
1. CO -uitstoot

Verbruik van fossiele energie leidt tot CO -uitstoot. Verbruik van hernieuwbare energie leidt ertoe dat CO -uitstoot
wordt vermeden, die anders was ontstaan door verbruik van fossiele energie.

1.1 Inleiding

In deze rapportage geven we de CO -uitstoot als gevolg van het energieverbruik in uw gebied weer. Het gaat daarbij om het zogenaamde

eindverbruik of finaal verbruik van energie. Dit is gedefinieerd als:

'Het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager.'

Voorbeelden van eindverbruik zijn:

Het verbranden van aardgas in een HR-ketel;

Het verbruik van elektriciteit voor verlichting;

Het verbruik van voertuigbrandstoffen voor vervoer.
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Daarnaast geven we de vermeden CO -uitstoot als gevolg van het verbruik van hernieuwbare energie in uw gebied weer. Hernieuwbare

energie is energie afkomstig uit natuurlijke bronnen. Deze worden constant hernieuwd en zijn daardoor oneindig beschikbaar. Het gaat om

energie uit zon, wind, biomassa, bodem, buitenlucht en water.

Beide geven we weer voor zover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

Afbakening

Het eindverbruik van energie leidt niet altijd tot fysieke CO -uitstoot in het gebied waar het verbruik plaatsvindt. Elektriciteit en warmte

worden vaak geproduceerd in energiecentrales die daardoor CO  uitstoten. De geproduceerde elektriciteit wordt overal in het land

verbruikt. Soms zelfs in het buitenland. Ook de geproduceerde warmte wordt in sommige gevallen getransporteerd via een warmtenet en

verbruikt in een ander gebied dan waar de warmte is geproduceerd.

Het is daarom op voorhand niet vanzelfsprekend aan welk gebied we de CO -uitstoot die samengangt met de productie en het verbruik van

deze energie toekennen. Er zijn in essentie twee manieren om deze CO -uitstoot af te bakenen:

De bronbenadering: deze kijkt vooral naar de locatie waar de fysieke CO -uitstoot plaatsvindt (de schoorsteen van een centrale of ketel,

de uitlaat van een voertuig);

De verbruiksbenadering: deze kijkt vooral naar de locatie waar het energieverbruik plaatsvindt, dat de oorzaak is van de fysieke CO -

uitstoot (het stopcontact of de warmteaansluiting waar de verbruikte elektriciteit en warmte worden geleverd).

Voor sommige energiedragers komen deze benaderingen op hetzelfde neer, omdat de fysieke CO -uitstoot plaatsvindt op dezelfde locatie

als waar de energie wordt verbruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verbruik en de CO -uitstoot van een HR-ketel (aardgas) of een auto

(benzine). Ook op nationaal niveau komen deze benaderingen grotendeels op hetzelfde neer. Immers, zowel het verbruik van energie als de

fysieke CO -uitstoot vinden grotendeels binnen de landsgrenzen plaats (afgezien van de import en export van elektriciteit).

Ook voor vermeden CO -uitstoot geldt dat de locatie van de vermeden, fysieke CO -uitstoot een andere is dan de locatie waar de

hernieuwbare energie wordt verbruikt. Zonnestroom die wordt opgewekt door zonnepanelen zorgt er bijvoorbeeld voor dat er minder CO

hoeft te worden uitgestoten door kolen- en gascentrales op een heel andere plek in het land.
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1.2 Verbruiksbenadering

In de Klimaatmonitor volgen we de verbruiksbenadering. Deze houdt concreet in dat:

We voor het bepalen van de CO -uitstoot het eindverbruik van fossiele energie volgen;

We voor het bepalen van de vermeden CO -uitstoot het eindverbruik van hernieuwbare energie volgen.

Essentieel in de keuze voor deze benadering is het feit dat CO -uitstoot een globaal probleem is. Dit probleem wordt voor een groot deel

veroorzaakt door het verbruik van fossiele energie. Door het verbruik van fossiele energie terug te dringen en de productie en het verbruik

van hernieuwbare energie toe te laten nemen, dringen we de CO -uitstoot terug. We het probleem dan aan bij de oorzaak, niet op de plek

waar de uitstoot plaatsvindt ('end of pipe'). Het is beleidsmatig dus relevant om:

Te sturen op minder verbruik van fossiele en meer verbruik van hernieuwbare energie;

Te sturen op de CO -impact van deze veranderingen in het verbruik van fossiele en hernieuwbare energie.

Daarnaast wegen we mee dat decentrale overheden meer invloed hebben op het energieverbruik van woningen, bedrijven en voertuigen en

op de productie en het eindverbruik van hernieuwbare energie op hun grondgebied, dan op de fysieke CO -uitstoot van kolen- en

gascentrales op hun grondgebied. Laat staan op de CO -uitstoot van kolen- en gascentrales aan de andere kant van het land.

Op grond van bovenstaande is het voor decentrale overheden minder relevant waar de fysieke CO -uitstoot plaatsvindt of vermeden wordt.

In dat opzicht wijkt CO -uitstoot af van veel andere emissies, zoals de emissie van stikstof of fijnstof. Bij dergelijke stoffen is de locatie waar

de fysieke uitstoot en/of depositie plaatsvinden wel essentieel.

Bronbenadering

De bronbenadering kijkt naar de locatie waar de fysieke uitstoot plaatsvindt. Daardoor wordt in de bronbenadering geen CO -uitstoot

toegekend aan het gebied waar elektriciteit en warmte worden verbruikt, maar aan het gebied waar de elektriciteit en warmte worden

geproduceerd.

De consequentie daarvan is dat eventuele besparingen op het verbruik van elektriciteit en warmte niet tot uitdrukking komen in de CO -

uitstoot van het desbetreffende gebied volgens de bronbenadering. Immers, de gereduceerde CO -uitstoot wordt toegekend aan het gebied

waar de energiecentrale staat, die door de besparing minder hoeft te produceren.

Ook de vermeden CO -uitstoot als gevolg van het verbruik van hernieuwbare energie komt niet tot uitdrukking in de vermeden CO -

uitstoot van het desbetreffende gebied volgens de bronbenadering. Immers, de vermeden CO -uitstoot wordt toegekend aan het gebied

waar de energiecentrale staat, die door het verbruik van hernieuwbare energie minder hoeft te produceren.
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1.3 Belangrijke decentrale opgaven en energiedragers

Belangrijke decentrale opgaven binnen de energietransitie zijn:

Verduurzaming van de elektriciteitsproductie: Regionale Energiestrategieën (RES);

Verduurzaming van de warmtevoorziening in de Gebouwde omgeving: Programma Aardgasvrije Wijken (PAW);

Energiebesparing bij bedrijven en instellingen: Versterkte Uitvoering Energiebesparingsplicht (VUE);

Verduurzaming van de mobiliteit: Klimaatakkoord, Afspraken voor Mobiliteit.

De belangrijkste energiedragers binnen deze opgaven zijn:

Elektriciteit;

Aardgas;

(Stads)warmte;

Voertuigbrandstoffen.

We volgen de CO -uitstoot en de vermeden CO -uitstoot van deze energiedragers. Daardoor krijgen we een beeld van het CO -effect van de

decentrale energietransitie. We hebben daarbij geen zicht op de CO -uitstoot van andere energiedragers, zoals steenkool en cokesgas. Voor

de meeste decentrale overheden zijn die ook niet relevant, omdat deze energiedragers in hun gebied niet worden verbruikt. Of omdat deze

energiedragers binnen hun beleid geen prioriteit hebben.

We gebruiken de volgende gegevens:

Aardgas- en elektriciteitsverbruik: We gebruiken gegevens over de levering van aardgas en elektriciteit via het openbare net;

Stadsverwarming van woningen: We extrapoleren het aardgasverbruik van woningen naar de woningen die zijn aangesloten op een

warmtenet;

Energieverbruik van verkeer en vervoer: We gebruiken gegevens over CO -uitstoot, die zijn gebaseerd op verkeersintensiteiten. De

verkeersintensiteiten zijn gebaseerd op verkeersmetingen op de hoofdwegen en -vaarwegen en op modelmatige bepalingen voor de

onderliggende wegen en vaarwegen.

We rekenen het verbruik van deze energiedragers om naar de CO -uitstoot in tonnen. Daardoor zijn ze vergelijkbaar en optelbaar. Dit doen

we door gebruik te maken van zogenaamde CO -emissiefactoren.

