Dordrecht heeft gekozen voor een hogere ambitie: 11% energiebesparing en extra 

opwekking van 3% duurzame energie in 2015 ten opzichte van 2009;klimaatneutraal in 
2050. Ook Sliedrecht heeft als doelstelling neergelegd om klimaatneutraal te worden. 
Alblasserdam is niet aangehaakt bij het Regionaal Energieprogramma, maar hanteert 

eveneens de doelstellingen uit het klimaatakkoord (LMUP/Milieubeleidsplan 

Drechtsteden) 
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Dordrecht heeft in haar routekaart ervoor gekozen om een tussendoelstelling voor 2015 
te formuleren. Als bovenstaande regionale doelstellingen vertaald worden naar 2015 

betekent dit voor de Drechtsteden ten opzichte van referentiejaar 2009.  
 

• een energiebesparing van 10% in 2015; 

• voor de opwekking van duurzame energie 3% extra duurzame energie opgewekt 

uit eigen bronnen. 
 

Vanuit de doelstellingen is de concrete opgave bepaald. Er is gebruik gemaakt van de 
energievisies die voor de gemeenten zijn opgesteld. Van het totale energieverbruik in 

2009 is het deel van het gebruik waar de gemeenten weinig tot geen grip op hebben 

buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij om de transportbrandstoffen, de 
oliederivaten en het aardgasgebruik industrie voor processen. Ook het aandeel van de 

scheepvaart is niet meegerekend.  

 
In onderstaande tabel is op basis van het beïnvloedbare deel van het energieverbruik de 

opgave voor 2015 bepaald.  

 
 

Tabel 1: opgave gemeenten 
 

 
 

*) Gemeente Dordrecht heeft haar ambitie aangescherpt naar 11% energiebesparing in 2015. 

 
 

Regionaal is de totale opgave 1586 TJ. Om deze opgave te kunnen halen vraagt een 

forse inspanning van de regio, de gemeenten, van bewoners, van bedrijven en andere 
organisaties 

 
We stellen voor om in Drechtstedenverband de doelstelling voor 2015 als ijkmoment te 

beschouwen en niet als afrekenmoment. Dit achten wij realistischer, aangezien de 

uitvoering nu pas in de versnelling gaat. Wel met de toevoeging dat maatregelen waar 
we als regio op inzetten voor 2015 effecten laten zien.  
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Regionale inzet tot 2015 

 
Keuzes zijn nodig, niet alleen voor de korte termijn maar ook maatregelen die op de 

lange termijn effect zullen hebben (zie bijlage 2: opgave regio en gemeenten). Regionaal 

zetten we in op:  
 

- Besparen door gedragsaanpassing      18 

- Electrische auto’s in Regio Drechtsteden (250)   6 
- Energiebesparing Bestaande Bouw Particuliere eigenaren    168 

- Energiebesparing corporatiewoningen     196 
- Warmtenet Drechtsteden: realisatie 6 kralen   287 * 
- Duurzame warmtevoorziening woningen/kantoren                  41 

- Energiebesparing bedrijven      251 

- Zonnecellen op gemeentelijke gebouwen    6 
- Zonnecellen particulieren      9 

- Oa deelname HVC (aandeelhouder)    220 
Totaal    1202 TJ 

 
* totale besparing prioritaire projecten warmtekralen nog niet exact bekend.  

 

Naast bovenstaande maatregelen zetten we als regio in op interne duurzaamheid. 
Interne duurzaamheid draagt beperkt bij aan de kwantitatieve opgave, maar is cruciaal 

vanuit de eigen verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie naar anderen.  

 
Resterende opgave lokaal 

 
Lokaal pakt de regionale inzet voor alle gemeentes anders uit; de resterende opgave om 
de doelstelling voor 2015 te halen verschilt per gemeente. Dit betekent dat gemeenten 

aanvullende maatregelen moeten treffen. Alblasserdam en Dordrecht kiezen bijvoorbeeld 

voor windenergie en behalen daarmee hun doelstelling.  De overige gemeenten hebben 
die keuzes nog niet gemaakt.  

 

 

 Doelstelling (TJ) regionaal  lokaal Resterende opgave lokaal 

Zwijndrecht 325 164 4 157 

Hendrik Ido Ambacht 156   130  0 26 

Dordrecht 616 535 285 - 204 

Sliedrecht 108 97 0 11  

Papendrecht 166  142 0 22 

Alblasserdam  215 74 143 -2 

 

 

 
Uitvoering regionaal 

 
De uitvoering/uitwerking is voor een deel gekoppeld aan de regionale 

duurzaamheidsambities die op 6 maart jl. zijn ‘vastgesteld’ door het PFO en waar per 

thema een projectwethouder is benoemd. Met bovenstaande opgaven zijn deze ambities 
nu gekwantificeerd.  

 

Uitzondering betreft interne duurzaamheid. Ten aanzien interne duurzaamheid hanteren 
we een besparing van 20% op het energieverbruik van de gemeentekantoren.  
 

