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Samenvatting 

Deze energiemonitor geeft een actueel beeld van de situatie in de provincie Zuid-Holland voor 

de uitstoot van broeikasgassen, het energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie (HE).  

 
CO2 emissie 

De uitstoot van CO2 neemt sinds 2010 eerst geleidelijk af, maar de laatste jaren weer toe. In 

2015 bedraagt de uitstoot 46,5 Mton. De trend in Zuid-Holland komt overeen met de landelijke 

trend. De recente toename komt vooral door de twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte 

in Rotterdam, die in 2014 en 2015 opgestart zijn. In de periode 2010-2015 is de CO2-uitstoot 

van de sector industrie met 10% toegenomen. In de gebouwde omgeving (-26%) en de land-

bouw (-26%) is over die 5 jaren een duidelijke afname zichtbaar; voor de sector verkeer en 

vervoer is die afname beperkt (-3%). 

Voor de sector land- en tuinbouw is het doel om de CO2-uitstoot in 2020 met 50% terug te drin-

gen ten opzichte van 2013. Inmiddels is daar 9% van gerealiseerd. 

Voor de overige broeikasgassen zijn niet voor alle jaren gegevens beschikbaar, maar toch is 

duidelijk dat de uitstoot gestaag afneemt. In 2014 was deze 2,9 Mton CO2-eq. Ook deze trend 

komt overeen met het landelijke beeld. In de provincie Zuid-Holland draagt de glastuinbouw-

sector het meeste bij. Het gaat daarbij vooral om methaan. 

 
Energiegebruik 

Het energiegebruik is tussen 2010 en 2012 afgenomen, mede door de economische crisis, 

maar is sindsdien juist weer licht gestegen. In 2015 bedraagt deze 434 PJ. Landelijk is een 

geleidelijke afname zichtbaar. Het verschil met het landelijke beeld is deels te verklaren door 

het relatief grote aandeel industrie in de provincie. Die sector vertoont een stijgend energiege-

bruik. Omdat het hier het finaal energiegebruik betreft, staat dat los van de toegenomen CO2-

uitstoot bij de energiesector.  

De energiebesparing voor de hele provincie is niet bepaald, omdat er onvoldoende bruikbare 

gegevens op provinciale schaal beschikbaar zijn. De energiebesparing door het gebruik van 

restwarmte en bodemenergie via warmtenetten zal in de loop van 2017 bepaald worden.  

 
Hernieuwbare energie 

Het aandeel hernieuwbaar energiegebruik (HE) is gestaag toegenomen van 2,3% in 2010 tot 

4,3% in 2015. In absolute zin is dat minder dan het landelijk aandeel, maar beschouwd over 

deze periode gaat de toename in Zuid-Holland wel sneller dan landelijk. Het provinciale doel is 

9% in 2020.  

De toename vindt plaats op vele onderdelen: bij wind, zon, geothermie, warmte-koude opslag, 

bijstook biomassa bij kolencentrale, en groene stroom en warmte uit afvalverbranding. De 4,3% 

hernieuwbare energie in 2015 zorgt ervoor dat 2,9 Mton CO2-uitstoot vermeden wordt.  

Het opgesteld vermogen voor windenergie is toegenomen van 187 MW in 2010 tot 335 MW in 

2015. Het doel is 735,5 MW in 2020.  

Voor energie uit zon PV is er ook een duidelijke groei zichtbaar: van 33 TJ in 2010 naar 407 TJ 

in 2015. Vooral de laatste 3 jaren is die groei sterk. Het doel is 1,5 PJ (=1.500 TJ) in 2020.  

Geothermie wordt sinds 2013 benut in de provincie. In 2015 was de hernieuwbare energiepro-

ductie door geothermie 0,9 PJ.  

 

De provinciale doelen voor 2020 zijn nog niet bereikt. Wel is de laatste vijf jaren een grote toe-

name te zien voor hernieuwbare energieproductie uit wind, zon, WKO en geothermie. Of de 

doelen gehaald gaan worden is nog onzeker, maar duidelijk is dat daar nog een grote inzet 

voor nodig is. 
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1 Inleiding 

1.1 Energie-agenda provincie Zuid-Holland 

Zuid-Holland stimuleert het terugdringen van de CO2-uitstoot door energie te besparen en het 

gebruik van schone energiebronnen zoals duurzame warmte, wind, zon, biomassa en delta-

energie te bevorderen. De bijbehorende ambitie en aanpak staan beschreven in ‘Watt anders, 

Energieagenda 2016-2020-2050’.  

1.2 Doel monitor 

Het doel van deze Energiemonitor provincie Zuid-Holland 2016, verder kortweg Energiemonitor 

2016 genoemd, is drieledig: 

- het verkrijgen van een actueel beeld van de energiesituatie,  

- het bepalen van de trend van de afgelopen jaren (2010-2015), en  

- het bieden van inzicht of de gestelde doelen uit Watt Anders op koers liggen.  

Om de vinger aan de pols te houden, zal jaarlijks de afstand tot het doel bepaald worden.  

1.3 Inhoud en afbakening energiemonitor 

De Energiemonitor 2016 behandelt drie onderwerpen: 

- De uitstoot van CO2 en de overige broeikasgassen (OBG).  

Voor de klimaataanpak is de reductie van broeikasgassen noodzakelijk. CO2 is daar-

van de belangrijkste, ook al hebben de OBG, zoals methaan en lachgas, een sterker 

effect op het klimaat. Zie verder hoofdstuk 2. 

- Energiegebruik.  

Het energiegebruik is gekoppeld aan de energiedragers. Zoals de, al dan niet, fossiele 

brandstoffen (gas, kolen, diesel, etc.), warmte en elektriciteit. Het gaat hier om het fina-

le energiegebruik. Zie hoofdstuk 3. 

- Aandeel hernieuwbaar energiegebruik.  

Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie is een belangrijk onderdeel van 

het provinciaal beleid. Deze is te berekenen door de totale hernieuwbare energiepro-

ductie te koppelen aan het finaal energiegebruik. Zie hoofdstuk 4.  

 

In bijlage 1 zijn, naast energiegegevens uit dit rapport, ook enkele kerncijfers voor Zuid-Holland 

opgenomen en afgezet tegen die voor Nederland. Bijlage 2 geeft een beeld van het aandeel 

van de verschillende regio’s (verzorgingsgebied van de Omgevingsdiensten) voor zover gege-

vens op dat niveau beschikbaar zijn. Bijlage 3 toont de cijfers voor de totalen in de provincie 

voor de hierboven genoemde onderwerpen.  

 

Energiebesparing vormt geen onderdeel van deze Energiemonitor. Het begrip energiebespa-

ring is nauw gerelateerd aan energie-efficiency. Energie-efficiency kan gedefinieerd worden als 

de hoeveelheid energie per product of dienst, bijvoorbeeld een ton cement. Als er minder ener-

gie nodig is om hetzelfde producten te maken, verbetert de efficiency. Energiebesparing kan 

gedefinieerd worden als het vermeden energiegebruik door maatregelen. 

Om energiebesparing betrouwbaar te kunnen bepalen, is koppeling aan maatschappelijke en 

economische indicatoren noodzakelijk. Zoals de productie van de industrie of het aantal gere-

den kilometers. Want een verandering in de omvang van het energiegebruik staat los van 

energiebesparing. Bijvoorbeeld sluiting van een bedrijf zorgt voor minder energiegebruik maar 

zegt niets over besparing van de sector. Gegevens over maatschappelijke en economische 

indicatoren zijn op provinciale schaal vaak onvoldoende nauwkeurig voor het bepalen van een 

betrouwbare trend. Energiebesparing kan wel op maatregelniveau beschouwd worden, bijvoor-

beeld de gerealiseerde besparing door de aanleg van de warmterotonde. Deze zal in de loop 

van 2017 bepaald gaan worden.  
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1.4 Indeling in sectoren 

Om inzicht te bieden in uitstoot en verbruik is in deze monitor een indeling in sectoren aange-

houden. Het betreft de volgende vier sectoren: 

- Gebouwde omgeving. Dit omvat alle woningen, publieke gebouwen en mkb (kleine be-

drijven, kantoren, ziekenhuizen, etc). 

- Verkeer en vervoer. Het betreft alle wegverkeer (personen en vracht), railverkeer 

(naast enkele diesellocs vooral elektrisch), scheepvaart (binnenvaart en zeevaart, voor 

zover binnen de grenzen van de provincie) en luchtvaart (stijgen, landen). 

- Industrie. Hier gaat het om de grote bedrijven, zoals de raffinaderijen, chemie, energie-

productie, afvalverbrandingsinstallaties en overige industrie.  

- Landbouw. Het betreft de landbouw en de glastuinbouw.  

1.5 Toelichting op opzet rapportage 

Deze monitor koppelt gegevens over de uitstoot van broeikasgassen, energiegebruik en her-

nieuwbare energie aan doelen voor 2020 uit de Energieagenda Watt Anders. Die gegevens 

komen veelal uit landelijke databanken. Die komen, door het uitvoeren van allerlei controlebe-

rekeningen, veelal pas met enige vertraging beschikbaar. In de afzonderlijke hoofdstukken is 

een meer gedetailleerde beschrijving van de gehanteerde gegevensbronnen en aannames te 

vinden.  
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2 Uitstoot broeikasgassen 

2.1 Toelichting  

Dit hoofdstuk toont de CO2-uitstoot of eigenlijk, de CO2-equivalenten. Dat omvat ook de OBG, 

zoals methaan (CH4), lachgas (N2O) en de fluorgassen (F-gassen). 

 
CO2 

Voor het bepalen van de CO2-uitstoot van de provincie is het nodig om de juiste ‘scopes’ uit het 

internationaal gehanteerde Greenhouse gas protocol te hanteren. Deze onderscheidt drie sco-

pes. Zie ook Figuur 1.  

- Scope 1. Dit omvat alle directe CO2-emissies van de verbranding van fossiele brand-

stoffen binnen de gehanteerde (hier: de provinciale) grenzen. Bijvoorbeeld emissies 

door kolenstook bij de elektriciteitsproductie, door een CV-ketel in een woning of door 

benzinegebruik van een auto. Om dubbeltelling te voorkomen zijn CO2-doelen interna-

tionaal en nationaal meestal aan scope 1-emissies gekoppeld. Dat is in deze monitor 

ook gedaan. Dat betekent wel dat bijvoorbeeld alle CO2-uitstoot van de energiesector 

aan de provincie wordt toegerekend, ook al wordt de geproduceerde elektriciteit in een 

veel groter gebied gebruikt. Scope 1 rekent emissies dus toe aan de bron.  

- Scope 2. Dit betreft de indirecte CO2-emissie door het gebruik van elektriciteit of warm-

te. Scope 2 rekent emissies dus toe aan de gebruiker, ongeacht waar die elektriciteit of 

warmte vandaan komt. Voor het berekenen van een voetafdruk van een huishouden, 

een bedrijf of een gemeentelijke organisatie is het nodig om deze op te tellen bij de 

scope 1 emissies. Het aandeel van de gebouwde omgeving neemt dan toe, die voor de 

industrie neemt dan juist af en bij verkeer en vervoer komt er dan het elektrisch vervoer 

(hoofdzakelijk rail) bij.  

- Scope 3. Voor het bepalen van de totale voetafdruk moeten ook de emissies meege-

teld worden van alle activiteiten van die persoon of organisatie, oftewel de keteneffec-

ten. Dit omvat alle productie, transport en gebruik van goederen. Omdat de berekening 

hiervan veelomvattend en complex is, wordt deze scope zelden gehanteerd op een 

schaal groter dan die van een organisatie.  