CO -emissiefactoren

Een CO -emissiefactor is een kental, dat weergeeft hoeveel CO -uitstoot wordt veroorzaakt door het verbruik van één

eenheid van een bepaalde energiedrager. Deze emissiefactoren zijn geen constanten, maar variëren jaarlijks. We gebruiken de

volgende CO -emissiefactoren:

Voor elektriciteit: De zogenaamde integrale CO -emissiefactor van de Nederlandse elektriciteitsproductie (CBS). Deze

varieert afhankelijk van de mate waarin deze elektriciteit is geproduceerd in kolen-, aardgas- en kerncentrales of door

middel van hernieuwbare bronnen;

Voor aardgas: De CO -emissiefactor uit de Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO -emissiefactoren (RVO).

Deze varieert afhankelijk van de samenstelling van het per jaar verbruikte aardgas (aandelen methaan, stikstof, CO  en

andere gassen);

Voor stadswarmte: De CO -emissiefactoren van de Green Deal CO -emissiefactoren (een Green Deal tussen Rijksoverheid,

SKAO, Stimular, Connekt en Milieu Centraal). Deze variëren afhankelijk van de warmtebron van de verbruikte warmte.

Onderstaand vindt u de jaarlijks wisselende CO -emissiefactoren:

CO -emissiefactoren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -emissiefactor
elektriciteit (kg/m3)

0,46 0,44 0,47 0,48 0,50 0,53 0,49 0,45 0,43 0,37

CO -emissiefactor aardgas
(kg/kWh)

1,788 1,788 1,788 1,788 1,785 1,788 1,788 1,791 1,791 1,791

CO -emissiefactor
stadswarmte (kg/GJ)

35,970 35,970 35,970 35,970 35,970 35,970 35,970 35,970 35,970 35,970
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https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2021/08/rendementen-en-co2-emissie-van-elektriciteitsproductie-in-nederland-update-2019
https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/hulpdocument/2020/06/30/standaardwaarden-nir-2020/Nederlandse-energiedragerlijst-versie-januari-2020.pdf
https://www.co2emissiefactoren.nl/


In hoofdstuk 2 beschrijven we CO -uitstoot als gevolg van het energieverbruik in uw gebied.

In hoofdstuk 3 splitsen we deze CO -uitstoot uit naar de CO -uitstoot van het energieverbruik in zogenaamde fysieke eenheden.

Linksboven kunt u het gebied kiezen waarvoor deze rapportage gegenereerd wordt.

Elke grafiek in deze rapportage heeft een link naar de achterliggende database. Hier kunt u zelf presentaties naar wens maken en exporteren

in diverse bestandstypen.

Meer over hernieuwbare energie in uw gebied leest u in de Rapportage Hernieuwbare energie.

Meer over het energieverbruik in uw gebied leest u in de Rapportage Energieverbruik.
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2. CO -uitstoot van gemeente Tynaarlo
Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot ten gevolge van het energieverbruik in gemeente Tynaarlo, uitgesplitst naar de 3

belangrijkste energiedragers:

Verbruik van elektriciteit;

Verbruik van aardgas;

Verbruik van voertuigbrandstoffen.

We rekenen de hoeveelheden in dit hoofdstuk om naar tonnen CO -uitstoot. Daardoor zijn ze vergelijkbaar en optelbaar. Voor het

omrekenen gebruiken we de hoeveelheden verbruikte energie in zogenaamde fysieke eenheden. Dit zijn de eenheden waarin de verbruiken

gemeten worden. Deze vermenigvuldigen we met zogenaamde emissiefactoren. In hoofdstuk 3 vindt u de CO -uitstoot ten gevolge van

deze energieverbruiken in fysieke eenheden. Ook leest u daar hoe de gegevens tot stand komen.

CO -uitstoot van 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal bekende CO -uitstoot
(aardgas, elektriciteit,
stadswarmte,
voertuigbrandstoffen)

208.700 205.400 205.300 210.000 199.700 199.400 196.100 ? 186.000

CO -uitstoot t.g.v.
elektriciteitsverbruik

56.064 60.165 60.428 62.712 60.076 62.155 58.613 54.963 48.213 36.388

CO -uitstoot t.g.v.
aardgasverbruik

78.293 71.435 71.704 74.635 67.555 65.770 65.533 64.424 64.499 62.434

CO -uitstoot t.g.v. verbruik
voertuigbrandstoffen

74.343 73.777 73.212 72.647 72.082 71.517 71.992 72.468 73.308

2

2

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren, Berekening o.b.v. gegevens meerdere bronnen, Emissieregistratie

Totaal bekende CO2-uitstoot (aardgas, elektr., warmte, voertuigbrandstoffen) CO2-uitstoot t.g.v. elektriciteitsverbruik CO2-uitstoot t.g.v. gasverbruik
CO2-uitstoot Verkeer en vervoer incl. auto(snel)wegen, excl. elektr. railverkeer (scope 1)

Eenheid: ton
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2.1 CO -uitstoot hoofdsectoren in gemeente Tynaarlo

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van de vier hoofdsectoren in gemeente Tynaarlo. In de volgende paragrafen leest u hoe deze

gegevens opgebouwd zijn.

CO -uitstoot hoofdsectoren in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gebouwde omgeving (aardgas,
elektriciteit en stadswarmte
woningen)

113.919 106.555 108.348 113.254 106.048 105.908 102.066 98.032 95.609 88.064

Verkeer en Vervoer 74.343 73.777 73.212 72.647 72.082 71.517 71.992 72.468 73.308

Industrie, Energie, Afval en Water
(aardgas en elektriciteit)

14.416 20.073 ? ? ? ? ? ? ? ?

Landbouw, bosbouw en visserij
(aardgas en elektriciteit)

6.022 4.972 6.149 6.407 5.580 6.335 ? 5.204 5.446 4.778

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren, Emissieregistratie

CO2-uitstoot Gebouwde Omgeving (aardgas, elektr. en warmte)
CO2-uitstoot Verkeer en vervoer incl. auto(snel)wegen, excl. elektr. railverkeer (scope 1)
CO2-uitstoot Industrie, Energie, Afval en Water (aardgas en elektr.)
CO2-uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (aardgas, elektr.)

Eenheid: ton
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2.2 Gebouwde omgeving

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van de Gebouwde omgeving in gemeente Tynaarlo. We laten de CO -uitstoot van Woningen,

Commerciële dienstverlening en publieke dienstverlening zien. Het gaat om de CO -uitstoot ten gevolge van het verbruik van aardgas en

elektriciteit, geleverd via het openbare net en het verbruik van stadswarmte in woningen. Het elektriciteitsverbruik van de Commerciële

dienstverlening bevat ook het elektriciteitsverbruik van Railverkeer. Dit is onderdeel van de branche 'Vervoer en opslag'. Dit verbruik mag

vanwege herleidbaarheid naar individuele railvervoerders niet apart gepubliceerd worden. We kunnen het kan daardoor niet van het

energieverbruik van de Gebouwde omgeving aftrekken.

CO -uitstoot Gebouwde omgeving in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Woningen (aardgas, elektriciteit en
stadswarmte)

73.297 70.528 70.621 71.357 69.720 67.993 66.603 64.623 63.745 60.243

Commerciële dienstverlening (aardgas en
elektriciteit)

19.392 16.927 18.957 21.420 18.344 19.073 18.747 17.743 17.233 14.839

Publieke dienstverlening (aardgas en
elektriciteit)

21.230 19.100 18.770 20.477 17.984 18.842 16.716 15.666 14.631 12.982

2 2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren, Optelling en waar nodig bijschatting o.b.v. CBS-gegevens

CO2-uitstoot Woningen, temperatuurgecorrigeerd (aardgas, elektriciteit en stadswarmte)
CO2-uitstoot Commerciële dienstverlening (aardgas, elektr. incl elektr. railverkeer)
CO2-uitstoot Publieke dienstverlening (aardgas en elektr.)

Eenheid: ton
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2.2.1 Woningen

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van woningen in gemeente Tynaarlo. We laten de CO -uitstoot ten gevolge van het verbruik

van de belangrijkste energiedragers zien:

Aardgas;

Elektriciteit;

Stadswarmte.

Het gaat om het verbruik van aardgas (gecorrigeerd voor de jaarlijks wisselende buitentemperatuur) en elektriciteit. Deze worden geleverd

via het openbare net. We schatten het verbruik van stadswarmte (gecorrigeerd voor de buitentemperatuur) in woningen.

