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Abstract
This report represents a first investigation on the theme ’Climate change
and local policy: a case study for Amsterdam’. It includes a base line scenario for CO2 emissions from 1993 to 2015 based on present policy. The
study is performed under the auspices of the Nether]ands National
Research Programme on Global Air Poll’otion and Climate Change (NRP)
and is conducted by the Policy Studies Department ot: the Netherlands
Energy Research Foundation (ECN) in collaboration with the Environmental Service of the Amsterdam Local Authority and the Energy Company Amsterdam (ENW Amsterdam).
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SAMENVATTING
Dit onderzoek is een eerste verkenning van de mogelijkheden van de stad
Amsterdam om de emissie van CO2 te beperken. Het onderzoek is bedoeld
als eerste stap in een omvangrijker project waarvoor financiering is toegekend in het kader van het Nationale Onderzoeksprogramma Mondiale
Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-MLK). Dit grotere project, dat valt onder het NOP-thema ’Dialoog met beleid en samenleving’,
bestaat uit drie deelstudies:
1. lokaal beleid en de gevolgen daarvan voor de emissie van CO~
2. ontwikkelen van beleidsopties
3. beleìdsstrategieën ìn perspectief.
Het onderhavige onderzoek bestrijkt de eerste deelstudie voor een belangrijk deel. Het behelst het in kaart brengen van de CO~-em[ssies in het basisjaar 1993 en het ontwikkelen van een basisscenario voor de periode tot
2015.
Voor de basisanalyse van de CO~-emissie was het TEMIS-model, dat mogelijk in ICLEl-verband gebruikt zou kunnen worden, een eerste optie. Echter het model is niet geschikt bevonden voor het doorrekenen van energiescenario’s. Omdat in het vervo[gproject de voorkeur uit gaat naar een benadering waarin de energievraagontwikkeling centraal staat, is in deze studie gebruik gemaakt van spreadsheets.

De CO2-emissie van Amsterdam bedroeg in 1993 4,4 Mton. Dit komt overeen met ongeveer 2,5% van de landelijke CO2-emissie (184 Mton). In Amsterdam woont echter 4,7% van de Nederlandse bevolking. Per hoofd van
de bevolking heeft Amsterdam dus een lager dan gemiddelde COl-emissie.
Voor een klein deel wordt dit veroorzaakt door milieuvoordelen van de
compacte stad. De lagere COl-emissie per inwoner wordt echter voor het
grootste deeI veroorzaakt door het naar verhouding weinig energie-intensieve karakter van het Amsterdamse bedrijfsleven. Amsterdam nam in 1993
slechts 1,8% van het zakeIijke energieverbruik voor zijn rekening waarmee
echter 5,8% van het bruto binnenlands produkt werd gerealiseerd. In Amsterdam wordt naar verhouding dus weinig energie gebruikt voor ’werken’,
terwijl daar naar verhouding veel mee wordt verdiend.
In de periode tot 2015 zal de jaarlijkse Amsterdamse COl-emissie naar
verwachting nog met bijna een kwart toenemen tot plusminus 5,5 Mton. De
utiliteit en de huishoudens dragen het sterkst bij tot zowel de Amsterdamse
CO2-emissie als de absolute toename ervan. De groei tot 2015 komt overeen met een toerisme van de emissie met bijna 1% per jaar. Deze toerisme
is hoger dan de landelijke toerisme bij ongewijzigd beleid. De landelijke
COl-emissie neemt tot 2015 met 0,5% per jaar toe. Gezien de landelijke
CO2-ontwikkeling nu, is het echter de vraag ot: de landelijke CO2-emissie
doelstellingen behaald gaan worden.
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1o INLEIDING
Kader van het onderzoek
Dit onderzoek is een eerste verkenning van de mogelijkheden van de stad
Amsterdam om de emissie van CO2 te beperken. Het onderzoek is bedoeld
als eerste stap in een omvangrijker project waarvoor financiering is toegekend in het kader van het Nationale Onderzoeksprogramma Mondiale
Luchtverontreiniging en KIimaatverandering (NOP-MLK). Dit grotere project, dat valt onder het NOP-thema ’Dialoog met beleid en samenleving’,
bestaat uit drie deelstudies:
1. lokaal beleid en de gevolgen daarvan voor de emissie van
2. ontwikkelen van beieidsopties
3. beleidsstrategieën in perspectief.
Het onderhavige onderzoek bestrijkt de eerste deelstudie voor een belangrijk deel. Het behelst het in kaart brengen van de CO2-emissies in het basi~jaar 1993 en het ontwikkelen van een basisscenario voor de periode tot
2015.
Het thema Klimaatverandering staat nationaal en internationaal sterk in de
belangstelling. Ook op het niveau van de lokale politiek - vooral van grote
steden - groeit de interesse, hoewel klimaatverandering in het algemeen
niet wordt gezien als het belangrijkste milieuthema waarmee een grote stad
geconfronteerd wordt. Dientengevolge ia er ook nog betrekkelijk weinig
gedaan om lange termijn beleid te ontwikkelen.
Er zijn echter verschillende redenen om het milieubeleid met betrekking tot
klimaatverandering vanuit een lokaal perspectief te bezien. In de eerste
plaats zijn lokale beslissingen op het gebied van volkshuisvesting, verkeer
en vervoer, afvalverwerking en de infrastructuur van de energievoorziening,
van invloed op de toekomstige emissie van CO~. Verschillende planningsconcepten, zoals die van de compacte stad, hebben - wanneer zij verwezenlijkt worden - een nadmkkelijke invloed op de uitstoot van COz. Maar
ook stedelijke plannen die reeds een hoge mate van concreetheid hebben,
kunnen direct of indirect repercussies hebben voor het fossiele energiegebruik, en daarmee van invloed zijn op de emissie van CO~. Men denke aan
de wijkverkeerscirculatieplannen, de voorgenomen uitbreiding van het
ningbestand (VINEX-lokaties) en de aanleg van een metroIijn naar Amsterdam Noord. l~vendien zijn er tal van ontwikkelingen aan te wijzen waarin
het lokale bestuur door directe of indirecte sturing de CO~-emissie kan
beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan de stimuIering van warmte/kracht-koppeling, het uitbreiden van het stadsverwarmingsnet, maar ook
aan de mogelijkheid een energieprestatienorm voor renovatie te ontwikkelen, hetgeen gezien de omvang van de na-oorlogse woningvoorraad een
interessante optie zou kunnen zijn.
De tweede reden om op lokaal niveau meer aandacht aan de klimaatproblematiek te besteden, ligt in het feit dat de lokale politiek veel gedelegeerde bevoegdheden kent. Het is vrijwel onmogelijk om op nationaal niveau
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beleid te ontwikkelen zonder rekening te houden met de visie van lokale
overheden, en zonder rekening te houden met de mogelijkheden die het
lokale beleid heeft om activiteiten die van invloed zijn op de COz-emissie,
te be’~nvloeden. Afstemming is dus ook nodig om nationaal beleid te kunnen implementeren.
Verschillende steden en regio’s in het buitenland, bijvoorbeeid in Zweden
(Uppsala), Zwitserland (Genève), Denemarken (Kopenhagen) en Canada
(Toronto) hebben reeds energiescenario’s ontwikkeld met een horizon van
20 tot 40 jaar. In Nederland is iets dergelijks nog niet gedaan.

