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1 Woord vooraf 

In deze notitie worden de tabellen en grafieken met betrekking tot de totale 

CO2-uitstoot van het energiegebruik en het verkeer op het grondgebied van de 

gemeente Delft gepresenteerd. 

 

In 2011 is gebruik gemaakt van de gegevens afkomstig uit de database van 

Stedin (www.energieinbeeld.nl) (EIB). Stedin en Energie in Beeld werken 

voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de verbruiksgegevens in 

de database, waardoor de verbruiksgegevens op postcode-, buurt-, of 

gemeenteniveau kunnen verschillen van een vorige versie van Energie in Beeld. 

De wijzigingen worden met terugwerkende kracht vanaf 2008 doorgevoerd om 

ontwikkelingen over de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken.  

Stedin adviseert dan ook om alleen de meest actuele versie van Energie in 

Beeld te gebruiken, ook voor historische gegevens over voorgaande jaren.  

Dit advies is overgenomen, waardoor de gehele cijferreeks 2008-2011 

vernieuwd is ten opzichte van de cijfers uit de rapportage ‘Delft CO2-neutraal, 

een scenariostudie’ (CE, 2010). Het belangrijkste verschil ten opzichte van 

voorgaande jaren in Energie in Beeld is dat het onderscheid tussen particulier 

en zakelijk energiegebruik is verbeterd. Hierdoor zijn sommige aansluitingen 

van particulier verschoven naar zakelijk en vice versa. 

Aansluitend op de CO2-rapportage is er een korte analyse opgenomen over de 

verschillen in cijfers die nu hier gerapporteerd worden en welke destijds 

gerapporteerd zijn in de rapportage ‘Delft CO2-neutraal’ uit 2010. 

 

Bij de berekeningen zijn de volgende emissiecijfers gebruikt. 

  

Tabel 1 Kentallen 

Sector Eenheid 2008 2009 2010 2011 

Elektriciteit
1
 kg CO2/kWh 0,490 0,460 0,446 0,433 

Aardgas kg CO2 /m3 1,78 1,78 1,78 1,78 

Verkeer      

 - stad gram CO2/km    252 

 - buiten gram CO2/km    160 

 - snelweg gram CO2/km    182 

Vrachtverkeer (10-20 ton) gram CO2/km    673 

Bussen gram CO2/km    1.079 

 

 

Opmerking vooraf: totalen in tabellen kunnen een waarde afwijken van de 

som van de waarden in de betreffende kolom, dit is het gevolg van 

afrondingen van individuele waardes. 

 

 

                                                 

1
 Zie Expertbijlage over uitleg over dit cijfer. 
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2 CO2-uitstoot totale stad 

In onderstaande tabellen en figuren zijn totale CO2-emissiecijfers gegeven 

voor het particuliere en zakelijke energiegebruik, en voor verkeer, met daarbij 

de onderliggende energiegebruiken en kilometrages2.  

 

Tabel 2 CO2-emissies 2008-2011 (kton CO2/jr); cijfers Verkeer en Vervoer waren alleen voor 2011 ter 

beschikking 

Sector 2008 2009 2010 2011 

Particulier 108 105 104 100 

Zakelijk 254 249 250 241 

Verkeer en vervoer 172 168 168 166 

Totaal  534 522 521 507 

 

Tabel 3 Verkeersemissies CO2 2011 verder uitgesplitst (kton/jr) 

 Bebouwde kom Hoofdwegen (incl. 

snelweg) 

Totaal 

Personen- en bestelauto 7,7 149,5 157,2 

Vrachtverkeer   9,2 

Totaal   166,4 

 

Figuur 1 Ontwikkeling CO2-uitstoot per sector 2008-2011 (kton CO2/jr); cijfers voor Verkeer en Vervoer 

waren alleen voor 2011 ter beschikking 

 
  

                                                 