CO -uitstoot woningen in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot aardgasverbruik woningen
(temperatuurgecorrigeerd)

51.938 50.363 49.210 49.267 47.631 45.389 45.874 45.696 46.045 45.371

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik
woningen)

21.359 20.165 21.411 22.090 22.089 22.604 20.729 18.927 17.700 14.872

CO -uitstoot verbruik stadswarmte
woningen (temperatuurgecorrigeerd)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren, Extrapolatie gemiddeld gasgebruik naar warmtewoningen

CO2-uitstoot Woningen, temperatuurgecorrigeerd (aardgas) CO2-uitstoot Woningen (elektriciteit)
CO2-uitstoot Woningen temperatuurgecorrigeerd (stadswarmte)

Eenheid: ton
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2.2.2 Commerciële dienstverlening

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van commerciële dienstverlening in gemeente Tynaarlo. Het gaat om de CO -uitstoot ten

gevolge van het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze worden geleverd via het openbare net.

CO -uitstoot Commerciële dienstverlening (aardgas en
elektriciteit) in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Groot- en detailhandel, reparatie van auto's (SBI G) 8.427 7.442 7.781 9.082 7.235 7.940 7.263 6.786 6.324 5.365

Vervoer en Opslag incl. elektriciteit railverkeer (SBI H) 1.628 1.403 1.437 1.669 1.896 1.411 1.321 1.348 1.275 1.117

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca, SBI I) 5.552 4.657 5.772 5.855 5.234 5.742 5.855 5.736 5.575 5.199

Informatie en communicatie (SBI J) 601 641 674 649 621 654 644 675 1.081 731

Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K) 708 730 699 679 646 723 835 917 1.053 912

Exploitatie van en handel in onroerend goed (SBI L) 399 344 832 1.196 756 989 895 732 590 ?

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische
activiteiten (SBI M)

1.438 1.174 1.142 1.352 1.274 913 1.623 1.268 1.084 941

Administratieve en ondersteunende dienstverlening
(SBI N)

639 537 621 939 682 701 312 281 249 242

2 2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Groot- en detailhandel, reparatie van auto's (SBI G)
CO2-uitstoot Vervoer en Opslag (aardgas, elektr. incl. elektr. railverkeer) (SBI H)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca, SBI I)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Informatie en communicatie (SBI J)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Exploitatie van en handel in onroerend goed (SBI L)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Vrije beroepen, wetenschappelijke/technische activiteiten (SBI M)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Administratieve en ondersteunende dienstverlening (SBI N)

Eenheid: ton
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2.2.3 Publieke dienstverlening

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van de bedrijfstakken in de publieke dienstverlening in gemeente Tynaarlo. Het gaat om de

CO -uitstoot ten gevolge van het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze worden geleverd via het openbare net.

CO -uitstoot publieke dienstverlening (aardgas en
elektriciteit) in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen (SBI O)

4.989 4.125 4.231 4.444 3.836 3.817 3.445 3.609 3.223 3.044

Onderwijs (SBI P) 2.547 2.511 2.491 2.529 2.013 1.895 1.876 1.594 1.642 1.314

Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q) 10.193 9.414 9.743 10.602 9.999 9.679 9.010 8.221 7.673 6.757

Kunst, amusement en recreatie (SBI R) 2.675 2.365 1.709 2.252 1.461 2.254 1.811 1.601 1.490 1.334

Overige dienstverlening (SBI S) 825 685 596 650 676 1.197 574 642 603 533

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Openbaar bestuur en defensie; verpl. sociale verzekeringen (SBI O)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Onderwijs (SBI P) CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Kunst, amusement en recreatie (SBI R)
CO2-uitstoot (aardgas en elektr.) Overige dienstverlening (SBI S)

Eenheid: ton
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2.3 Verkeer en vervoer

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van Verkeer en vervoer in gemeente Tynaarlo. We laten de CO -uitstoot van verschillende

vervoersmodaliteiten zien. Het gaat om de CO -uitstoot van de volgende voertuigbrandstoffen:

Aardgas;

Benzine;

Diesel;

LPG;

Stookolie.

Van het verbruik van elektriciteit in elektrisch vervoer zijn geen decentrale gegevens beschikbaar. Daardoor zijn ook van de bijbehorende

CO -uitstoot geen gegevens beschikbaar. Deze elektriciteit is onderdeel van het verbruik van de sectoren waar de elektriciteit via het

laadpunt geladen wordt. Zo is de elektriciteit die geladen wordt via particuliere laadpunten onderdeel van het verbruik van woningen.

De elektriciteit die wordt verbruikt door railverkeer is onderdeel van het verbruik van de branche 'Vervoer en opslag'. Deze branche is

onderdeel van de commerciële dienstverlening.

CO -uitstoot Verkeer en vervoer in gemeente Tynaarlo
(ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wegverkeer (diesel, benzine, LPG en aardgas) 66.227 65.574 64.921 64.267 63.614 62.960 63.597 64.234 64.769

Mobiele werktuigen (diesel, benzine en LPG) 7.091 7.201 7.311 7.420 7.530 7.640 7.478 7.316 7.717

Binnen- en recreatievaart (diesel en benzine) 797 800 803 806 809 812 815 819 822

Zeescheepvaart en visserij (diesel en stookolie)

Railverkeer (alleen diesel) 227 203 178 154 129 105 102 98

Deze gegevens zijn gebaseerd op een verkeersmodel. Dat model gebruikt o.a. verkeersmetingen op de hoofd- en provinciale wegen en op

de hoofdvaarwegen. In bijlage B5 leest u meer over de achterliggende methode.

2 2

2

2

Bron: Emissieregistratie

CO2-uitstoot Wegverkeer totaal (incl. auto(snel)wegen, scope 1) CO2-uitstoot Mobiele werktuigen (scope 1)
CO2-uitstoot Binnen- en recreatievaart (scope 1) CO2-uitstoot Zeescheepvaart en visserij (scope 1)
CO2-uitstoot Railverkeer (alleen diesel, scope 1)

Eenheid: ton
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2.4 Industrie, Energie, Afval en Water

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van Industrie, Energie, Afval en Water in gemeente Tynaarlo. We laten de CO -uitstoot van

de onderliggende branches zien. Deze CO -uitstoot is gebaseerd op het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze worden geleverd via het

openbare net.

We tellen het aardgasverbruik van de branche Energieproductie niet mee. Dit aardgas wordt ingezet als primaire energie voor de productie

van elektriciteit en warmte die aan derden wordt geleverd. Het is dus geen eindverbruik. In de verbruiksbenadering kennen we de CO -

uitstoot die het gevolg is van deze productie van elektriciteit en warmte toe aan de gebieden waar de geproduceerde elektriciteit en warmte

verbruikt worden.

Ook de industrie gebruikt een deel van het aardgas voor de productie van elektriciteit en warmte. Dit aardgas telt dus niet als eindverbruik.

Een groot deel van de geproduceerde elektriciteit en warmte wordt echter wel in de eigen processen verbruikt als eindverbruik. De CO -

uitstoot daarvan is dus wel relevant. Alleen de CO -uitstoot van de aan het openbare net teruggeleverde elektriciteit telt ten onrechte

dubbel met de de CO -uitstoot van via het openbare net geleverde elektriciteit. We hebben geen decentrale gegevens waarmee we deze

dubbeltelling kunnen voorkomen.

Daarnaast gebruikt de industrie een deel van aardgas als grondstof, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest of voertuigbrandstoffen.

Dit niet-energetische gebruik leidt niet altijd tot CO -uitstoot. Daardoor is de CO -uitstoot die we rapporteren in de gebieden waar dit

gebeurt te hoog.

Aan de andere kant hebben we geen decentrale gegevens over de CO -uitstoot van andere energiedragers in de industrie. Daardoor is de

CO -uitstoot die we rapporteren in de gebieden waar dit gebeurt te laag.

CO -uitstoot Industrie, Energie, Afval en Water in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Winning van delfstoffen (SBI B, aardgas en
elektriciteit)

10.365 16.450 ? ? ? ? ? ? ? ?

Industrie (SBI C, aardgas en elektriciteit) 531 447 411 340 398 451 704 861 904 807

Energieproductie (SBI D, alleen elektriciteit) 186 191 ? 19 16 15 ? 32 75 104

Winning en distr. van water; afval(water)beheer en
sanering (SBI E, aardgas en elektriciteit)

2.268 2.216 ? ? ? ? ? ? ? ?

