
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DUURZAAMHEID 
Factsheet stand van zaken gemeente Ridderkerk 2017 

Nederland heeft tot doelstelling 
49% minder 
broeikasgasemissies uit te 
stoten in 2030 om te komen tot 
de drastische beperking van de 
uitstoot tot bijna 0 in 2050. Het 
gebruik van fossiele 
brandstoffen is daarmee 
voorbij. Iedereen binnen 
Ridderkerk krijgt hiermee te 
maken. Inzet op alle fronten is 
nodig om de CO2-reductie te 
bereiken. Zowel 
energiebesparing, als 
zonnepanelen, warmtenetten, 
elektrisch vervoer en 
aardgasloze nieuwbouw.  

In de factsheet vindt u het huidige 

energiegebruik en de verdeling hiervan 

over de verschillende sectoren. 

Daarnaast treft u een overzicht aan 

van behaalde en geplande duurzame 

projecten. 
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Biobrandstoffen 
57 TJ/jaar 

Duurzame energie 
79 TJ/jaar 
 

Wind 
0 TJ/jaar 

Energiebesparing 
1,8 TJ/jaar 
 

Zon 
8 TJ/jaar 

Wko 
2 TJ/jaar 

Biomassa 
12 TJ/jaar 

 

TOT NU TOE BEREIKTE RESULTATEN PROJECTEN OP DE KAART 

CO2-reductie 
 De conclusie van deze factsheet is 
dat gemeente Ridderkerk in 2015 
22.000 ton CO2 heeft bespaard. 
Deze CO2-emissie komt overeen 
met 3% van de oppervlakte van 
Ridderkerk beplant met bomen. 
Gelet op de doelstelling in 
Ridderkerk van 40% CO2-reductie 
in 2030, moet dit 130.000 ton CO2 
per jaar zijn. Dit is 18% van het 
totale oppervlak van gemeente 
Ridderkerk, zoals in het grijs is 
weergegeven. Hierbij is uitgegaan 
van het gegeven dat 1 ha bos 300 
ton CO2 opneemt. 
 

ENERGIEGEBRUIK 2015 BEREIKTE RESULTATEN IN 2030 

Gas 
48.197.000 m3 
1.571 TJ 

Elektriciteit 
200.365.000 kWh 
721 TJ eindgebruik 

Brandstof 
1.459.490 liter benzine en 
1.459.490 liter LPG en 
1.459.490 liter diesel 
1.942 TJ 

Wonen 

Industrie 

Mobiliteit 

Diensten 

Landbouw 

Maatschappelijk 
vastgoed 

Biobrandstoffen 
57 TJ/jaar 

Duurzame energie 
308 TJ/jaar 
 

Wind 
59 TJ/jaar 

Zon 
8 TJ/jaar 

Wko 
2 TJ/jaar 

Biomassa 
12 TJ/jaar 

 

Energiebesparing 
1,8 TJ/jaar 
 

 

 

 

 

 

 

4.962 TJ energie 2010 
4.234 TJ energie 2015 
4.220 TJ energie 2030 

380 kton CO2 2010 
330 kton CO2 2015 
323 kton CO2 2030 
 

198 kton CO2 
doel 2030 
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2015 

1,9% 
Energiegebruik 

2010 
Prognose 

energiegebruik 
2030 

Bovenstaande grafiek geeft het energiegebruik en de CO2-emissie weer. De duurzame energieproductie 
van 2015 is in gemeente Ridderkerk 1,9%. Met de nu geplande projecten groeit dat door naar 3,3% in 2030 
en de verwachting is dat dit nog verder stijgt met andere projecten. Het doel is om het energiegebruik met 
33% te reduceren voor 2050. De huidige CO2-emissie is 330 kton, de doelstelling in 2030 is 198 kton. 
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CO2-emissie 
Vrijkomende CO2 bij verbranding van 
brandstoffen zoals aardgas of 
benzine. CO2is een broeikasgas dat 
de warmte vasthoudt. Dit natuurlijke 
broeikaseffect is door allerlei 
menselijke activiteiten versterkt. Het 
klimaat verandert doordat de 
temperatuur op aarde stijgt, met op 
de hele wereld gevolgen, zoals voor 
de beschikbaarheid van voedsel en 
water. 
 

Energie in terajoule (TJ) 
De eenheid van energie is joule (J). 
1.000.000 J is 1 megajoule (MJ). 
1.000.000 MJ is 1 terajoule (TJ). 
Elektrische energie wordt uitgedrukt 
in kilowattuur (kWh).  
1 kWh is 3.600.000 J of 3,6 MJ. 
1 TJ komt overeen met het 
energiegebruik van 10-15 
huishoudens. 
 

Energiegebruik en de verdeling 

van gebruik over sectoren is 
weergegeven zoals vermeld in de 
Klimaatmonitor Databank van 
Rijkswaterstaat (data van 2015 met 
peildatum september 2017). Het 
energiegebruik is inclusief de 
energiedragers gas, brandstof en 
elektriciteit. Brandstofverbruik is 
inclusief snelwegen en railverkeer. 
De prognose van het 
energiegebruik in 2030 is een 
extrapolatie (0,05% stijging per 
jaar) minus de energiebesparing 
van de geplande projecten.  
 

Energieproductie is bepaald op 

basis van gerealiseerde projecten 
bijgehouden door gemeente  
Ridderkerk in de Enervisa-
database. Het staafdiagram 
vergelijkt het energiegebruik van 
2015 met de prognose voor 2030. 
Aan de hand hiervan is de in 
dezelfde grafiek weergegeven 
CO2-emissie berekend. De 
prognose van de energieproductie 
in 2030 is de optelsom van de 
geplande en gerealiseerde 
projecten in Ridderkerk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Samenstelling: gemeente Ridderkerk 

en DWA.  

Beeld binnenpagina: iconen Lokale 
Energie Etalage (ontwerp: Studio 
Lakmoes), DWA, Google Maps. 

LEESWIJZER 

Resultaat duurzame projecten 
in 2030 telt het verwachte effect van 
de geplande en bereikte duurzame 
projecten bij elkaar op. Geplande 
projecten staan in de monitor als ‘in 
voorbereiding’, met een startdatum 
van de CO2-reductie vanaf 2018. De 
CO2-reductie is de hoeveelheid 
vermeden CO2-emissie. De projecten 
met energiebesparing en productie 
van duurzame energie vermijden 
uitstoot van broeikasgas CO2, die 
anders door fossiele brandstoffen 
zou worden veroorzaakt. 
 

Projecten op de kaart 
Bekijk waar zich de afgeronde en 
geplande duurzame projecten 
bevinden in de gemeente. 
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