 

 
 
Figuur 1. De drie scopes van het greenhouse gas protocol.  
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Overige broeikasgassen (OBG) 

De OBG bestaan uit drie (type) stoffen: 

- Methaan (CH4). Methaan wordt gevormd bij biologische afbraakprocessen. 

- Lachgas (N2O). Lachgas komt vrij uit de bodem en ontstaat door gebruik van mest-

stoffen. Daarnaast komt lachgas vrij bij de chemische industrie. 

- Fluor-gassen HFK’s, PFK’s en SF6. De HFK's (gehalogeneerde fluorkoolwaterstof-

fen) komen in de atmosfeer door het ontsnappen van koelmiddel uit koel- en vries-

installaties; de fluorverbindingen PFK's en SF6 komen vooral vrij bij de productie 

van halfgeleiders en hoogspanningsinstallaties. 

 

Om het effect van de OBG onderling en met die van CO2 te kunnen vergelijken worden ‘ge-

wichten’, de zogenaamde Global warming potentials (GWPs), toegekend aan deze stoffen. Dus 

1 kilo methaan komt overeen met 25 kilo CO2-eq.  

 

Broeikasgas  GWP 

Kooldioxide CO2 1 

Methaan CH4 25 

Distikstofoxide N2O 298 

Fluorkoolwaterstoffen HFK 124-14.800 

Perfluorkoolwaterstoffen PFK 3.000-8.400 

Zwavelhexafluoride SF6 22.800 

 
Figuur 2. De 3GWPs voor alle broeikasgassen. Bron: IPCC. 

2.2 Doel 

De provincie heeft geen algehele CO2-doelstelling voor 2020, maar wil een bijdrage leveren 

aan het VN-Klimaatakkoord met een reductie van 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990. Voor 

de glastuinbouw staat in ‘Watt anders’ het volgende doel:  
In 2020 is de CO2-uitstoot van bestaande kassen gehalveerd ten opzichte van 2013 door toe-

passing van nieuwe teeltconcepten en het benutten van restwarmte en geothermie.  

 

Voor de gehele provincie is de uitstoot voor 1990 en de trend voor 2010-2015 bepaald.  

 

Voor de OBG bestaat geen provinciaal doel.  

2.3 Gehanteerde gegevens 

CO2-data zijn deels op modellen gebaseerd en landelijk al tot en met 2015 beschikbaar. Voor 

2015 betreft het overigens voorlopige cijfers. Vervolgens vindt de regionale doorvertaling 

plaats. Voor de provincie Zuid-Holland zijn inmiddels (situatie januari 2017) ook cijfers voor 

2015 beschikbaar, behalve voor de sector Verkeer & vervoer. Voor deze sector is de landelijke 

trend van toepassing verklaard om een schatting van de uitstoot in 2015 te verkrijgen. 

De cijfers zijn veelal afkomstig van de Klimaatmonitor (KM) van RVO en van de landelijke 

Emissieregistratie (ER). Voor de uitstoot van de industrie in 2015 zijn gegevens gebruikt uit de 

elektronische milieujaarverslagen (emjv’s) die de omgevingsdiensten (lees: het bevoegd ge-

zag) van die bedrijven ontvangen.  

 

OBG data blijken op provinciale schaal maar beperkt beschikbaar: voor 2011 en 2012 zijn geen 

data beschikbaar. Voor 2015 zijn deze data nog niet op provinciale schaal beschikbaar. Omdat 

de gegevensbasis beperkt is, is geen schatting voor de uitstoot van de OBG in 2015 gemaakt. 

De KM vormt de bron voor de OBG-gegevens. 
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2.4 Resultaten 

CO2-uitstoot  

De totale CO2-uitstoot is bepaald conform de scope 1-methode (zie §2.1). Daarnaast is de uit-

stoot voor de sector land- en tuinbouw bepaald en wordt een beeld geschetst van het aandeel 

van de sector Industrie en energie.  

 

 
Figuur 4. De grafiek toont de trend voor de uitstoot van CO2 in de provincie Zuid-Holland.  

De uitstoot van CO2 neemt sinds 2010 eerst geleidelijk af, maar de laatste jaren juist weer toe. 

Die toename komt vooral door de twee, recent opgestarte kolencentrales op de Maasvlakte in 

Rotterdam. Deze zijn samen verantwoordelijk voor een toename van bijna 5 Mton sinds 2013. 

Bij de sector industrie bedraagt de toename in de CO2-uitstoot 10% sinds 2010. In de gebouw-

de omgeving (-26%) is over die vijf jaren een duidelijke afname zichtbaar. Die is het gevolg van 

zachte winters in combinatie met steeds beter geïsoleerde gebouwen. De afname bij de land- 

en tuinbouw (-26%) komt overeen met het landelijk beeld van die sector. Er is een lager gas-

gebruik, een afname van het areaal glas en een toename van duurzaam energiegebruik. De 

afname voor de sector verkeer en vervoer is beperkt (-3%) en het gevolg van schonere moto-

ren en een toename van het aandeel elektrische voertuigen (landelijk 1,1 % eind 2015).  

 
Sector land- en tuinbouw 

 

 
Figuur 5. De uitstoot van CO2 door de land- en tuinbouw.  
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De uitstoot van de land- en tuinbouw neemt sinds 2010 gestaag af. Er zijn geen specifieke 

cijfers voor de glastuinbouw, maar door analyse van cijfers van de afzonderlijke gemeenten 

wordt duidelijk dat de glastuinbouw verantwoordelijk is voor ruim 90% van de provinciale uit-

stoot in de sector land- en tuinbouw.  

De afname sinds 2013, het basisjaar voor de doelwaarde in 2020, bedraagt 9%. 