De basis voor de uitvoering van de ambities ligt in het regionaal energieprogramma 
2010-2013. De rol van de regio is vooral faciliterend en stimulerend. De kosten worden 

gedekt uit het regionaal budget, dat is opgebouwd uit gemeentelijke bijdragen.  

De uitwerking cq aanpak wordt per project momenteel voorbereid.  
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Doorkijk naar 2020 

 

• Intensivering op warmte; nieuwe warmtekralen en warmtebronnen. 
• Energiebesparing corporatiewoningen en particuliere woningen. 

• Energiebesparing bij bedrijven. 

• Intensivering windenergie na 2015. 
• Opwekking overige vormen duurzame energie: zonnepanelen op 

bedrijfsgebouwen etc 
 
 

 

 
Bijlage 1: Routekaart Drechtsteden 

Bijlage 2: Opgave regio en gemeenten 
 

 



Regio Drechtsteden (mogelijke invulling)

1

Regio Drechtsteden Regio Drechtsteden 2015

Doelstelling 1.586 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 201

- sterk afhankelijk van derden -401

- haalbaarheid 2015 onzeker 200

Resultaat gekozen maatregelen 1.586     TJ

TJ (% doelstelling)

5.800       huishoudens (van de 116597) besparen energie door gedragsaanpassing 18                                                1%

250          elektrische auto's in Regio Drechtsteden 6                                                 1%

7.600       van de 38288 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 196                                              16%

6.500       van de 64388 particuliere woningen 2 labels verbeterd 168                                              14%

650          Duurzame warmtevoorziening woningen 7                                                 1%

5              Duurzame warmtevoorziening kantoren (in procenten) 34                                                3%

0,64 Duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) *) 287                                              23%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 251                                              20%

1 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 210                                              17%

Bereikte energiebesparing 1.177                                           96%

10            Windturbines op land (4 à 2,25 MW en 6 à 3 MW) 166                                              47%

-          Kleine windturbines -                                              0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente -                                              0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 160                                              45%

20.000     m
2
 zonneweide 8                                                 2%

15.000     m2 zon op het totaal aan 30000 m2 gemeent. Gebouwen 6                                                 2%

2.330       woningen van de 116597 woningen met zonnecellen 9                                                 3%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 6                                                 2%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 22                                                6%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 32                                                9%

Bereikte opwekking duurzame energie 409                                              115%

*) totale besparing prioritaire projecten warmtekralen nog niet exact bekend

Regio Drechtsteden 2015
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Alblasserdam (mogelijke invulling)

2

Alblasserdam Alblasserdam 2015

Doelstelling 215 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 15

- sterk afhankelijk van derden -162

- haalbaarheid 2015 onzeker 146

Resultaat gekozen maatregelen 217        TJ

TJ (% doelstelling)

400          huishoudens (van de 7985) besparen energie door gedragsaanpassing 1 1%

15            elektrische auto's in Alblasserdam 0 0%

510          van de 2552 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 13 8%

450          van de 4347 particuliere woningen 2 labels verbeterd 12 7%

40            duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 0 0%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 3 2%

0 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) *) 0 0%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 27 16%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 57 35%

6              Windturbines op land (à 3 MW) 143 285%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 11 23%

-          m
2
 zonneweide 0 0%

1.300       m2 zon op het totaal aan 2600 m2 gemeent. Gebouwen 1 1%

160          woningen van de 7985 woningen met zonnecellen 1 1%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 0 1%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 2 4%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 3 6%

Bereikte opwekking duurzame energie 160 320%

*) hoeveelheid besparing prioritair project warmtekraal nog niet bekend

Alblasserdam 2015
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Dordrecht (invulling met maatregelen “Pakket A”)

3

Dordrecht Dordrecht 2015

Doelstelling 616 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 86

- sterk afhankelijk van derden -377

- haalbaarheid 2015 onzeker 87

Resultaat gekozen maatregelen 820        TJ

TJ (% doelstelling)

2.500       huishoudens (van de 53487) besparen energie door gedragsaanpassing 8                                                 2%

100          elektrische auto's in Dordrecht 3                                                 1%

2.100       van de 17172 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 54                                                11%

2.800       van de 28689 particuliere woningen 2 labels verbeterd 72                                                15%

300          Duurzame warmtevoorziening woningen 3                                                 1%

5              Duurzame warmtevoorziening kantoren (in procenten) 16                                                3%

1 Duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) 250                                              52%

2,5           % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 29                                                6%

1 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 210                                              43%

Bereikte energiebesparing 644                                              133%

4              Windturbines op land (à 2,25 MW) 71                                                54%

-          Kleine windturbines -                                              0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente -                                              0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 72                                                55%

10.000     m
2
 zonneweide 4                                                 3%

1.000       m2 zon op het totaal aan 1000 m2 gemeent. Gebouwen 0                                                 0%

1.000       woningen van de 53487 woningen met zonnecellen 4                                                 3%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 2                                                 2%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 9                                                 7%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 13                                                10%

Bereikte opwekking duurzame energie 175                                              133%

Dordrecht 2015
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Hendrik-Ido-Ambacht (mogelijke invulling)