1.20nderzoeksvragen en gevolgde werkwijze
In de dialoog tussen wetenschap en politiek over de mogelijkheden om op
lokaal niveau (preventief) beleid met betrekking tot klimaatverandering te
ontwikkelen, verdienen de thema’s waarop het lokale beleid invloed heeft,
de grootste aandacht. Bij wijze van eerste verkennïng van deze mogelijkheden zijn in het onderhavige onderzoek de huidige en de te verwachten bijdrage van Amsterdam aan de nationale CO2-emissie onderzocht. De mogelijkheden van CO~-reductie (technisch en economisch, maar ook bestuurlijk) zullen in de vervolgstudie aan bod komen. Voor de inventarisatie daarvan zal een representatieve groep van beleidmakers, belanghebbenden en
deskundigen worden ingeschakeld. De onderhavige studie poogt aan deze
inventarisatie een basis te verschaffen.
In deze studie en het vervolgproject wordt, hoewel dat wel wenselijk zou
zijn, geen aandacht besteed aan adaptief beleid (het anticiperen op mogelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en veranderingen in de waterhuishouding). Omdat Amsterdam erg afhankelijk is van
water, lijkt het aanbevelenswaardig in ander verband aandacht te besteden
aan de wenselijkheid om bij investeringsbeslissingen die bijvoorbeeid de
haven aangaan, rekening te houden met veranderingen in het waterpeil.
Voor de voorstudie zijn de navolgende onde~zoeksvragen geí~ormuleerd:
- Wat was de CO2-emissie van Amsterdam in 19937
- Welke zijn de belangrijkste bronnen van COz-emissie?
- Wat zal in het jaar ::)0]5 de COl-emissie zijn wanneer het voorgenomen
beleid wordt gömplementeerd en geen extra maatregelen worden genomen?
- Welke beleidsterreinen lijken het meest geëigend om tot COl-reductie te
komen?
Het is voor de ontwikkeling van stedelijk klimaatbeleid van groot belang
om de ’break down~ van de stedelijke COl-emissie, de reductiemogelijkheden en de ervaringen met implementatie, te kunnen vergelijken met die van
andere steden. Van belang in dit verband zijn vooral de projecten die buiten
Nederland plaats vinden. The International Council for Local Environmental
lnitiatives (ICLEI) heeft een stedelijk CO2-reductie project gestart, dat ten
doel heeft strategieën te ontwikkelen om de CO2-emissies van de participerende steden te reduceren. In ICLEI-verband is aan de orde gekomen dat
het in opdracht van het International Energy Agency ontwikkelde z.g.
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lnleiding
TEMIS-modeI (Total Emission Model for lntegrated Systems) wellicht geschikt zou zijn voor het maken van een basisanalyse van de COl-emissie
van een stad. Een aanvullende onderzoeksvraag was daarom:
[s TEM[S geschikt om in de Amsterdamse situatie te worden toegepast?
De geschiktheid van TEMIS voor het doe[ van deze studie wordt behande[d
in hoofdstuk 2. Vervolgens zijn de te onderscheiden activit.eitengroepen,
sectoren en energiefuncties nader gedefinleerd (hoofdstuk 3). Binnen deze
afbakening heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de huidige emissieniveaus (hoofdstuk 4), Hierbij ls zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materiaal dat binnen de gemeente beschikbaar was.
Aan de hand van beleidsdocumenten van verschillende gemeentelijke diensten en bedrijven is vervolgens een beleidsproject.ie tot 2015 gemaakt,
(hoofdstuk 5). Daarmee wordt in kaart gebracht welke CO2-emissie naar
verwachting zal resulteren uit de autonome ont.wikke[ing (rekening houdend
met de effecten van bestaand beleid). Conclusies en aanbevelingen staan
in hoofdstuk ô,