2
  De cijfers voor Verkeer en Vervoer waren enkel voor 2011 ter beschikking. De overige jaren 

zijn geraamd op basis van een trendlijn, conform opgave van de gemeente Delft. 
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Figuur 2 Ontwikkeling van het elektriciteitsgebruik (gekleurde balken, in MWh/jr) en het aantal 

aansluitingen in 2008, 2009, 2010, 2011 (grijze balken, in aantallen) 

 
 

Figuur 3 Ontwikkeling van het gasgebruik (gekleurde balken, in 1.000 m3/jr) en het aantal 

aansluitingen in 2008, 2009, 2010, 2011 (grijze balken, in aantallen) 

 
 

 

Bij de vertaling van verbruikte kWh-en naar CO2-uitstoot is geen rekening 

gehouden met eventuele groene stroomafname omdat deze cijfers niet bekend 

zijn.   

 

NB: Indien er op den duur veel zon-PV in de stad geplaatst gaat worden wordt 

het wel interessant/noodzakelijk om ook de cijfers voor teruglevering mee te 

gaan nemen. Deze cijfers zitten (nog) niet in de database van Stedin 

(www.energieinbeeld.nl). 
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3 Vergelijking cijfers 2007 en 2008 (Energie in Beeld) 

Voor de studie ‘Delft CO2-neutraal, een scenariostudie’ (CE, 2010) zijn 

destijds de verbruiksgegevens van Stedin gekocht van peiljaar 2007. Om de 

verschillen tussen de cijfers inzichtelijk te maken hebben we de cijfers naast 

elkaar gezet in een aantal grafieken. 

 

Figuur 4 Vergelijking absolute gebruiken 2007 (Stedin) en 2008 (Energie in Beeld) 

 
 

Figuur 5 Vergelijking aantal aansluitingen 2007 (Stedin) en 2008 (Energie in Beeld) 

 
 

 

Uit Figuur 5 blijkt heel duidelijk dat het aantal elektriciteits- en gas-

aansluitingen in beide datasets sterk gewijzigd is. Elektra: Energie in Beeld 

(2008) veel lager dan Stedin (2007), Gas: Energie in Beeld (2008) veel hoger 

dan Stedin (2007). Dit is niet te verklaren uit fysieke wijzigingen in de stad. 

Deze veranderingen werken ook door in de absolute energiegebruiken. Zoals 

reeds aangegeven in het voorwoord heeft Stedin elk jaar samen met Energie in 

Beeld verbeteringen doorgevoerd in de beschikbare data. De verklaring voor 

de verschillen moet ook daarin gezocht worden en niet in een fysieke wijziging 

van het aantal aansluitingen. 
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Wij adviseren de gemeente Delft om tweejaarlijks alleen de meest actuele 

versie van Energie in Beeld te gebruiken, ook voor historische gegevens over 

voorgaande jaren, conform de aanbevelingen van Energie in Beeld. 

 

Verkeerscijfers 
Ter vergelijk hebben we ook de aangeleverde verkeerscijfers over 2011 naast 

de verkeercijfers uit 2007 gelegd.  

 

Tabel 4 Vervoerskilometers per dag 

Sector 2007 2011 

Personenvervoer   

 - Erftoegangswegen 305.839 83.603 

 - Gebiedsontsluitingswegen 477.500 329.277 

 - Stroomwegen 238.750 221.033 

 - Autosnelwegen 1.766.750 1.766.750* 

Vrachtverkeer 116.810 37.320 

Busverkeer 14.601 - 

Totaal  2.920.250 2.437.984 

* Niet aangeleverd dus constant gehouden ten opzicht van 2007. 