4

Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 2015

Doelstelling 156 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 22

- sterk afhankelijk van derden 2

- haalbaarheid 2015 onzeker 2

Resultaat gekozen maatregelen 130        TJ

TJ (% doelstelling)

550          huishoudens (van de 11133) besparen energie door gedragsaanpassing 2 1%

22            elektrische auto's in Hendrik-Ido-Ambacht 1 0%

550          van de 2740 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 14 12%

700          van de 7144 particuliere woningen 2 labels verbeterd 18 15%

70            duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 1 1%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 2 2%

0,79 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) 50 42%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 18 15%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 106 88%

-          Windturbines op land (à 3 MW) 0 0%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 16 45%

-          m
2
 zonneweide 0 0%

2.500       m2 zon op het totaal aan 5750 m2 gemeent. Gebouwen 1 3%

200          woningen van de 11133 woningen met zonnecellen 1 2%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 0 0%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 4 10%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 3 8%

Bereikte opwekking duurzame energie 24 68%

Hendrik-Ido-Ambacht 2015
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Papendrecht (mogelijke invulling)

5

Papendrecht Papendrecht 2015

Doelstelling 166 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 25

- sterk afhankelijk van derden -5

- haalbaarheid 2015 onzeker 4

Resultaat gekozen maatregelen 142        TJ

TJ (% doelstelling)

650          huishoudens (van de 13746) besparen energie door gedragsaanpassing 2 2%

28            elektrische auto's in Papendrecht 1 1%

800          van de 4062 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 21 16%

850          van de 8451 particuliere woningen 2 labels verbeterd 22 17%

85            duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 1 1%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 4 3%

0,49 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) 37 29%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 26 20%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 113 88%

-          Windturbines op land (à 3 MW) 0 0%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 19 51%

-          m
2
 zonneweide 0 0%

2.500       m2 zon op het totaal aan 5000 m2 gemeent. Gebouwen 1 3%

275          woningen van de 13746 woningen met zonnecellen 1 3%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 1 4%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 3 8%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 4 11%

Bereikte productie duurzame energie 30 79%

Papendrecht 2015
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Sliedrecht (mogelijke invulling)

6

Sliedrecht Sliedrecht 2015

Doelstelling 108 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 18

- sterk afhankelijk van derden -10

- haalbaarheid 2015 onzeker 3

Resultaat gekozen maatregelen 97         TJ

TJ (% doelstelling)

500          huishoudens (van de 10180) besparen energie door gedragsaanpassing 2 2%

20            elektrische auto's in Sliedrecht 1 1%

760          van de 3833 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 20 24%

525          van de 5258 particuliere woningen 2 labels verbeterd 14 16%

50            duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 1 1%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 3 4%

0,29 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) 12 15%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 24 29%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 75 90%

-          Windturbines op land (à 3 MW) 0 0%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 15 58%

-          m
2
 zonneweide 0 0%

2.000       m2 zon op het totaal aan 4500 m2 gemeent. Gebouwen 1 3%

200          woningen van de 10180 woningen met zonnecellen 1 3%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 0 1%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 2 7%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 3 14%

Bereikte opwekking duurzame energie 22 87%

Sliedrecht 2015
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Zwijndrecht (mogelijke invulling)

7

Zwijndrecht Zwijndrecht 2015

Doelstelling 325 TJ

Maatregelen

- grote invloed gemeente 35

- sterk afhankelijk van derden 116

- haalbaarheid 2015 onzeker 6

Resultaat gekozen maatregelen 168        TJ

TJ (% doelstelling)

1.000       huishoudens (van de 20066) besparen energie door gedragsaanpassing 3 1%

40            elektrische auto's in Zwijndrecht 1 0%

1.600       van de 7929 corporatiewoningen 2 labels verbeterd 41 17%

1.050       van de 10499 particuliere woningen 2 labels verbeterd 27 11%

100          duurzame warmtevoorziening woningen (individueel) 1 0%

5              % duurzame warmtevoorziening kantoren (individueel) 6 2%

0 duurzame collectieve warmtevoorziening "kralen" (projecten met prioriteit) *) 0 0%

10,0         % energiebesparing bedrijven (commerciële en niet-comm.dienstverlening) 42 17%

0 Warmtelevering DuPont (ja=1, nee=0) 0 0%

Bereikte energiebesparing 121 49%

-          Windturbines op land (à 3 MW) 0 0%

-          Kleine windturbines 0 0%

-          MW Wind op zee op eigen kosten gemeente 0 0%

1 Wind op zee via aandeelhouderschap HVC 27 36%

10.000     m
2
 zonneweide 4 5%

7.000       m2 zon op het totaal aan 14000 m2 gemeent. Gebouwen 3 4%

800          woningen van de 20066 woningen met zonnecellen 3 4%

1 Duurzame energie uit snoeihout (ja = 1, nee =0) 2 2%

1 Duurzame energie uit afvalhout (ja = 1, nee =0) 3 4%

1 vergisting GFT  (ja = 1, nee =0) 5 7%

Bereikte opwekking duurzame energie 47 63%

*) hoeveelheid besparing prioritair project warmtekraal nog niet bekend

Zwijndrecht 2015
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