1,3 Participerende organisaties
Het onderzoek is uitgevoerd door de unit Beleidsstudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten, in nauwe samenwerking met
de Milieudienst van de gemeente Amsterdam en Energie iHoord West Amsterdam N.V. (ENW Amsterdam).

ECN-C--96-067
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2. HET TEMIS-MODEL
2.1 lnleiding
in het voortraject van deze studie heeft de gemeente Amsterdam aangegeven dat bij haar de wens bestaat om een bestaand model van de energievoorziening te gebruiken voor het doorrekenen van de scenariovarianten
die in het vervolgproject worden ontwikkeld. Het TEMiS-model (Total
Emission Model for lntegrated Systems), dat is ontwikkeld door het Duitse
Öko4nstitut, zou hiervoor wellicht geschikt zijn. ECN-Beleidsstudies heeft
als onderdeel van dit project onderzocht of dit model geschikt is om te
worden gebruikt voor het doorrekenen van Amsterdamse energiescenario’s.

2.2 Aanpak
ECN-Be~eidsstudie$ heeft contact gelegd met het Öko-lnstitut en het TEMIS-model verkregen. Het model is onderzocht op het primaire doel, de
structuur, het gebruiksgemak en de geschiktheid voor het doorrekenen van
eenvoudige energiescenario~s~ Het oordeel van ECN-Beleidsstudies is vervolgens aan de ontwikkelaars van het TEMiS-model voorgelegd.

2.3 Resultaten
2.3.1 Doel TEMIS
Het TEMIS-model is primair ontwikkeld om twee ’energieketens’ met elkaar
te kunnen vergelijken en om daarbij zo veel mogelijk milieu-efl:ecten mee te
nemen. Daarbij worden ook methoden die afkomstig zijn uit de levenscyclusanalyse (LCA) toegepast. Een voorbeeld van een analyse die met
TEMIS kan worden uitgevoerd, is de vergelijking tussen het gebruik van
een HR-ketel en een elektrische warmtepomp voor het verwarmen van een
woning. Voor beide systemen wordt dan de energieketen ’stroomopwaarts’
onderzocht; alle energieverliezen hierin en alle milieu-effecten die daarbij
optreden, ~vorden verrekend. Bij een elektrische warmtepomp gaat het dan
om de energieverliezen bij distributie en opwekking van elektriciteit, en om
de emissies van CO2, NOX, SO2, zware metalen etc. die optreden bij de
opwekking van elektriciteit. Indien gewenst kunnen ook de emissies worden
meegenomen die plaats vinden bij de produktie van staal dat voor vervaardiging van een warmtepomp nodig is. TEMIS is dus een model voor het
analyseren van discrete beslissingen.
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2.3.2 Structuur
In TEMIS kan de energieketen stroomopwaarts gereconstrueerd worden,
beg~nnende bij het nuttig energiegebruik (de ’energiedienst’ die wordt geleverdi van de techniek die wordt onderzocht, tot aan de primaire energiebron(nen) die de energie levert/leveren. Aan elke schakel van de keten
kunnen extra energìegebruìk en emissies gekoppeld worden. Echter, verschillende ketens die verschillende energiediensten leveren (zoals dat in
een energievoorziening het geval is) kunnen niet gintegreerd behandeld
worden. Het model analyseert discrete keuzes en is bovendien niet dynamisch. Dit betekent, dat het niet mogelijk is om de ontwikkeling van emissie~actoren en rendementen in de tijd mee te nemen.

2.3.3 Gebruiksgemak
Het werken met het TEM1S-model vergt enkele dagen van oefening. Het
reconstrueren van de energieketens is niet eenvoudig. Als het model zou
zijn ontwikkeld in state-of-the-art software in plaats van PASCAL, zou het
gebruiksgemak aanzienlijk groter kunnen zijn.