N.B. Vanuit het effect op het klimaat beschouwd, is voor deze sector de uitstoot van de overige 

broeikasgassen, zoals de uitstoot van methaan bij de WKK’s, ook van groot belang. Hiervoor 

zijn de cijfers op lokale (provinciale) schaal minder betrouwbaar. Zie hieronder.  

 

Aandeel sector Industrie en energie 

De sector Industrie en energie is in 2015 verantwoordelijk voor bijna 70% van de totale CO2-

uitstoot in de provincie. De provinciale uitstoot van deze sector is 31,9 Mton en draagt daarmee 

voor ruim 30% bij aan de uitstoot van deze sector in Nederland.  

 
Overige broeikasgassen 

 

 
  
Figuur 6. Deze grafiek toont de trend voor de uitstoot van de OBG per sector. De cijfers zijn op 
basis van de GWPs (zie figuur 2) vertaald naar CO2-equivalenten.  

De uitstoot van de OBG in 2014 bedraagt 2,9 Mton CO2-eq en is daarmee 6% van de totale 

uitstoot van broeikasgassen in de provincie Zuid-Holland. Voor de sector landbouw is het aan-

deel OBG een derde van de uitstoot van broeikasgassen door die sector. Methaanslip bij WKK-

gasmotoren, dat ontstaat doordat een paar procent van het aardgas (overwegend methaan) 

onverbrand weer wordt uitgestoten, vormt hiervoor een belangrijke bron.  

In 2014 is de bijdrage van de landbouwsector op de totale uitstoot van OBG in Zuid-Holland het 

grootst: 57%. De bijdrage van de overige sectoren is in dat jaar: industrie 32%, gebouwde om-

geving 6% en verkeer en vervoer 5%. 
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Figuur 7. Deze grafiek toont de trend voor de uitstoot van de OBG per stof. Gegevens over de 
uitstoot van de OBG zijn vertaald naar CO2-equivalenten.  

Omgerekend naar CO2-equivalenten, draagt methaan het meeste bij aan de uitstoot van de 
OBG: 64% in 2014. Lachgas (N2O)en fluorgassen zorgen voor respectievelijk 22 en 14% in 

2014. Omdat de gegevensreeks beperkt is, is geen betrouwbare schatting te maken voor 2015. 

De methaanuitstoot komt vooral van de landbouwsector. Hoogstwaarschijnlijk betreft het daar-

bij vooral de WKK-gasmotoren in de glastuinbouw. 

2.5 Conclusie 

De uitstoot van CO2 is sinds 2010 eerst geleidelijk afgenomen, maar neemt de laatste jaren 

weer toe. In 2015 was die 46,5 Mton. De trend in Zuid-Holland komt overeen met de landelijke 

trend. De toename in Zuid-Holland komt vooral door de twee nieuwe kolencentrales op de 

Maasvlakte in Rotterdam, die recent opgestart zijn. In de periode 2010-2015 is de CO2-uitstoot 

van de sector industrie met 10% toegenomen. In de gebouwde omgeving (-26%) en de land-

bouw (-26%) is in die periode een duidelijke afname zichtbaar; voor de sector verkeer en ver-

voer is die afname beperkt (-3%). 

Voor de sector land- en tuinbouw is het doel om de CO2-uitstoot in 2020 met 50% terug te drin-

gen ten opzichte van 2013. Van 2013 tot 2015 is daar 9% van gerealiseerd. 

Voor de overige broeikasgassen zijn niet voor alle jaren gegevens beschikbaar, maar toch is 

duidelijk dat de uitstoot gestaag afneemt. In 2014 was deze 2,9 Mton CO2-eq. Ook deze trend 

komt overeen met het landelijke beeld. In de provincie Zuid-Holland draagt de glastuinbouw-

sector het meeste bij. Het gaat daarbij vooral om methaan. 
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3 Energiegebruik 

3.1 Toelichting  

Dit hoofdstuk beschrijft het energiegebruik in de provincie Zuid-Holland. Waar het tot voor en-

kele jaren gebruikelijk was te rekenen met het primair energiegebruik, wordt tegenwoordig 

vooral gerekend met het finale energiegebruik. In het finaal energiegebruik vallen de elementen 

feedstock (brandstoffen die gebruikt worden als grondstoffen, zoals ruwe olie) en conversiever-

lies (verliezen bij het omzetten van brandstoffen naar elektriciteit en warmte) af
1
. Finale energie 

betreft het energiegebruik van eindgebruikers; energie die daarna niet meer bruikbaar is. In 

een woning bijvoorbeeld gaat het totale energiegebruik van gas, elektriciteit en warmte.  

Het verschil tussen primair en finaal energiegebruik kan per sector groot zijn. Dat geldt vooral 

voor de (fossiele) energieproducenten, zoals een gas- of kolencentrale. In het finaal energie-

gebruik telt de inzet van gas, kolen en olie niet mee voor die sectoren, behalve het deel dat 

voor het productieproces verbruikt wordt of voor het eigen gebruik (bijv. het verwarmen van het 

eigen gebouw). Dat verklaart tevens dat het aandeel van de industrie voor de CO2-uitstoot veel 

groter is dan die voor het finaal energiegebruik.  

3.2 Doel 

De doelen voor energiegebruik hebben vooral betrekking op energiebesparing en komen in 
deze rapportage (zie paragraaf 1.3) niet aan de orde. Daarnaast zijn er doelen voor warmtege-
bruik: in 2020 zal de strategie van de provincie leiden tot een inzet van 20 PJ warmte (zie ook 
paragraaf 1.3), waarvan 9 PJ via geothermie (zie hoofdstuk 4).  

3.3 Gehanteerde gegevens 

De gegevens over (finaal) energiegebruik zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RVO. Voor 

2015 waren nog geen geactualiseerde gegevens voor Verkeer & Vervoer beschikbaar; deze 

zijn geschat voor 2015.  