Bouwnijverheid (SBI F, aardgas en elektriciteit) 1.066 768 850 765 802 763 762 656 684 1.017
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Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Winning van Delfstoffen, SBI B (aardgas en elektr.) CO2-uitstoot Industrie, SBI C (aardgas en elektr.)
CO2-uitstoot Energieproductie, SBI D (alleen elektr.)
CO2-uitstoot Winning en distr. van water; afval(water)beheer en sanering (SBI E, gas en elektr.)
CO2-uitstoot Bouwnijverheid, SBI F (aardgas en elektr.)

Eenheid: ton
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2.5 Landbouw, bosbouw en visserij

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van Landbouw, bosbouw en visserij in gemeente Tynaarlo. Het gaat om de CO -uitstoot ten

gevolge van het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze worden geleverd via het openbare net.

Ook de landbouw gebruikt een deel van het aardgas voor de productie van elektriciteit en warmte en dus niet als eindverbruik. Een groot

deel van de geproduceerde elektriciteit en warmte wordt echter wel in de eigen processen verbruikt als eindverbruik. De CO -uitstoot

daarvan is dus wel relevant. Alleen de CO -uitstoot van de aan het openbare net teruggeleverde elektriciteit telt ten onrechte dubbel met de

CO -uitstoot van de via het openbare net geleverde elektriciteit. We hebben geen decentrale gegevens waarmee we deze dubbeltelling

kunnen voorkomen.

CO -uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Landbouw, bosbouw en visserij (SBI A, aardgas en
elektriciteit)

6.022 4.972 6.149 6.407 5.580 6.335 ? 5.204 5.446 4.778
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Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (aardgas, elektr.)
Eenheid: ton
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3. CO -uitstoot per energiedrager
In dit hoofdstuk geven we CO -uitstoot weer per energiedrager, voor zover beschikbaar:

Aardgas;

Elektriciteit;

Stadswarmte.

Voor Verkeer en vervoer is de CO -uitstoot niet per brandstof beschikbaar.

2

2

2

3.1 Woningen

CO -uitstoot aardgasverbruik woningen

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het aardgasverbruik van woningen in gemeente Tynaarlo. Het verbruik wordt op twee

manieren bepaald:

Het daadwerkelijke verbruik;

Het verbruik gecorrigeerd voor de jaarlijks fluctuerende gemiddelde buitentemperatuur.

Het aardgasverbruik van woningen en de bijbehorende CO -uitstoot zijn sterk afhankelijk van de buitentemperatuur in het stookseizoen.

Het daadwerkelijke verbruik fluctueert daardoor fors. Om inzicht te krijgen in het verbruik zonder de storende invloed van deze

buitentemperatuur, corrigeren we dit verbruik met een correctiefactor. Daardoor is beter zichtbaar wat de trend van het verbruik en de

bijbehorende CO -uitstoot zijn, onafhankelijk van de toevallige jaarlijkse fluctuaties.

In de totale bekende CO -uitstoot rekenen we dan ook met de CO -uitstoot dit voor de buitentemperatuur gecorrigeerde verbruik. In

onderstaande grafiek is het effect in één oogopslag duidelijk:

CO -uitstoot aardgasverbruik woningen in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot aardgasverbruik woningen 51.938 50.363 49.210 49.267 47.631 45.389 45.874 45.696 46.045 45.371

CO -uitstoot aardgasverbruik woningen
(temperatuurgecorrigeerd)

59.262 46.390 49.874 54.261 40.423 42.448 45.237 43.236 44.022 40.887
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Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Woningen, temperatuurgecorrigeerd (aardgas) CO2-uitstoot Woningen (aardgas)
Eenheid: ton
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We berekenen het aardgasverbruik door het gemiddelde aardgasverbruik per woning te vermenigvuldigen met het totaal aantal woningen

(beide gepubliceerd door CBS), en dit te vermenigvuldigen met een correctiefactor van 0,94. In deze correctiefactor is de aanwezigheid van

leegstaande en bedrijfswoningen en de penetratiegraad van aardgas verdisconteerd. Voor een nadere toelichting, zie Bijlage B1.



Correctiefactor gemiddelde buitentemperatuur

In onderstaande grafiek ziet u de correctiefactor waarmee we het aardgasverbruik voor de fluctuerende buitentemperatuur corrigeren. Deze

factor is te beschouwen als een percentage: in 2010 was het gasverbruik van woningen als gevolg van 2 koude winterperioden 14 % hoger

dan normaal. De correctiefactor is gelijk voor heel Nederland. In werkelijkheid is gemiddelde buitentemperatuur in de winter niet gelijk in

heel Nederland. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar waarmee we de regionale verschillen kunnen verdisconteren.

Correctiefactor gemiddelde
buitentemperatuur aardgasverbruik

woningen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Correctiefactor gemiddelde
buitentemperatuur aardgasverbruik
woningen

1,1410 0,9211 1,0135 1,1014 0,8487 0,9352 0,9861 0,9462 0,9561 0,9012

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Tynaarlo
Eenheid: getal
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CO -uitstoot elektriciteitsverbruik woningen

Onderstaand ziet u de trend in CO -uitstoot van het elektriciteitsverbruik van woningen in gemeente Tynaarlo. Het gaat om elektriciteit die

is geleverd via het openbare net.

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik
woningen in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik
woningen

21.359 20.165 21.411 22.090 22.089 22.604 20.729 18.927 17.700 14.872

We berekenen het elektriciteitsverbruik door het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning te vermenigvuldigen met het totaal aantal

woningen (beide gepubliceerd door CBS) en dit te vermenigvuldigen met een correctiefactor van 0,955. In deze correctiefactor is de

aanwezigheid van leegstaande en bedrijfswoningen verdisconteerd. Voor een nadere toelichting, zie bijlage B1.
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Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Woningen (elektriciteit)
Eenheid: ton
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CO -uitstoot verbruik van stadswarmte woningen

Onderstaand ziet u de trend in CO -uitstoot van het verbruik van stadswarmte door woningen in gemeente Tynaarlo. Het verbruik wordt

(net zoals het verbruik van aardgas) op twee manieren weergegeven:

Het daadwerkelijke verbruik;

Het verbruik gecorrigeerd voor de jaarlijks fluctuerende gemiddelde buitentemperatuur.

>Het verbruik van stadswarmte in woningen en de bijbehorende CO -uitstoot zijn sterk afhankelijk van de buitentemperatuur in het

stookseizoen. Het daadwerkelijke verbruik fluctueert daardoor fors. Om inzicht te krijgen in het verbruik zonder de storende invloed van

deze buitentemperatuur, corrigeren we dit verbruik met een correctiefactor. Daardoor is beter zichtbaar wat de trend van het verbruik is,

onafhankelijk van de toevallige jaarlijkse fluctuaties.

In de totale CO -uitstoot rekenen we dan ook met deze voor de buitentemperatuur gecorrigeerde CO -uitstoot. U vindt deze jaarlijks

fluctuerende factor in de paragraaf met de CO -uitstoot van het aardgasverbruik van woningen.

In onderstaande grafiek is het effect in één oogopslag duidelijk:

CO -uitstoot stadswarmte woningen in gemeente Tynaarlo
(ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot stadswarmte woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO -uitstoot stadswarmte woningen
(temperatuurgecorrigeerd)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

We berekenen het verbruik van stadswarmte door het aardgasverbruik te extrapoleren naar de woningen die stadswarmte geleverd krijgen.

Voor een nadere toelichting, zie bijlage B3.
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Bron: Extrapolatie gemiddeld gasgebruik naar warmtewoningen

Verbruik stadswarmte woningen (schatting) Verbruik stadswarmte woningen temperatuurgecorrigeerd (schatting)
Eenheid: GJ

0

1

2

3

G
J

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2

2

2



3.2 Commerciële dienstverlening

CO -uitstoot verbruik van aardgas

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het aardgasverbruik van de verschillende branches binnen de commerciële

dienstverlening in gemeente Tynaarlo.

Het aardgasverbruik van commerciële dienstverlening is, net als dat van woningen, afhankelijk van de buitentemperatuur in het

stookseizoen. Het verbruik fluctueert daardoor. We kunnen in de commerciële dienstverlening deze storende invloed niet corrigeren met

een correctiefactor. De relatie tussen het aardgasverbruik en de buitentemperatuur in de commerciële dienstverlening is namelijk minder

eenduidig dan bij woningen.