2.3.4 Geschiktheid voor Amsterdam
Voor het doorrekenen van de energiescenario’s die in het vervolgproject
zullen worden ontwikkeld, gaat de voorkeur uit naar een model ot: een set
van spreadsheets waarin de energìevraagontwìkkeling centraal staat. Zo’n
model zou per activiteitengroep c.q. sector een aantal factoren moeten
bevatten die de vraagontwikkeling kunnen verklaren, zoals bevolkingsomyang, economische activiteit, aantal woningen, etc.. TEMIS is niet geschikt
voor het in kaart brengen van de (ontwikkeling van de) energievraag omdat het model zich op discrete besiissingen op microniveau richt en niet
dynamisch is (TEMIS houdt ook geen rekening met geleidelijke veranderingen in bepaalde grootheden).

2.3.5 Mening Öko-lnstitut
De ontwikkelaars van het TEMIS-model, het Öko-institut in Darmstadt,
delen de mening van ECN dat het model niet geschikt is voor het doorrekenen van energiescenario’s. Medewerkers van het Deense MiljCkontrollen,
die gepoogd hebben het model voor Kopenhagen te implementeren, bevestigden deze conclusie.

ECN C--96 067

Het TEMIS-~odel

2.4 Andere mogelijkheden
Wanneer TEMIS niet geschikt is, zal een ander rekensysteem moeten worden toegepast om te kunnen garanderen dat de resultaten voldoende consistent zijn. Bestaande energiemodellen zoals MARKAL, EFOM, GEMINI en
FOSSIL2 zijn energiemodellen die zijn ontwikkeld voor landen. Daardoor
hebben deze modellen veel detail aan de aanbodzijde van àe energievoorziening. Voor toepassing ten behoeve van een stad, is deze mate van detail
aan de aanbodzijde lastig. Spreadsheet-modellen lijken daarvoor meer
geschikt. Een voordeel van spreadsheet-modellen is dat ze erg flexibel zijn.
Daardoor is het goed mogelijk zowel technische als minder technische
relaties (zoals het effect van voorlichting op thermostaatgedrag) in één
model mee te nemen, Een nadeel van spreadsheetmodellen is dat ze onoverzichtelijk worden wanneer ze erg groot worden.
In de voorstudie is gebruik gemaakt van spreadsheets. Deze zullen, zonodig
in verbeterde versie, ook in het vervolgproject worden gebruikt.

ECN C--96-067
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3. AFBAKENING ONDERZOEKSVELD
3.1 Inleiding
De emissie van broeikasgassen is een mondiaal probleem. Een stad kan
bijdragen tot de beperking ervan, maar die bijdrage moet niet worden
overschat. Niet alleen is de invloed van het gemeentebestuur beperkt waar
het de aanpak van problemen van een dergelijke omvang aangaat, ook is
de problematiek op lokale schaal verweven met allerlei processen waarop
een gemeente geen of slechts zeer geringe invloed heeft.
Om niet te verzanden in een veelheid van processen en gegevens dient het
onderzoeksveld nauwkeurig te worden afgebakend, vooral waar het de
volgende aspecten betreft:
a. de geografische grenzen;
b. de te beschouwen emissies in relatie tot de energiéketen;
c. de te raadplegên informatiebronnen, de mate van geaggregeerdheid van
de te hanteren informatie en de mate van gedetailleerdheid waarop de
emissies worden beschouwd;
d. de activiteitengroepen en energiefuncties die in de analyse in beschouwing worden genomen;
e. de tijdspanne waarop het onderzoek wordt gericht.

3.2 De geografische grenzen
Zoals gezegd is de problematiek van k[imaatverander[ng mondiaal. De
geografische a~bakening die heeft p[aatsgevonden, is daarom alleen van
belang om de inv]oedssfeer nader te kunnen bepalen: we nemen alleen die
CO2-emissies in ogenschouw die door Amsterdam kunnen worden beÏnvloed. De Amsterdamse invloed kan de gemeentegrenzen behoorlijk overschrijden (men denke in dit verband aan de invloeden van de stad op de
regio). Omgekeerd zijn er ook beslissingên die op provinciaal of nationaal
niveau worden genomen, die van grote invloed zijn op de CO2-emissie van
de stad (voorbeelden hiervan zijn de bouwnormering en de besluitvorming
over het al dan niet aanleggen van een tweede ringweg). In dit onderzoek
zijn om pragmatische redenen de gemeentegrenzen van Amsterdam als
geografische afbakening aangehouden, met daarbij de kantteken~ng dat de
onderzoekers een open oog zullen houden voor die exogene factoren die in
meerdere of mindere mate door Amsterdam kunnen worden beïnvloed
(zoals voornoemde besluitvorming over een tweede ringweg).
Voor deze eerste verkenning is het binnen de gemeentegrenzen niet van
belang of de COa in Amsterdam Noord of in de Bijlmermeer wordt uïtgestoten. Daarom zijn de lokaties en objecten niet verder geregistreerd.
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3°3 De te beschouwen emissies in relatie tot de
energieketen
De studie heeft alleen betrekking op CO2-emissies, niet op de andere broeikasg~ssen. Uit onderzoek is gebleken dat de CO2-emissies ’stroomopwaarts’ in de energieketen (voordat elektriciteitsproduktie plaats vindt)
relatief van weinig invloed zijn op het totaal van de emissies [1]. Wij laten
de stroomopwaartse emissies, dat wil zeggen die emissies die veroorzaakt
worden door winning en transport van energiedragers, dan ook buiten beschouwing. Voor elektriciteit wordt gerekend met een CO~-emissiefactor
van 0,566 kg CO2 per kWh. Deze emissiefactor is gebaseerd op de huidige
brandstofmix en wordt gebruikt door de energiedistributiebedrijven bij de
evaluatie van hun MAP-activiteiten.