3.4 Resultaten 

 
Figuur 8. Finaal energiegebruik voor de provincie Zuid-Holland met uitsplitsing naar sectoren.  

                                                      
1
 Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities, pagina 21. Ecofys, mei 2010.  
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Het energiegebruik is tussen 2010 en 2012 afgenomen, mede door de economische crisis, 

maar sindsdien weer wat toegenomen. In 2015 was het finaal energiegebruik 434 PJ. Over de 

gehele periode beschouwd is er een afname van 3%. Bij de sector industrie is er juist een toe-

name van het finaal energiegebruik met 20%. Deze lijkt vooral het gevolg van herstel van de 

sectoren ‘chemie’ en ‘overige industrie’ vanaf 2013. Bij de overige sectoren was een afname 

zichtbaar: 23% bij de land- en tuinbouw, 11% in de gebouwde omgeving en 3% bij verkeer en 

vervoer. Een deel van die afname in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving is te verkla-

ren doordat 2010 een erg koud jaar was
2
. Daarnaast worden woningen en voertuigen geleide-

lijk energiezuiniger.  

3.5 Conclusie 

Het energiegebruik is tussen 2010 en 2012 afgenomen, mede door de economische crisis, 

maar is sindsdien juist weer licht gestegen. In 2015 is deze 434 PJ. Landelijk is een geleidelijke 

afname zichtbaar. Het verschil met het landelijke beeld is deels te verklaren door het relatief 

grote aandeel industrie in de provincie. Die sector vertoont een stijgend energiegebruik. Omdat 

het hier het finaal energiegebruik betreft, staat dat los van de toegenomen CO2-uitstoot bij de 

energiesector.  

 

 

                                                      
2
 Toelichting bij energiegebruik Landbouwsector, Compendium voor de Leefomgeving.  
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4 Hernieuwbare energie 

4.1 Toelichting  

Dit hoofdstuk toont de productie van hernieuwbare energie (HE) door de verschillende in Zuid-

Holland aanwezige bronnen. Dit zijn: wind, zon, biomassa (bijstook in kolencentrale), biogeen 

afval (bij elektriciteits- en warmteproductie door afvalverbranding), geothermie en warmte-

koude opslag (WKO). Door de hernieuwbare energieproductie te relateren aan het finale ener-

giegebruik is het aandeel hernieuwbare energie te bepalen.  

4.2 Doel 

De provincie heeft een aantal doelen voor HE: in 2020 
- is het aandeel HE 9%.  
- wordt door hernieuwbare bronnen 39 PJ aan HE geproduceerd. 
- bedraagt het totaal opgesteld vermogen aan windenergie 735,5 MW 
- is met zon 1,5 PJ aan hernieuwbare energie geproduceerd.  
- levert geothermie 9 PJ 

4.3 Gehanteerde gegevens 

De gegevens komen uit verschillende bronnen. De aan de industrie gerelateerde cijfers (bio-

massa, biogeen afval) komen uit de emjv’s van de bedrijven. Data over open WKO-systemen 

en warmtepompen komen uit een rapportage van Tauw en CE
3
. De overige data komen uit de 

Klimaatmonitor, die voor de winddata gebruik maakt van Windstats.  

Gegevens zijn veelal actueel en dus ook over 2015 beschikbaar
4
. Ze zijn voor de belangrijkste 

bronnen ook compleet, waardoor de HE-productie behoorlijk nauwkeurig te bepalen is. Zie 

bijlage 3 voor de bijdragen van de verschillende hernieuwbare bronnen.  

4.4 Resultaten 

 
Figuur 9. Aandeel hernieuwbare energie van provincie Zuid-Holland.  

                                                      
3
 Toekomstperspectief bodemenergie Zuid-Holland, Tauw/CE, 2016.  

4
 Windgegevens ook al over 2016, maar deze zullen pas in de volgende monitor worden mee-

genomen als ook andere HE-data beschikbaar zijn.  
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Het aandeel HE is van 2010 tot 2015 toegenomen van 2,3 naar 4,3%. Vooral de laatste twee 

jaar is een duidelijke toename van het aandeel HE zichtbaar. Die toename vindt plaats op vele 

onderdelen: wind, zon, geothermie, WKO, bijstook biomassa bij kolencentrale en duurzame 

warmte uit afvalverbranding, zoals in onderstaande figuur te zien is.  

 

 
Figuur 10. De bijdrage van de verschillende soorten hernieuwbare energieproductie.  

De totale HE-productie bedraagt 18,7 PJ in 2015. De inzet op hernieuwbare energie zorgt er-

voor dat minder fossiele energie nodig is om elektriciteit of warmte te kunnen leveren. Daarmee 

wordt dus CO2-emissie vermeden. In 2015 was dat 2,9 Mton.  

 

 
Figuur 11. Het opgesteld vermogen aan windenergie.  

Het opgesteld vermogen aan windenergie neemt gestaag toe. Maar gezien de weerstand die 

geregeld op lokaal niveau optreedt, is er risico op vertraging voor het halen van de doelstelling 

van 735,5 MW in 2020.  

Iets meer dan de helft van het opgesteld windvermogen staat in (de haven van) Rotterdam en 

bijna een kwart staat op Goeree Overflakkee.  
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Figuur 12. Deze grafiek toont de productie van groene stroom uit zonne-energie .  

De productie van energie uit zonnepanelen (zon PV) neemt de laatste jaren fors toe van 33 TJ 

in 2010 naar 407 TJ in 2015. In 2020 moet dat 1.500 TJ zijn. Die forse toename geldt ook lan-

delijk. De bijdrage van energie uit zon aan de totale hernieuwbare energieproductie in Zuid-

Holland is overigens nog steeds beperkt: in 2015 was dat 2%.  