CO -uitstoot aardgasverbruik commerciële dienstverlening in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Groot- en detailhandel, reparatie auto's (SBI G) 3.649 2.893 2.945 3.252 2.231 2.464 2.380 2.509 2.353 2.113

Vervoer, Opslag (SBI H) 706 558 542 637 784 447 456 496 480 423

Horeca (SBI I) 2.777 2.067 2.655 2.820 2.181 2.405 2.825 2.515 2.377 2.276

Informatie en communicatie (SBI J) 215 241 236 150 134 157 100 57 57 59

Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K) 291 309 295 324 295 392 495 553 639 577

Exploitatie en handel onroerend goed (SBI L) 164 132 542 665 466 717 622 448 353 331

Vrije beroepen, weten-schap, techniek (SBI M) 771 578 527 644 532 424 771 582 487 451

Administratie en ondersteunning (SBI N) 322 245 272 322 261 256 181 163 141 149

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Groot- en detailhandel, reparatie van auto's , SBI G (aardgas) CO2-uitstoot Vervoer en Opslag, SBI H (aardgas)
CO2-uitstoot Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca), SBI I (aardgas)
CO2-uitstoot Informatie en communicatie, SBI J (aardgas) CO2-uitstoot Financiële activiteiten en verzekeringen, SBI K (aardgas)
CO2-uitstoot Exploitatie van en handel in onroerend goed, SBI L (aardgas)
CO2-uitstoot Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten, SBI M (aardgas)
CO2-uitstoot Administratieve en ondersteunende dienstverlening, SBI N (aardgas)

Eenheid: ton
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Onderstaand ziet u de optelsom van bovenstaande CO -uitstoot:

CO -uitstoot aardgasverbruik Commerciële
dienstverlening in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot aardgasverbruik Commerciële
dienstverlening

8.895 7.023 8.014 8.813 6.883 7.261 7.830 7.323 6.888 6.380

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

Tynaarlo
Eenheid: ton
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CO -uitstoot verbruik van elektriciteit

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het elektriciteitsverbruik van de verschillende branches binnen de Commerciële

dienstverlening in gemeente Tynaarlo.

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik Commerciële dienstverlening in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Groot- en detailhandel, reparatie auto's (SBI G) 4.778 4.549 4.836 5.830 5.004 5.476 4.883 4.277 3.971 3.252

Vervoer, Opslag (SBI H) 921 845 895 1.033 1.112 964 865 851 796 694

Horeca (SBI I) 2.775 2.590 3.117 3.035 3.053 3.337 3.030 3.221 3.198 2.923

Informatie en communicatie (SBI J) 387 400 438 499 487 497 544 618 1.024 672

Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K) 416 421 404 356 352 331 340 364 414 335

Exploitatie en handel onroerend goed (SBI L) 234 211 290 530 290 272 272 284 237 ?

Vrije beroepen, wetenschap, techniek (SBI M) 667 596 615 708 743 489 852 686 597 490

Administratie en ondersteunning (SBI N) 317 292 349 617 422 445 131 118 108 93
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2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Groot- en detailhandel, reparatie van auto's , SBI G (elektr.) CO2-uitstoot Vervoer en Opslag, SBI H (elektr.)
CO2-uitstoot Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca), SBI I (elektr.) CO2-uitstoot Informatie en communicatie, SBI J (elektr.)
CO2-uitstoot Financiële activiteiten en verzekeringen, SBI K (elektr.)
CO2-uitstoot Exploitatie van en handel in onroerend goed, SBI L (elektr.)
CO2-uitstoot Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten, SBI M (elektr.)
CO2-uitstoot Administratieve en ondersteunende dienstverlening., SBI N (elektr.)

Eenheid: ton
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Onderstaand ziet u de optelsom van bovenstaande CO -uitstoot:

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik
Commerciële dienstverlening in 

gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik
Commerciële dienstverlening

10.497 9.904 10.943 12.607 11.461 11.812 10.918 10.420 10.345 8.459

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

Tynaarlo
Eenheid: ton
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3.3 Publieke dienstverlening

CO -uitstoot verbruik van aardgas

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het aardgasverbruik van de verschillende branches binnen de publieke dienstverlening in

gemeente Tynaarlo.

Het aardgasverbruik van publieke dienstverlening is, net als dat van woningen, afhankelijk van de buitentemperatuur in het stookseizoen.

Het verbruik fluctueert daardoor. We kunnen in de publieke dienstverlening deze storende invloed niet corrigeren met een correctiefactor.

De relatie tussen het aardgasverbruik en de buitentemperatuur in de publieke dienstverlening is namelijk minder eenduidig dan bij

woningen.

CO -uitstoot aardgasverbruik publieke dienstverlening in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Openbaar bestuur, defensie, sociale verzekeringen (SBI O) 2.931 2.228 1.897 1.683 1.407 1.298 1.234 1.395 1.216 1.166

Onderwijs (SBI P) 1.679 1.758 1.666 1.711 1.119 1.130 1.112 985 1.053 824

Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q) 6.541 5.368 5.850 7.374 6.346 5.596 4.812 4.436 4.556 4.349

Kunst, amusement en recreatie (SBI R) 1.613 1.305 942 1.482 750 1.178 994 901 817 715

Overige dienstverlening (SBI S) 554 411 377 418 393 603 375 410 408 371

Extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI U) 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ?

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen, SBI O (aardgas)
CO2-uitstoot Onderwijs, SBI P (aardgas) CO2-uitstoot Gezondheids- en welzijnszorg, SBI Q (aardgas)
CO2-uitstoot Kunst, amusement en recreatie, SBI R (aardgas) CO2-uitstoot Overige dienstverlening, SBI S (aardgas)
CO2-uitstoot Extraterritoriale organisaties en lichamen, SBI U (aardgas)

Eenheid: ton
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Onderstaand ziet u de optelsom van bovenstaande CO -uitstoot:

CO -uitstoot aardgasverbruik publieke
dienstverlening in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot aardgasverbruik publieke
dienstverlening

13.317 11.070 10.733 12.668 10.014 9.805 8.527 8.128 8.051 7.424

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

Tynaarlo
Eenheid: ton

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

to
n

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2

2

https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive/jive?presel_code=co2_tot_gas_pub_dv_gebied_grafiek&geoitem_codes=gemeente_1730


CO -uitstoot verbruik van elektriciteit

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het elektriciteitsverbruik van de verschillende branches binnen de publieke

dienstverlening in gemeente Tynaarlo.

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik publieke dienstverlening in 
gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Openbaar bestuur, defensie, sociale verzekeringen (SBI O) 2.059 1.897 2.334 2.762 2.429 2.519 2.211 2.214 2.007 1.878

Onderwijs (SBI P) 868 753 824 818 894 765 763 609 589 491

Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q) 3.653 4.046 3.893 3.228 3.653 4.083 4.199 3.785 3.117 2.409

Kunst, amusement en recreatie (SBI R) 1.063 1.060 767 769 711 1.076 817 700 673 619

Overige dienstverlening (SBI S) 271 274 219 232 283 594 199 232 195 162

Extraterritoriale organisaties en lichamen (SBI U) 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ?

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen, SBI O (elektr.) CO2-uitstoot Onderwijs, SBI P (elektr.)
CO2-uitstoot Gezondheids- en welzijnszorg, SBI Q (elektr.) CO2-uitstoot Kunst, amusement en recreatie, SBI R (elektr.)
CO2-uitstoot Overige dienstverlening, SBI S (elektr.) CO2-uitstoot Extraterritoriale organisaties en lichamen, SBI U (elektr.)

Eenheid: ton
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Onderstaand ziet u de optelsom van bovenstaande CO -uitstoot:

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik publieke
dienstverlening in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik publieke
dienstverlening

7.913 8.030 8.037 7.809 7.970 9.037 8.189 7.538 6.581 5.559

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

Tynaarlo
Eenheid: ton
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3.4 Industrie, Energie, Afval en Water

CO -uitstoot verbruik van aardgas

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het aardgasverbruik van de sector Industrie, Energie, Afval en Water in 

gemeente Tynaarlo, uitgesplitst naar de onderliggende branches. Het gaat om het verbruik van aardgas, geleverd via het openbare net.

We tellen het aardgasverbruik van de branche Energieproductie (SBI D) niet mee, omdat dit grotendeels wordt ingezet als primaire energie

voor de productie van elektriciteit en warmte die aan derden wordt geleverd, en dus niet als eindverbruik.