3.4 De mate van gedetailleerdheid
De basis van het onderzoek werd gevormd door informatie die reeds binnen
de betrokken gemeentelijke diensten aanwezig was, dan wel eenvoudig
door deze organisaties kon worden verkregen of gegenereerd. Addltionele
dataverzameling heeft in beginsel niet plaatsgevonden.
Omdat in het vervolgonderzoek een vergelijking op hoofdlijnen zal worden
gemaakt tussen de Amsterdamse problematiek en de problematiek op
nationaa! niveau, zal aansluiting worden gezocht bij het aggregatieniveau
van beleidsdocumenten als de Derde Energienota en de Vervolgnota KIimaatverandering.

3.5 De activiteitengroepen
De analyse heeft zich geconcentreerd op de stedeliike activiteitengroepen
Wonen, Werken en Vervoer. Voor de analyse van de activiteitengroep Wonen zijn de volgende factoren van belang:
de stedelijke structuur (oriëntatie, potentieel voor passieve en actìeve
zonne-energie);
- de grootte van de woning in relatie tot het type ruimteverwarming;
- de toegepaste bouwnormering;
- de aanschaf en het gebruik van apparatuur, in het bijzonder ’witgoed’ en
verlichting;
het warm-waterverbruik.
De eerste drie factoren kunnen be’invloed worden door de |oka[e overheid;
de laatste twee door de energiedistrlbutiebedrijven, bijvoorbeeld door middel van voorlichting en ’labeling’.
Voor de analyse van de activiteitengroep Vervoer moet in de eerste plaats
een onderscheid worden gemaakt tussen de sector peF$on~~veFvoer en de
sector goederenvervoer. Er zal verder aandacht besteed moeten worden aan
de bestemming van het verkeer. De stad Amsterdam kan wel verantwoor-

fÓ
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delijk worden gesteld voor de regulering van verkeer dat de stad bezoekt,
maar niet voor dat van verkeer dat dagelijks over de Al0 de stad passeert.
De emissies als gevolg van de activiteitengroep Werken (met de sectoren
industrie, utiliteit en zakelijk kleinverbruik) zijn door de lokale overheid
onder andere te beïnvloeden via het vestigingsbeleid en het bouwnormeringsbeleid, terwijl er verder een relatie met het verkeers- en vervoersbeleid
ligt. De mogelijkheden om de emissies van de industrie te beïnvloeden,
liggen voor de gemeente vooraI op het vlak van het stellen van energïebesparingseisen in de vergunning conform de Wet Milieubeheer. Hierbij zal
rekening moeten worden gehouden met afspraken die landelijk in het kader
van de Meerjaren Afspraken met de branche-organisaties zijn gemaakt.

3.6 De tijdspanne waarop het onderzoek zich richt
Het basisscenario heeft betrekking op de periode ]993-2015. Omdat in
beleidsdocumenten van ENW Amsterdam en de gemeente Amsterdam
veelal het jaar 2,005 als zichtjaar is genomen, moesten voor het basisscenario extrapolaties van tien jaar worden gemaakt. Nog verder extrapoleren
leek niet zinvol.
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4. HUIDIGE CO2-EMISSIENIVEAUS
4ol Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gepresenteerd van de CO2-emissies
voor Wonen, Werken en Vervoer in 1993. Tabel 4.1 bevat de omrekeningsfactoren die zijn gebruikt om de energiegebruiken (elektriciteit, gas en
stookolie) om te rekenen naar hoeveelheden CO2 [2,3]. Deze zön zowel
voor 1993 als voor 2015 gebruikt.
Tabel 4.1 C02-emissiefactoren voor elektriciteit, gas en stookolie [2,3]
Eenheid

[kg CO2]