 
Figuur 13. Deze grafiek laat de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie uit geothermie 
zien.  

Geothermie wordt sinds 2013 benut in Zuid-Holland. De hernieuwbare energieproductie is ge-

groeid tot 0,9 PJ in 2015. Het provinciaal doel is dat deze 9 PJ in 2020 bedraagt.  

4.5 Conclusie 

Het aandeel HE is gestaag toegenomen van 2,3% in 2010 tot 4,3% in 2015. In absolute zin is 

dat minder dan het landelijk aandeel. De stijging in Zuid-Holland is juist weer sterker. Het pro-

vinciale doel is 9% HE in 2020.  

De toename vindt plaats op vele onderdelen: bij wind, zon, geothermie, bijstook biomassa bij 

kolencentrales, en groene stroom en warmte uit afvalverbranding. De 4,3% hernieuwbare 

energie in 2015 zorgt ervoor dat een uitstoot van 2,9 Mton CO2 vermeden wordt.  

Het opgesteld vermogen voor windenergie is toegenomen van 187 MW in 2010 tot 335 MW in 

2015. Het doel is 735,5 MW in 2020.  
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Voor energie uit zon PV is er ook een duidelijke groei zichtbaar: van 33 TJ in 2010 naar 407 TJ 

in 2015. Vooral de laatste 3 jaren is die groei sterk. Het doel is 1,5 PJ (=1.500 TJ) in 2020.  

Geothermie wordt sinds 2013 benut in de provincie. In 2015 was de hernieuwbare energiepro-

ductie door geothermie 0,9 PJ. Het doel in 2020 is 9 PJ.  
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Bijlage I. Kerncijfers provincie Zuid-Holland en Nederland 

Deze bijlage bevat enkele kerncijfers en klimaatgerelateerde data voor de provincie Zuid-
Holland tegenover die voor Nederland. Het betreft het jaar 2015, behalve voor de overige 
broeikasgassen (2014). Ook is het aandeel van de provincie op het Nederlands totaal bepaald. 
 

 Zuid-Holland Nederland Aandeel [%] 

Aantal inwoners [miljoen] 3,6 16,9 21 

Oppervlakte [km
2
] 3.403 41.543 8 

Bruto binnenlands product [miljard] 123 669 21 

 
Figuur 14. Kerncijfers provincie Zuid-Holland versus Nederland.  

 

 Zuid-Holland Nederland Aandeel [%] 

CO2-uitstoot [Mton] 46,5 166,7 28 

Overige broeikasgassen (Mton CO2-eq] 2,9 29,1 10 

Finaal energiegebruik [PJ] 434 1.851 23 

Aandeel hernieuwbare energie [%] 4,3 5,8 n.v.t. 

 
Figuur 15. Klimaatgerelateerde cijfers provincie Zuid-Holland versus Nederland. Betreft cijfers 
uit 2014 (overige broeikasgassen) en 2015 (overige cijfers).   
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Bijlage II. Omgevingsdiensten provincie Zuid-Holland  

 
 

Indeling van de omgevingsdiensten in 2015; per 1 januari 2016 is Alphen aan den Rijn onder-

deel van Midden-Holland.  

 

In deze bijlage wordt per regio het volgende in beeld gebracht en gelden de volgende beper-

kingen: 

- De CO2-uitstoot per sector 

- Voor het energiegebruik zijn op regionale schaal maar weinig gegevens op sectorni-

veau beschikbaar; 

- Het aandeel hernieuwbare energie kan dan ook niet bepaald worden. Wel wordt de to-

tale productie van hernieuwbare energie getoond.  

 

Voor de CO2-uitstoot en hernieuwbare-energieproductie wordt het aandeel van de regio op het 

totaal van de provincie Zuid-Holland in 2015 vermeld. Daarbij is uitgegaan van de CO2-uitstoot 

die ontstaat door optelling van de totalen per regio. Die is 45,7 Mton. Dat is 0,8 Mton lager dan 

het totaal voor de provincie (46,5 Mton). Dat verschil betreft hoofdzakelijk de cijfers voor de 

sector landbouw: die zijn op regionaal niveau niet compleet in de KM en zijn daarom uit de ER 

gehaald. 

De totale hernieuwbare-energieproductie in 2015 door optelling van de totalen per regio be-

draagt 15,2 PJ. Ook dat is lager dan het totaal van 18,7 PJ voor de provincie Zuid-Holland. Dat 

is grotendeels te verklaren door de cijfers voor WKO en warmtepompen uit een recent door de 

provincie uitgevoerd onderzoek, die veel hoger zijn dan die uit de KM. Deze zullen op termijn 

ook in de landelijke databanken opgenomen worden.  
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II.1 Regio Haaglanden 

Voor de regio Haaglanden is de CO2-uitstoot per sector en de duurzame energieproductie als 

volgt.  

 

 
 

De CO2-uitstoot is tussen 2010 en 2015 afgenomen van 5,5 naar 4,4 Mton CO2. De afname is 

zichtbaar in de gebouwde omgeving en de landbouw (hoofdzakelijk glastuinbouw). Het aandeel 

van de CO2-uitstoot vanuit Haaglanden op het totaal van de provincie Zuid-Holland bedraagt 

bijna 10%.  

 

 
 

In 2010 was in de regio Haaglanden de hernieuwbare energie productie 0,8 PJ. In 2015 is dat 

gegroeid naar 2,1 PJ. Dat is 14% van het totaal in de provincie. De groei vindt vooral plaats 

door geothermie, maar ook door biogas, biomassa en WKO.  
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II.2 West-Holland 

Voor de regio West-Holland is de CO2-uitstoot per sector en de duurzame energieproductie per 

bron als volgt. 

 

 
 

De CO2-uitstoot in West-Holland is van 2010 naar 2015 afgenomen van 3,0 naar 2,2 Mton. Die 

afname vond vooral plaats in de gebouwde omgeving en de landbouw. De uitstoot in deze 

regio is 5% van het totaal in de provincie.  