Ook wordt in de industrie aardgas ten dele ingezet in WKK's voor de productie van elektriciteit en warmte en dus niet als eindverbruik. Een

groot deel van die elektriciteit en warmte wordt echter in de eigen processen verbruikt als eindverbruik. De CO -uitstoot ervan is dus wel

relevant. Alleen de CO -uitstoot van de aan het openbare net teruggeleverde elektriciteit telt ten onrechte dubbel met de CO -uitstoot van

de via het openbare net geleverde elektriciteit. Er zijn geen decentrale gegevens beschikbaar waarmee deze dubbeltelling kan worden

voorkomen.

Daarnaast gebruikt de industrie een deel van aardgas als grondstof, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest of voertuigbrandstoffen.

Dit niet-energetische gebruik leidt niet altijd tot CO -uitstoot. Daardoor is de CO -uitstoot die we rapporteren in de gebieden waar dit

gebeurt te hoog.

Aan de andere kant hebben we geen decentrale gegevens over de CO -uitstoot van andere energiedragers in de industrie. Daardoor is de

CO -uitstoot die we rapporteren in de gebieden waar dit gebeurt te laag.

CO -uitstoot aardgasverbruik
Industrie, Energie, Afval en
Water in gemeente Tynaarlo

(ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Winning van delfstoffen (SBI B) 23.000 29.000 0 0 0 0 ? ? ? ?

Industrie (SBI C) 161.000 92.000 117.000 90.000 90.000 99.000 153.000 210.000 227.000 209.000

Winning en distr. van water;
afval(water)beheer en sanering
(SBI E)

258.000 191.000 198.000 208.000 184.000 187.000 182.000 162.000 162.000 247.000

Bouwnijverheid (SBI F) 478.000 344.000 340.000 325.000 298.000 307.000 ? ? ? ?

2

2

2

2 2

2 2

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Winning van Delfstoffen, SBI B (aardgas) CO2-uitstoot Industrie (aardgas)
CO2-uitstoot Winning en distr. van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering, SBI E (aardgas)
CO2-uitstoot Bouwnijverheid, SBI F (aardgas)

Eenheid: ton
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CO -uitstoot verbruik van elektriciteit

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het elektriciteitsverbruik van de verschillende branches binnen de sector Industrie,

Energie, Afval en Water in gemeente Tynaarlo.

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik Industrie, Energie,
Afval en Water in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Winning van delfstoffen (SBI B) 10.324 16.398 ? ? ? ? ? ? ? ?

Industrie (SBI C) 243 282 202 180 237 274 430 485 497 433

Energieproductie (SBI D) 186 191 ? 19 16 15 ? 32 75 104

Winning en distr. van water; afval(water)beheer en
sanering (SBI E)

2.203 2.159 3.415 2.912 3.451 9.051 7.264 ? ? 1.795

Bouwnijverheid (SBI F) 604 427 496 393 474 429 436 365 393 575

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

CO2-uitstoot Winning van Delfstoffen, SBI B (elektr.) CO2-uitstoot Industrie (elektr.)
CO2-uitstoot Productie en distr. elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, SBI D (elektr.)
CO2-uitstoot Winning en distr. van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering, SBI E (elektr.)
CO2-uitstoot Bouwnijverheid, SBI F (elektr.)

Eenheid: ton
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3.5 Landbouw, bosbouw en visserij

CO -uitstoot verbruik van aardgas

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het aardgasverbruik van de Landbouw, bosbouw en visserij in gemeente Tynaarlo.

In de landbouw, met name in de glastuinbouw, wordt aardgas ten dele ingezet in WKK's voor de productie van elektriciteit en warmte en

dus niet als eindverbruik. Een deel van die elektriciteit en warmte wordt echter in de eigen processen verbruikt als eindverbruik. De CO -

uitstoot ervan is dus wel relevant. Alleen de CO -uitstoot van de aan het openbare net teruggeleverde elektriciteit telt ten onrechte dubbel

met de CO -uitstoot van de via het openbare net geleverde elektriciteit. Er zijn geen decentrale gegevens beschikbaar waarmee deze

dubbeltelling kan worden voorkomen.

CO -uitstoot aardgasverbruik Landbouw, bosbouw en
visserij (SBI A) in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot aardgasverbruik Landbouw, bosbouw en
visserij (SBI A)

3.288 2.364 3.140 3.306 2.495 2.766 ? 2.525 2.774 2.400
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2

2

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

Tynaarlo
Eenheid: ton
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CO -uitstoot verbruik van elektriciteit

Onderstaand ziet u de trend in de CO -uitstoot van het elektriciteitsverbruik van de de Landbouw, bosbouw en visserij in gemeente Tynaarlo

.

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik Landbouw, bosbouw
en visserij (SBI A) in gemeente Tynaarlo (ton)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO -uitstoot elektriciteitsverbruik Landbouw, bosbouw
en visserij (SBI A)

2.734 2.608 3.009 3.101 3.085 3.568 3.003 2.678 2.672 2.378

2

2

Bron: Berekening CO2-uitstoot o.b.v. emissiefactoren

Tynaarlo
Eenheid: ton
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Bijlagen: Beschrijving berekeningen en schattingen

B1: Berekening aardgas- en elektriciteitsverbruik woningen

CBS publiceert het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van woningen en het totaal aantal woningen, beide per buurt en per gemeente.

We bepalen de totale gas- en elektriciteitsverbruiken van woningen per gebied door het gemiddelde verbruik van woningen in dat gebied te

vermenigvuldigen met het totale aantal woningen in dat gebied per 1 januari van een bepaald jaar en een correctiefactor.

Correctie

Deze correctie is nodig, omdat het zonder deze correctie berekende totaal om een aantal redenen kan afwijken van het werkelijke totaal:

1. In het totaal aantal woningen zijn ook woningen aanwezig die leeg staan. Deze woningen hebben een lager dan gemiddeld

energieverbruik en worden dus deels ten onrechte meegeteld in het totaal;

2. In het totaal aantal woningen zijn ook woningen aanwezig die geen aardgas verbruiken, maar bijvoorbeeld propaangas of een

warmtepomp. Deze woningen kunnen een ander energieverbruik hebben dan de woningen die aardgas verbruiken. Dat kan leiden tot een

afwijking naar boven of beneden. Echter, omdat deze woningen wel energie en soms zelfs fossiel gas (maar met een iets andere energie-

inhoud dan aardgas) verbruiken, is deze afwijking klein;

3. In het totaal aantal woningen komen ook bedrijfswoningen voor. Het verbruik daarvan moet grotendeels toegerekend worden aan het

bedrijf in kwestie;

4. Gedurende het jaar worden woningen gebouwd en gesloopt. Deze mutaties worden verwerkt in het woningaantal per 1 januari van het

volgende jaar. Gedurende het jaar zijn deze mutaties niet per gemeente bekend.

Overschatting en onderschatting

Bovenstaande situaties (1), (2) en (3) leiden zonder correctie tot een overschatting van het totaalverbruik van met name aardgas. Situatie (1)

en (3) leiden zonder correctie tot een overschatting van het verbruik van elektriciteit. Situatie (2) heeft geen invloed op de berekening van

het verbruik van elektriciteit. 

Deze overschattingen corrigeren we door het berekende totaal:

•   Voor aardgas te vermenigvuldigen met 0,94 (combinatie van aanname percentage leegstand, bedrijfswoningen en penetratiefactor

aardgas);

•   Voor elektriciteit met 0,955 (combinatie van aanname percentage leegstand en bedrijfswoningen). 

Situatie (4) kan leiden tot een onderschatting van het energieverbruik omdat gemiddeld gesproken de woningvoorraad groeit. 

De berekeningsmethode en de oorzaken van mogelijke onder- en overschatting zijn voor alle jaren in de tijdreeks gelijk. Daarom heeft het

hanteren van deze berekeningsmethode weinig of geen invloed op de gepresenteerde trends in gas- en elektriciteitsverbruik.

Warmtewoningen

In het totaal aantal woningen zijn ook woningen aanwezig die geen aardgas gebruiken, maar warmte geleverd krijgen via een warmtenet

(‘warmtewoningen’). In gemeenten waar warmtewoningen zijn, is dat door CBS al verdisconteerd in het gemiddelde aardgasverbruik van

alle woningen. Daardoor leidt dit niet tot een afwijking in de berekende totale gasverbruiken in die gemeenten volgens de methode zoals

bovenstaand beschreven.

CBS publiceert het percentage warmtewoningen. We gebruiken dit percentage om het aantal warmtewoningen te berekenen. We

vermenigvuldigen dit percentage met het totaal aantal woningen in die gemeente. Vervolgens trekken we het aantal warmtewoningen af

van het totaal aantal woningen om een schatting van het aantal gaswoningen op aardgas (‘gaswoningen’) te verkrijgen. 