I kWh
1 m3 gas
1 liter stookolie~

0,566
1,775
3,45

Tabel 4.2 bevat voor de activiteitengroep Vervoer de CO2-emissiefactoren
van personenauto’s en vrachtverkeer (per kilometer, zowel voor 1993 als
voor 2015). Deze zijn per vervoerswijze gebaseerd op een verdeling naar
afgelegde afstand per type weg zoals OMEGAM I16] die bereRend heeft
voor de Milieuverkenning Amsterdam met de daarbij behorende CO2-emissiefactoren voor verkeer per type weggebruik. Zo worden de meeste vervoerskilometers over de ringweg (snelweg) afgelegd. Dit geldt voor bijna
alle vervoerswijzen behalve de bussen die vooral in de stad (bebouwde
kom) rijden. Als basis worden de CO2-emìssiefactoren uit 1990 volgens
CBS [4] gebruikt. Voor de verdeling naar afgelegde afstand per type weg
voor de verschillende vervoerswijzen en de bijbehorende CO2-emissiefactoten voor 1990 wordt verwezen naar bijlage A. Bestelwagens vallen zowel
onder de personenauto’s als het vrachtverkeer en worden net als bij de
berekeningen van OMEGAM niet meegenomen.
Tabel 4.2 C02-emissiefactoren voorpersonenat~to’s en vröchtverkeerin
Amsterdam: 1093 en 2015 [g COz/km]
Vervoerswijze

1993

2015

Personenauto’s

189

162

Middelzware vrachtwagens
Zware vrachtwagens1
Autobussen
i Trekkers (voor oplegger).

873
908
927

829
863
822

De veronderstelde efficiency-verbeteringen tot 2015 zijn dezelfde als die
van het Trendscenario dat door ECH-Beleidsstudies is ontwikkeld ten beNaast stooRolie wordt in Amsterdam ook huisbrandolie verbruiRt. Echter het is niet duidelijk
om hoeveel huisbrandolie het gaat [17]. Daarom wordt het verbruik van hnisbrando]ie niet
meegenomen in deze stuOàe.
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hoeve van de Derde Energienota I12, ] 3]. De veronderstelde efficiency-verbeteringen tot 2015 zijn: personenauto’s 14%; (middel)zware vrachtwagens
5% en autobussen 11%.

4.2 Uitgangssituatie !993
Om een goed beeld te krijgen van de energiecon~umptie en de daarmee
samenhangende CO2-emissie in de verschillende energiegebruikende
sectoren, zijn verschillende bronnen [2,3,5,6] geraadpleegd.
Binnen de activiteitengroepen Werken, Wonen en Vervoer worden de
volgende sectoren onderscheiden:
l~ Werken
o Industrie
- Utiliteit
- Zake]ijk Kleinverbruik
2. Wonen
- Huishoudens
3. Vervoer
- Personenvervoer
- Vrachtvervoer
- Tractie: tram en metro.
De meeste gegevens met betrekking tot de activiteitengroepen Wonen en
Werken zijn afkomstig van ENW Amsterdam [3]. Uitgangspunt voor onze
berekeningen vormde de door ENW Amsterdam geschatte verbruiksontwikkeling in kWh elektriciteit en m~ gas. Voor het personen- en vrachtverkeer
wordt uitgegaan van de gegevens van de Milieudienst [2].
Verder zijn de volgende bewerkingen en afbakeningen gemaakt:
¯ ENW Amsterdam levert ook energie aan huishoudens buiten Amsterdam. Daarom zijn in deze studie, net als in de /v~lieuverkenning [2], correcties toegepast voor de gemeentegrenzen van Amsterdam op de energiegebruiken voor huishoudens volgens ENW Amsterdam [3]. Voor elektriciteit is de correctiefactor 0,937, voor gas 0,953. Correcties voor andere sectoren zijn niet toegepast daar hierover geen gegevens beschikbaar
waren danwel de verschillen te verwaarlozen waren.
¯ ENW Amsterdam maakt niet altijd onderscheïd tussen utiliteit en zakelijk
kleinverbruik (zie b.v. [6]). In deze studie wordt om die reden onder utiliteit het middelgroot- en grootverbruik (exclusief industrie) verstaan. Het
is echter zaak om in het vervolgonderzoek onderscheid te maken tussen
de volgende drie typen utilitaire verbruikers: de tertiair commerciële
diensten, de kwartair niet-commerciële diensten en de overheid. Deze
subsectoren functioneren verschillend en zullen ook een ver~chiIIend
energiegebrufkspatroon vertonen. Desaggregatie binnen de utiliteit is
mogelijk tot op 4 digits volgens de SBI-codes.
¯ Gasunie levert rechtstreeks aardgas aan acht grote bedrijven in Amsterdam.
¯ Daarnaast zijn er industriëie bedrijven die gebruik maken van stookolie
ten behoeve van de aandrijving van generatoren [3]. Deze energieverbruiken worden ook meegenomen.
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Elektriciteit die aan de NS wordt geleverd, wordt net als in de Milieuverkenning niet meegenomen in de analyses omdat de NS haar diensten
grotendeels levert ten behoeve van niet-Amsterdamse activiteiten.
Ook de netverliezen van de UNA zijn niet in beschouwing genomen.
Deze dragen wel bij aan de COa-uitstoot. In 1993 bedroegen de netverliezen 136 GWh, wat correspondeert met 77 kton COa. Dit is ongeveer
1,5% van de totale CO~-emissie van Amsterdam.
De CO2-emissie van het verkeer en vervoer zoals berekend in dit rapport, komt iets lager uit dan die van de Milieuverkenning. De Milieuverkenning resulteert in 858 kton CO~ in 1993; deze studie in 820 kton
CO2. De oorzaak daarvan is dat de Milieuverkenning de COl-emissie
betekent per wegvak en niet per type voertuig. In deze studie zijn de
volgende jaarkilometrages berekend voor 1993:
Personenvemoer
Jaarkilometrage
3.142 miljoen km
3.142 miljoen km
- personenauto’s
Vrach tverkeer
Jaarki/ometrage
253 miljoen km
- vrachtauto’s
2]2 miljoen km
164 miljoen km
¯ middelzwaar
48 miljoen km
¯ zwaar
- bussen
41 miljoen km
Deze kilometrages zijn berekend op basis van gegevens met betrekking
tot:
- de samenstel]ing van het Amsterdamse wagenpark in ~[993 [2] (opgesplitst naar personenauto’s, vrachtauto’s (zwaar en middelzwaar) en
autobussen);
- de afgelegde afstanden in respectievelijk het personenverkeer (personenauto’s) en het vrachtverkeer (vrachtauto’s en autobussen tezamen)
Verondersteld is dus dat de jaarkilometrages corresponderen met de
respectievelijke aandelen van de voertuigen in het wagenpark. Dit is een
versimpeling, maar andere gegevens waren niet beschikbaar. Voor het
betekenen van de hieruit resulterende COl-emissie is gebruik gemaakt
van CO~-emissief~ctoren van ECN [131 die ook door OMEGAM zijn gebruikt.
De bijdrage van AVl-Amsterdam aan de Amsterdamse COa-emissie is
per saldo nul. In bijlage B staat beschreven welke methode gehanteerd
wordt om de COz-emissie te betekenen. De COa-emissie van de AVI zal
naar verwachtlng wel substantieel verminderd kunnen worden door benutting van de restwarmte van de AVI. Deze optie dient in de vervolgstudie meegenomen te worden.
Tabel 4.3 bevat een overzicht van het Amsterdamse energieverbruik voor
Wonen, Werken en Vervoer in 1993 (vervoer alleen elektrisch). In tabel 4.4
wordt een overzieht gegeven van de herkomst van de Amsterdamse CO2emissie in 1993. Hierbij is voor het vervoer uitgegaan van een brandstofmix
volgens [4] bestaande uit benzine, diesel en LPG~.