 

 

In deze cijfers zitten zeer grote verschillen. Een verschil in vrachtverkeer kan 

voor een groot deel verklaard worden doordat er in 2011 daadwerkelijk 

meetgegevens beschikbaar waren en dat er in 2007 een aantal kilometrages is 

toegerekend aan vrachtverkeer. De inschatting toen was dat dit 4% van het 

totaal was. Ditzelfde geldt voor het busverkeer. In 2007 is aangenomen dat dit 

0.5% van het totaal was, maar in 2011 waren hier geen gegevens voor 

beschikbaar. De overige verschillen zijn niet door ons te verklaren. 
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Bijlage A Expertbijlage Monitoring Delft 

Inleiding 
Regelmatig komen experts binnen de gemeentelijke diensten en de stadsdelen 

met detailvragen over de cijfers in de monitoringrapportage. Het zijn vragen 

waarvoor geen ruimte is om ze te beantwoorden binnen de monitorings-

rapportage zelf, aangezien dat andere lezers van de rapportage zou 

afschrikken. Als oplossing is ervoor gekozen om deze ‘Expertbijlage’ bij de 

monitoringsrapportage te voegen, waarin nader wordt ingegaan op de 

onderliggende methodiek en achtergronden van kentallen en dergelijke. 

CO2-kental elektriciteit 
Voor het kental van elektriciteit wordt er voor de monitoring van Delft  

0,433 kg CO2/kWh voor 2011 aangehouden. Voor 2010, 2009 en 2008 is dit 

respectievelijk 0,446 gram, 0,460 gram en 490 gram per kWh. 

 

Deze cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse rapportage voor de stroom-

etikettering. We hanteren hier de grijze mix, omdat er op dit moment veel 

discussie is over de import van Garanties van Oorsprong (administratieve 

groene stroomimport). Om deze discussie te vermijden kiezen we hier dus 

alleen voor de grijze handelsmix. Door dit kental te hanteren is het mogelijk 

om de hernieuwbare elektriciteit die in Delft geproduceerd wordt ook te 

rapporteren zonder dat daar dubbeltellingen ontstaan. Dit is nu nog niet 

gedaan, maar dit is in de toekomst zeker mogelijk. 

Warmtelevering en grootverbruikers 
De gegevens over warmtelevering en grootverbruikers ontbreekt. Deze data is 

niet opgenomen in de data van Stedin in Energie in Beeld en het is nog niet 

mogelijk gebleken om deze data op eenvoudige wijze boven tafel te krijgen. 

Verkeer: kilometrages en emissiekentallen 
Dit jaar hebben we van de gemeente gegevens ontvangen over de gereden 

kilometers per dag. Deze kilometers waren beschikbaar over 2011, echter de 

autosnelwegen ontbraken. Deze hebben we dan ook overgenomen van 2007. 

De dagkilometers zijn vermenigvuldigd met 365 dagen en vervolgens hebben 

we de CO2-kentallen uit STREAM (CE, 2008) gebruikt om de CO2-emissie te 

berekenen. De STREAM-data wordt binnenkort geüpdate, dus in een volgende 

monitoringsrapportage kunnen, naar verwachting, de nieuwe emissiekentallen 

gebruikt worden.  

Verschuivingen in cijfers Energie in Beeld 
In 2011 is gebruik gemaakt van de gegevens afkomstig uit de database van 

Stedin (www.energieinbeeld.nl) (EIB). Stedin en Energie in Beeld werken 

voortduren aan het verbeteren van de kwaliteit van de verbruiksgegevens in de 

database, waardoor de verbruiksgegevens op postcode-, buurt-, of gemeente-

niveau kunnen verschillen van een vorige versie van Energie in Beeld.  

De wijzigingen worden met terugwerkende kracht vanaf 2008 doorgevoerd om 

ontwikkelingen over de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken.  

Stedin adviseert dan ook om alleen de meest actuele versie van Energie in 

Beeld te gebruiken, ook voor historische gegevens over voorgaande jaren.  

Dit advies is overgenomen waardoor de gehele cijferreeks 2008-2011 

vernieuwd is ten opzichte van de vorige rapportage. 

Het belangrijkste verschil ten opzichte van vorig jaar is dat het onderscheid 

tussen particulier en zakelijk gebruik verder is verbeterd. Hierdoor zijn 

sommige aansluitingen van particulier verschoven naar zakelijk en vice versa. 
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