 

 
 

De energieproductie uit hernieuwbare bronnen is van 2010 naar 2015 gestegen van 0,4 naar 

0,6 PJ. De toename is vooral zichtbaar bij zon, WKO en biobrandstoffen wegverkeer. Het aan-

deel van de regio op het totaal in de provincie is 4%.  
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II.3 Midden-Holland 

In Midden-Holland is het beeld voor de uitstoot van CO2 per sector en de trend voor de duur-

zame energieproductie per bron als volgt.  

 

 
 

De CO2-uitstoot in Midden-Holland is sinds 2010 afgenomen van 1,7 naar 1,4 Mton. In 2015 

was dat 3% van het totaal in de provincie. De uitstoot is afgenomen in de gebouwde omgeving 

en de landbouw; in de industrie en bij verkeer en vervoer is deze min of meer ongewijzigd ge-

bleven. 

 

 
 

De hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie is van 2010 tot en met 2015 met 0,3 PJ 

toegenomen tot 0,8 PJ. Bij de energieproductie door WKO, zon en biobrandstoffen wegverkeer 

is een gestage stijging zichtbaar. In 2015 bedroeg het aandeel van Midden-Holland 5% van de 

totale HE productie in Zuid-Holland.  
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II.4 DCMR  

Voor het werkgebied van de DCMR (Rijnmond plus Goeree Overflakkee) is het beeld voor de 
CO2-uitstoot en de hernieuwbare energieproductie als volgt.  
 

 
 
De CO2-uitstoot in de regio Rijnmond (inclusief Goeree) is vanaf 2010 eerst wat afgenomen 
van 31,9 naar 30,7 Mton in 2013, mede door de crisis. De laatste twee jaren is er een duidelijke 
groei zichtbaar naar 35,0 Mton in 2015, vooral door de start van twee nieuwe kolencentrales. 
De CO2-uitstoot in Rijnmond bedraagt 75% van het totaal in de provincie.  
 

 
 
De hernieuwbare energieproductie van 2010 tot en met 2015 toegenomen van 5,9 naar 10,1 
PJ. De toename is vooral zichtbaar bij de productie van hernieuwbare energie door de AVI 
(met name warmte) en door windturbines. Het aandeel van de regio Rijnmond is 67% op het 
totaal van Zuid-Holland. 
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II.5 Zuid-Holland Zuid 

In Zuid-Holland Zuid is het beeld voor de CO2-uitstoot en de HE-productie als volgt.  
 

 
 
De CO2-uitstoot nam licht af van 2,9 Mton CO2 in 2010 tot 2,6 Mton in 2015. Die afname was 
bij de gebouwde omgeving zichtbaar. Het aandeel van deze regio op het totaal van Zuid-
Holland bedraagt 6%.  
 

 
 
De hernieuwbare energieproductie is toegenomen van 0,9 PJ in 2010 tot 1,7 PJ in 2015. Voor-
al de productie door de AVI, wind en door de zon zorgde voor die toename. Het aandeel HE-
productie door Zuid-Holland Zuid bedraagt 11% van het totaal in de provincie.   
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Bijlage III. Totaalcijfers Energiemonitor  

Deze bijlage bevat de cijfers die voor de verschillende grafieken gebruikt zijn, zowel voor de 

gehele provincie als per regio/omgevingsdienst.  

III.1 Cijfers voor gehele provincie Zuid-Holland 

CO2-uitstoot [Mton] 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gebouwde omgeving 6,1 6,2 4,9 5,3 5,6 4,4 4,6 

verkeer en vervoer 5,6 6,9 6,8 6,7 6,7 6,6 6,7 

industrie 24,0 28,9 29,1 28,0 28,1 29,7 31,9 

landbouw 4,5 4,4 3,9 3,7 3,6 3,2 3,3 

totaal PZH 40,2 46,5 44,7 43,8 44,0 43,8 46,5 

 

CO2-uitstoot land- en tuinbouw [Mton] 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

landbouw 4,4 3,9 3,7 3,6 3,2 3,3 

 

Uitstoot OBG per sector [Mton CO2-eq] 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gebouwde omgeving 0,2 0,2     0,2 0,2   

verkeer en vervoer 0,1 0,1     0,1 0,1   

industrie 2,5 1,4     1,1 0,9   

landbouw 1,4 1,8     1,7 1,6   

totaal PZH 4,2 3,6     3,1 2,9   

 

Uitstoot OBG per stof [Mton CO2-eq] 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

methaan 2,4 2,1     2,0 1,8   

lachgas 0,8 0,7     0,6 0,6   

F-gassen 1,0 0,8     0,5 0,4   

totaal PZH 4,2 3,6     3,1 2,9   

 

Finaal energiegebruik per sector [TJ] 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gebouwde omgeving 150.515 142.028 143.420 140.836 134.181 134.153 

verkeer en vervoer 96.368 94.636 94.411 92.940 93.217 93.217 

industrie 118.553 117.666 109.252 130.072 130.476 141.884 

landbouw 84.039 73.487 71.680 69.935 62.191 64.938 

totaal PZH 449.475 427.817 418.763 433.783 420.065 434.192 
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Hernieuwbare energieproductie [TJ] 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wind 1.537 1.976 1.840 1.720 1.926 2.417 

zon-PV  33 48 88 179 303 407 

zon-thermisch 212  222  228  236  240 242  

waterkracht - - - - - - 

geothermie - - - 171 835 857 

WKO warmte 1.747 1.907 2.062 2.177 2.406 2.431 

warmtepomp 841 1.034 1.217 1.338 1.470 1.599 

bijstook biomassa 1.255 1.480 2.197 1.787 1.777 2.130 

afvalverbranding 2.133 2.087 2.198 2.254 3.206 4.011 

vergisting 16 17 167 177 183 183 

biobrandstoffen verkeer 1.631  2.198 2.212 2.174 2.509 3.136  

overig 961 966 1.085 1.189 1.253 1.289 

totaal PZH 10.366 11.934 13.294 13.402 16.109 18.703 

 