z "V’oor vrachtverkeer geldt een ~~fix van benzine en diesel.
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Tabel 4.3 Elektriciteit-, gas-, en stookolieverbruik in Amsterdam in ï993
Elektriciteit
[GWh]

Gas
[min msI

Stookolie
[min 1]

399
~.119
503

170
153
202

2O

Wonen
Huishoudenì

703

552

Tractie (tram en metro)

95

Openbare verlichting

46

Werken
Industrie
Utiliteit
Zakelijk KIeinverbruik

Totaal

2.865

1.077

20

Tabel 4.4 CO~~-ernissie in Amsterdam in 1993
COz-emissie
[kton] [%1
Werken
Industrie
Utiliteit
Za kelijk kleinverbruik

2. t41
593
905
643

48
13
20
15

Wonen
Huishoudens

1.377
! .377

31
31

874
225
595
54

20
5
13
1

26

1

4.418

100

Veruoer
Vrachtverkeer
Personenverkeer
Tractie (tram en metro)
Openbare verlichting
Totaal

De CO2-emissie van Amsterdam bedroeg in 1993 4,4 Mton3. Dit komt
overeen met ongeveer 2,4% van de landelijke COz-emissie (184 Mton in
1993 volgens de Milieubalans [14]). In Amsterdam woont echter 4,7% van
de Nederlandse bevolking. Per hoofd van de bevolking heeft Amsterdam
dus een lager dan gemiddelde COz-em~,ssie. Voor een klein deel wordt dit
veroorzaakt door milieuvoordelen van de compacte stad. Zoals ook in de
Milieuverkenning is gesteld, is de COz-emissie voor Wonen en Vervoer per
hoofd van de bevolking in Amsterdam een beetje lager dan het landelijk