Deze schatting van de ‘gaswoningen’ wijkt af van het werkelijke aantal, omdat een gering aantal woningen geen aardgas verbruikt, maar

ook geen stadswarmte krijgt. Voorbeelden zijn woningen die propaangas of een warmtepomp gebruiken voor ruimteverwarming. 

In feite geeft het aftrekken van de warmtewoningen van het totaal aantal woningen het aantal woningen weer dat geen warmte geleverd

krijgt. De afwijking van het daadwerkelijk aantal gaswoningen is naar onze schatting qua ordegrootte vergelijkbaar met de afrondingsfout

die al ontstaat door het afronden van het gepubliceerde percentage warmtewoningen.





B2: Schatting verbruik zonnestroom 'achter de meter'

Een deel van de geproduceerde zonnestroom wordt direct verbruikt ('achter de meter'). Deze wordt dus niet geregistreerd door de meters

die uitwisseling met het elektriciteitsnet meten. Om het totale verbruik te bepalen moeten we dit verbruik 'achter de meter' schatten en bij

het totale verbruik optellen.

Schatting

Voor de schatting zijn alleen installaties met een daadwerkelijk verbruik achter de meter relevant. Zonnevelden hebben geen verbruik achter

de meter, omdat zij alle opgewekte zonnestroom leveren aan het net. 

Voor de schatting trekken we daarom alle grondgebonden installaties (voor zover bekend) af van het totaal. We schatten vervolgens het

verbruik achter de meter op 33 % van de opwek van de resterende installaties. Voor zonnepanelen op woningen schatten we het verbruik

achter de meter op 33 % van de opwek van de zonnepanelen op woningen.



B3: Schatting verbruik stadswarmte woningen

CBS publiceert het gemiddeld gasverbruik van alle woningen en het totale aantal woningen. CBS publiceert ook het percentage woningen

met stadsverwarming in een gemeente, wijk of buurt waar dat percentage hoger is dan 5 %. 

Schatting

We voeren met deze gegevens de volgende berekeningen uit:

•   Berekenen van het aantal woningen met stadsverwarming door het totaal aantal woningen te vermenigvuldigen met het percentage

woningen met stadsverwarming;

•   Schatten van het aantal met aardgas verwarmde woningen (‘gaswoningen’) door het aantal woningen met stadsverwarming af te trekken

van het totaal aantal woningen;

•   Berekenen van het gemiddeld gasgebruik van ‘gaswoningen’ door het totaal gasgebruik te delen op het aantal woningen met aardgas;

•   Omrekenen van het gemiddeld gasgebruik van ‘gaswoningen’ naar de energie-inhoud van dat aardgas;

•   Extrapoleren van deze energie-inhoud naar de woningen met stadsverwarming door deze energie-inhoud te vermenigvuldigen met het

aantal woningen met stadsverwarming.

Aggregatie buurten en wijken

Hierbij tellen we de gegevens van alle buurten op tot gemeentegegevens, tenzij er één of meer buurten zijn met een aandeel

stadsverwarming > 60 %. In dat geval tellen we de gegevens op wijkniveau op tot gemeentegegevens, tenzij er één of meer wijken zijn met

een aandeel stadsverwarming > 60 %. In dat laatste geval nemen we het resultaat van de gehele gemeente, ook als in de gemeente het

aandeel stadsverwarming > 60 %. We ronden de gegevens af op 1 TJ = 1000 GJ.

Kanttekeningen

Bij deze extrapolatie gaan we er impliciet van uit dat het energieverbruik van de gaswoningen in een gemeente vergelijkbaar is met het

energieverbruik van de woningen met stadsverwarming. In werkelijkheid kunnen tussen deze groepen woningen echter verschillen bestaan,

die leiden tot verschillen in energieverbruik. Voorbeelden zijn:

•   De woningen met stadsverwarming kunnen gemiddelde ouder of jonger zijn dan de gaswoningen, bijvoorbeeld als de warmtewoningen

recent gebouwd zijn en de gaswoningen niet;

•   De woningen met stadsverwarming kunnen gemiddelde groter of kleiner zijn dan de gaswoningen, bijvoorbeeld als de warmtelevering

vooral appartementencomplexen betreft en de gaslevering vooral grondgebonden woningen.

We gebruiken deze schatting, omdat de daadwerkelijke warmteleveringen voor ons niet bekend zijn. Sommige gemeenten in Nederland

beschikken zelf wel over de daadwerkelijke warmteleveringen, omdat ze deze, al dan niet vertrouwelijk, hebben ontvangen van de

warmteleverancier(s) op hun grondgebied.

Zolang bovenstaande CBS-statistieken in een jaar nog niet gepubliceerd zijn, extrapoleren we de statistieken van het voorafgaande jaar,

zodat we het energieverbruik van de Gebouwde omgeving kunnen berekenen.



B4: Aardgas- en elektriciteitsverbruik bedrijven en instellingen

CBS publiceert gas- en elektriciteitslevering per branche (SBI). Zie voor een andere toelichting hierop de bronbeschrijving ‘CBS o.b.v.

klantenbestanden netbeheerders openbare net’. We beschouwen in de Klimaatmonitor deze levering als de best beschikbare benadering

van het eindverbruik per branche.

Onbekende gegevens

Echter, in sommige gevallen mag CBS de gas- of elektriciteitslevering aan een branche in een gemeente niet publiceren, omdat dit

herleidbaar kan zijn naar individuele afnemers. Dit is bijvoorbeeld het geval als het aantal bedrijven in een branche zeer laag is (kleiner dan

10) of als 1 dominante afnemer (groter dan 80 % van het gebruik) in die branche aanwezig is. 

Hierdoor kunnen ook optellingen, waarin het verbruik van deze branche meetelt, niet gemaakt worden. Dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld de

totaalverbruiken van Commerciële Dienstverlening, Publieke Dienstverlening, Gebouwde Omgeving, Industrie, Energie, Afval en Water en

Landbouw in die gevallen niet bepaald kunnen worden. 

En daardoor kan het totaalverbruik van een gemeente niet bepaald worden. Hetzelfde geldt voor regionale optellingen, waar één

onbekende in één gemeente leidt tot het onbekend zijn van de optelling voor de regio. Enkele onbekenden vermenigvuldigen zich dus

exponentieel. 

Bijschatten

Om dit probleem op te lossen schatten we de onbekende gebruiken per branche bij. De bijgeschatte gegevens geven we in de

Klimaatmonitor niet per branche weer omdat onbekend is welke onzekerheidsmarge de schattingen hebben. We tonen echter wel de

optellingen, omdat in de optelling de onzekerheidsmarge veel kleiner is. We tonen de optellingen niet als de bijschatting groter is dan 20 %

van de optelling waarin zij gebruikt wordt. 

Meestal is de bijschatting veel kleiner. In sommige branches als Delfstoffenwinning is de bijschatting soms zelfs 0 m3 of 0 kWh. Ook geldt,

dat bij meerdere bijschattingen eventuele afwijkingen naar boven en naar beneden elkaar deels uitmiddelen. Tenslotte ronden we de

optellingen waarin de bijschattingen gebruikt worden af op 1 TJ (32.000 m3 gas of 278.000 kWh). Een groot deel van de bijgeschatte

gegevens is kleiner dan deze afronding. 

We achten deze werkwijze acceptabel, omdat:

•   Het alternatief is dat er geen optelling per gemeente of regio gemaakt kan worden (onzekerheid is 100%);

•   De oorspronkelijke, niet opgetelde, gegevens per branche, inclusief de onbekenden, beschikbaar blijven in de Klimaatmonitor. Iedere

gebruiker die de optellingen inclusief bijschattingen niet wenst te gebruiken, kan dus de oorspronkelijke gegevens gebruiken en deze, voor

zover bekend, zelf optellen.

Methode

We maken de bijschattingen per jaar en energiedrager (gas en elektriciteit. We werken hierbij gewerkt van het hoogste naar het laagste

geografische schaalniveau. De werkwijze lijkt op het invullen van een sudoku.

Provincie

Op nationaal niveau zijn alle verbruiken van gas en elektriciteit per branche en het totaal van alle branches onbekend. Deze bekende cijfers

vormen de zogenaamde randtotalen. Ook het totaal van het verbruik van gas en elektriciteit van alle branches in een provincie is bekend.