Aandeel hernieuwbaar energiegebruik [%] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

totaal PZH 2,3 2,8 3,2 3,1 3,8 4,3 

 

Opgesteld vermogen windenergie [MW] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wind  187   206   206   236   290   335  

III.2 Cijfers per regio 

Haaglanden 

 

CO2-uitstoot [Mton] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gebouwde omgeving 2,0 1,5 1,6 1,7 1,3 1,4 

verkeer en vervoer 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

industrie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 

landbouw 1,8 1,7 1,7 1,6 1,3 1,3 

totaal Haaglanden 5,5 5,0 5,0 5,0 4,3 4,5 

 

Hernieuwbare energieproductie [TJ] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wind 24 89 93 73 69 76 

zon-PV 10 14 24 47 74 100 

zon-thermisch 0 0 0 0 0 0 

waterkracht 0 0 0 0 0 0 

geothermie 0 0 0 171 451 486 

WKO warmte 171 219 239 269 306 329 

warmtepomp 0 0 0 0 0 0 

bijstook biomassa 0 0 0 0 0 0 

afvalverbranding 0 0 0 0 0 0 

vergisting 0 0 111 118 122 122 

biobrandstoffen verkeer 363 496 489 485 561 561 

overig 206 203 279 355 375 386 

totaal Haaglanden 774 1.021 1.235 1.518 1.958 2.060 
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West-Holland 

 

CO2-uitstoot [Mton] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gebouwde omgeving 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 

verkeer en vervoer 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

industrie 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 

landbouw 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

totaal West-Holland 3,0 2,7 2,8 2,7 2,2 2,2 

 

Hernieuwbare energieproductie [TJ] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wind 23 28 28 27 25 25 

zon-PV 3 5 10 24 41 59 

zon-thermisch 0 0 0 0 0 0 

waterkracht 0 0 0 0 0 0 

geothermie 0 0 0 0 0 0 

WKO warmte 31 33 36 44 47 51 

warmtepomp 0 0 0 0 0 0 

bijstook biomassa 0 0 0 0 0 0 

afvalverbranding 0 0 0 0 0 0 

vergisting 0 0 0 0 0 0 

biobrandstoffen verkeer 171 231 244 243 270 270 

overig 130 132 151 150 157 163 

totaal West-Holland 358 429 469 488 540 568 

 

Midden-Holland 

 

CO2-uitstoot [Mton] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gebouwde omgeving 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

verkeer en vervoer 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

industrie 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

landbouw 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

totaal Midden-Holland 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 

 

Hernieuwbare energieproductie [TJ] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wind 128 168 166 159 149 167 

zon-PV 4 6 12 23 40 55 

zon-thermisch 0 0 0 0 0 0 

waterkracht 0 0 0 0 0 0 

geothermie 0 0 0 0 0 0 

WKO warmte 19 32 37 42 45 48 

warmtepomp 0 0 0 0 0 0 

bijstook biomassa 0 0 0 0 0 0 

afvalverbranding 0 0 0 0 0 0 

vergisting 7 6 5 5 5 5 

biobrandstoffen verkeer 197 283 286 277 315 315 

overig 136 137 157 165 172 179 

totaal Midden-Holland 491 632 663 671 726 769 

 
  



 

Energiemonitor Provincie Zuid-Holland 2016  blad 29 van 29  

DCMR 

 

CO2-uitstoot [Mton] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gebouwde omgeving 2,0 1,7 1,8 1,9 1,6 1,8 

verkeer en vervoer 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 

industrie 26,0 25,7 25,6 25,2 27,1 29,7 

landbouw 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

totaal DCMR 31,9 31,0 31,0 30,7 32,2 35,0 

 

Hernieuwbare energieproductie [TJ] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wind 1.326 1.647 1.510 1.476 1.598 2.315 

zon-PV 10 16 28 49 92 119 

zon-thermisch 0 0 0 0 0 0 

waterkracht 0 0 0 0 0 0 

geothermie 0 0 0 0 384 371 

WKO warmte 94 111 127 144 178 189 

warmtepomp 0 0 0 0 0 0 

bijstook biomassa 1.321 1.557 2.311 1.891 1.810 2.170 

afvalverbranding 1.634 1.643 1.736 1.818 2.814 3.339 

vergisting 16 17 55 59 61 61 

biobrandstoffen verkeer 587 743 771 763 889 889 

overig 738 612 712 626 645 647 

totaal DCMR 5.726 6.346 7.250 6.826 8.471 10.100 

 

Zuid-Holland Zuid 

 

CO2-uitstoot [Mton] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gebouwde omgeving 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

verkeer en vervoer 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 

industrie 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 

landbouw 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

totaal Zuid Holland Zuid 2,9 2,8 2,8 2,9 2,7 2,6 

 

Hernieuwbare energieproductie [TJ] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wind 36 45 44 68 82 91 

zon-PV 5 7 14 34 56 73 

zon-thermisch 0 0 0 0 0 0 

waterkracht 0 0 0 0 0 0 

geothermie 0 0 0 0 0 0 

WKO warmte 36 39 43 48 52 55 

warmtepomp 0 0 0 0 0 0 

bijstook biomassa 0 0 0 0 0 0 

afvalverbranding 168 408 451 467 572 672 

vergisting 0 0 0 0 0 0 

biobrandstoffen verkeer 314 445 422 405 474 474 

overig 301 290 293 293 303 312 

totaal Zuid-Holland Zuid 860 1.234 1.267 1.315 1.539 1.677 

 