Een deel van de provinciale totalen per branche is echter onbekend. Dit geldt altijd voor minstens 2 provincies, omdat anders de waarde van

de enige onbekende provincie afgeleid kan worden uit het Nederlands totaal en de 11 bekende provincies.

Omdat alle totalen van Nederland bekend zijn, weten we hoeveel resterend verbruik we moeten verdelen over de 2 of meer onbekende

provincies. Om dit restant over de onbekende provincies te verdelen, maken we eerst een initiële schatting op basis van de volgende regels:

1. onderlinge verhouding verbruik energiedragers in een branche

Als de waarde van de andere energiedrager (gas of elektriciteit) bekend is een het jaar waarvoor we een schatting moeten maken, en als

beide energiedragers bekend zijn in een ander jaar, dan gebruiken we de verhouding tussen die 2 energiedragers in het bekende jaar om de

onbekende waarde te schatten.

Als bijvoorbeeld de verhouding tussen het verbruik van aardgas en elektriciteit in een bepaalde branche 1 op 10 is, gaan we er voor de



schatting vanuit dat die verhouding ook van toepassing is in het te schatten jaar. We nemen daarbij dus aan dat de verhouding tussen het

verbruik van beide energiedragers in een bepaalde branche relatief stabiel is over de jaren.

2. verhouding verbruik energiedrager in een branche ten opzichte van het totaal van die energiedrager

Als regel 1 niet mogelijk is, kijken we naar het aandeel van het verbruik van die branche in het dichtstbijzijnde jaar waarvoor de waarde wel

bekend is ten opzichte van het totale verbruik van alle branches.

Als bijvoorbeeld het aandeel van het verbruik van gas in een bepaalde branche in het totale gasverbruik 10 % is, gaan we er voor de

schatting vanuit dat dat aandeel ook van toepassing is in het te schatten jaar. We nemen daarbij dus aan dat het aandeel van het verbruik

van een bepaalde branche in het totaal relatief stabiel is over de jaren.

3. combinatie van 1 en 2

Als regel 2 niet mogelijk is, kijken we naar het aandeel in het totale verbruik van de andere energiedrager.

Als bijvoorbeeld het aandeel van het verbruik van gas in een bepaalde branche in het totale gasverbruik 10 % is, gaan we er voor de

schatting van het elektriciteitsverbruik van die branche vanuit dat dat aandeel ook van toepassing is in het te schatten jaar. We nemen

daarbij dus aan dat zowel het aandeel van het verbruik van een bepaalde branche in het totaal als de verhouding tussen het verbruik van

beide energiedragers in een bepaalde branche relatief stabiel zijn over de jaren.

Als geen van bovenstaande drie regels mogelijk, nemen we als initiële schatting een waarde naar rato van beide randtotalen. Dat is altijd

mogelijk. Verder maken we bij het schatten nog gebruik van de bekende waarden van de gemeenten in een provincie. Deze vormen een

ondergrens voor de te schatten provinciale waarde. 

Op basis van de resulterende initiële schattingen verdelen we het restant van het Nederlandse totaal per branche en energiedrager over de

onbekende provincies.

Gemeente

De methode per gemeente volgt in essentie dezelfde stappen. Een verschil met de provincies is, dat niet in alle gevallen de gemeentelijke

randtotalen bekend zijn. Die schatten we dus bij. Als ondergrens fungeren ook hier de wel bekende gemeentelijke branchewaarden.

Sanity check

Tenslotte vergelijken we de resulterende schattingen waarden met de bekende waarden in andere jaren. Als de bijschatting meer dan 50 %

afwijkt van alle bekende waarden in de overige jaren, gebruiken we de bijschatting niet. We zetten deze waarde dan alsnog op 'onbekend'.

We kunnen daardoor de totalen waarin die waarde nodig is niet berekenen. 

Gewijzigde bronstatistiek CBS

Met ingang van 2017 zijn in de gegevens van CBS niet meer de in de Klimaatmonitor gebruikte geleverde hoeveelheden gas excl. branche D

opgenomen, maar de geleverde hoeveelheden incl. branche D. In die hoeveelheid is het aardgas dat wordt gebruikt voor

elektriciteitsproductie opgenomen.

Om het totaal voor gas excl. branche D te berekenen gebruiken we bovenstaande methode. We tellen de verbruiken van alle branches,

behalve dat van branche B, bij elkaar op. Waar dat niet kan, trekken we het bijgeschatte verbruik van branche D af van het totaal incl.

branche D. Tenzij het bijgeschatte verbruik van branche D groter dan 10 % van het totaal incl. branche D is.



B5: Energieverbruik verkeer en vervoer

We bepalen de hoeveelheid verbruikte energie in verkeer en vervoer als volgt:

•    Emissieregistratie publiceert de hoeveelheid CO2-uitstoot per gebied. 

•    Emissieregistratie publiceert ook de emissiefactor per voertuigbrandstof. 

Deze emissiefactor is de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten per eenheid energie (ton per TeraJoule). Deze emissiefactoren variëren per

jaar, afhankelijk van de hoeveelheid bijgemengde biobrandstof.

Om de hoeveelheid verbruikte energie te bepalen, delen we de hoeveelheid CO2-uitstoot per gebied door deze emissiefactor.

Hoe Emissieregistratie de CO -emissies bepaalt, wordt gedocumenteerd in de achterliggende documentatie.2

http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/Documenten.aspx?ROOT=\Lucht%20(Air)\


Disclaimer

B6: Hernieuwbare warmte en stadswarmte woningen

Hoe we het eindverbruik van hernieuwbare warmte berekenen staat beschreven in de Rapportage Hernieuwbare energie. Voor het bepalen

van het eindverbruik in uw gebied moeten we echter nog een bewerking uitvoeren.

Mogelijke dubbeltelling

Een deel van de opgewekte (hernieuwbare) warmte wordt als stadswarmte aan verbruikers geleverd via een warmtenet. We kunnen daarom

niet alle opgewekte (hernieuwbare) warmte optellen bij het energieverbruik. We moeten zorgen dat er geen dubbeltelling plaatsvindt

tussen enerzijds de opgewekte (hernieuwbare) warmte (die het warmtenet in gaat) en anderzijds de geleverde warmte (die het warmtenet

uitkomt). We maken daarvoor onderscheid tussen de verschillende soorten (hernieuwbare) warmte.

We gaan ervan uit dat sommige soorten niet via een warmtenet aan woningen worden geleverd:

Geothermie (diepe bodemenergie);

Houtkachels woningen en houtskool (hernieuwbare) warmte;

Ondiepe bodemwarmte (WKO);

Hernieuwbare warmte uit biogas (covergisting, stortgas, GFT, VGI, RWZI)

Bij andere soorten bestaat de kans dat de warmte wel via een warmtenet aan woningen worden geleverd:

Afvalverbrandingsinstallatie (hernieuwbare en fossiele) warmte;

Biomassaketels bedrijven hernieuwbare warmte;

Biomassaverbranding met decentrale elektriciteitsopwekking hernieuwbare warmte;

Dubbeltelling voorkomen

We moeten zorgen dat de optelsom van deze laatste 3 soorten niet kan dubbel tellen met de warmtelevering via stadsverwarming aan

woningen. Daarvoor kijken we per gemeente welk getal hoger is:

De aan woningen geleverde stadswarmte;

De optelsom van de 3 soorten (hernieuwbare) warmte.

We tellen het hoogste van deze 2 getallen mee in het totale energieverbruik. Daarmee voorkomen we dat we ten onrechte warmte dubbel

tellen. Het nadeel van deze methode is dat we voor een deel warmte niet meetellen, die wel meegeteld zou moeten worden. Een deel van

deze (hernieuwbare) warmte wordt immers niet als stadswarmte aan woningen geleverd en zou mee moeten tellen in het eindverbruik.

Omdat we onvoldoende gegevens hebben over de geleverde stadsverwarming en de warmtebronnen van de stadswarmte, is dit nadeel

onontkoombaar. We kiezen voor het minste van 2 kwaden:

Liever onterecht een deel van de hernieuwbare warmte niet meetellen en daardoor een onterecht te laag eindverbruik;

Dan onterecht warmte dubbel tellen en daardoor een onterecht te hoog eindverbruik.

In Amsterdam tellen we de hernieuwbare warmte van Biomassaketels bedrijven wel volledig mee in het eindverbruik. Deze warmte wordt

niet aan woningen geleverd, maar ter plekke gebruikt.

https://www.rijkswaterstaat.nl/footer/index.aspx
https://klimaatmonitor.databank.nl/content/hernieuwbare-energie