3 Hierbij is geen rekening gehouden met de netverliezen van de UNA, de elektdciteilsleverantie van de PEGEM aan de NS. In de Milieuverkenning [2] wordt een iets hogere COl-emissie
berekend.
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gemiddelde. Bij een inwoneraandeel van 4,7% waren de Amsterdamse huishoudens in 1993 verantwoordelijk voor 4,4% van de Nederlandse huishoudelijke CO2-emissie. In sterkere mate geldt voor de CO2-emissie van verkeer en vervoer: niet meer dan plusminus 3% van de landelijke CO~-emissie voor verkeer en vervoer is aan Amsterdam toe te rekenen (idem bij een
inwoneraandeel van 4,7%). Hier doen de voordelen van de ’compacte stad’
zich dus gelden. De lagere CO2-emissie per inwoner wordt echter voor het
grootste deel veroorzaakt door het naar verhouding weinig energie-intensieve karakter van het Amsterdamse bedrijfsleven. Met 4,7% van de inwoners
nam Amsterdam in 1993 slechts 1,8% van het landelijke zakelijke energiegebruik (voor industrie, utiliteit, handel en diensten en ’overig’) voor zijn
rekening. Hiermee werd in 1993 echter 5,8% van het bruto binnenlands
produkt gerealiseerd 115]i In Amsterdam wordt naar verhouding dus weinig
energie gebruikt voor ’werken’, terwijl daar naar verhouding veel mee wordt
verdiend. In tabel 4.5 wordt de CO~-emissie van Amsterdam met Nederland
vergeleken.
Tabel 4.5 Procentuele en absolute verdeling van de Amsterdamse en de
landelijke [14,t5] CO2-ernissie naar Wonen, Werken en Vervoer
in 1993
Amsterdam

ECN C--96-067

Landelijk

l%] [Mton]

[%]

[Mton]

Aandeel Amsterdam
van landelijk
[%]

Wonen
Werken
Vervoer

3"!
49
20

1,4
2, ]
0,9

"17
66
17

31
122
31

4,4
] ,8
2,8

Totaal

100

4,4

100

184

2,4
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5o BELEIDSPROJECTIE 2015
5.1 lnleiding
Dit hoofdstuk bevat de door ECN-BeIeidsstudies verwachte autonome
ontwikkeling (rekening houdend met de effecten van bestaand beleid) van
de Amsterdamse CO~-emissie voor Werken, Wonen, Vervoer en Openbare
Verlichting tot het jaar 2015~ Deze inschatting is gebaseerd op prognoses
van verschillende diensten van da gemeente Amsterdam (dRO, O+S en
Milieudienst), het ROA en ENW Amsterdam. Omdat de Amsterdamse
prognoses doorgaans niet verder gaan dan het jaar 2005, terwijl de studie
de periode tot 2015 bestrijkt, moesten deze prognoses geëxtrapoleerd
worden.

De toename van de CO2-emissie uit het gas- en elektriciteitverbruik voor
Wonen, Werken en het tractiedeel van Vervoer, is gebaseerd op verbruiksprognoses van ENW Amsterdam [3]. Omdat ENW Amsterdam deze verbmiksprognoses niet opsteR voor het betekenen van de te verwachten
CO2-emissie, maar om te kunnen bepalen aan welke vraag zij in de toekomst minimaal moet kunnen voldoen (gezien haar verantwoordelijkheid
voor de voorzieningszekerheid) zijn deze prognoses eerder aan de hoge dan
aan de lage kant, Zo is bljvoorbeeId geen rekening gehouden met de
Meerjaren Afspraken op het gebied van efficiency-verbetering die het
ministerie van Economische Zaken met verschillende bedrijfstakken heeft
afgesloten.
Voor de bepaling van de toename van het aantai inwoners tot 2015 is
gebruik gemaakt van gegevens van O+S en voor die van het aantal woningen van schattingen van de dRO.
De invloed van andere factoren op het toekomstige gas- en eleMriciteitverbruik, zoals de hoogte en de aard van de economische groei en de veronderstelde efficiency-verbetering, wordt in dit rapport niet verder uitgespiitst.
In de vervolgstudie zal wel zoveel mogelijk onderscheid worden gemaakt
tussen volume-, structuur- en besparingeeffecten.
De emissieprognoses voor verkeer en vervoer zijn gebaseerd op een extrapolatie van het Actuele Basisscenario van de Regionale Verkeersmilieukaart
van het ROA [71. In het door ons opgestelde basisscenario ten behoeve van
de beleidsprojectie is uitgegaan van een gelijkblijvende brandstofmix voor
het verkeer en vervoer, dat wil zeggen dat geen groter aandeel van elektrisch vervoer of LPG is verondersteld. In de scenariovarianten die in de
vervolgstudie worden ontwikkeld, kan de brandstofmix uiteraard worden
gewijzigd.

In het hiemavolgende wordt per activiteitengroep en per sector aangegeven
welke C02-emissie resulteert uit de door ons berekende autonome ontwikkeling, gecorrigeerd voor bestaand be~eid.
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5.2 De activiteitengroep Werken
5.2,1 Industrie
De sector industrie omvat de subsectoren Metaal, Chemie, Voeding & Genotmiddelen en Overige Industrie. Naast de levering van gas en elektriciteit
door ENW Amsterdam, wordt door Gasunie rechtstreeks aan acht grote
bedrijven aardgas geleverd en wordt door een aantaI bedriiven stookolie
gebruikt. De bedrijven die gas geleverd krijgen van de Gasunie zijn [8]:
Shell Laboratorium Amsterdam, Akzo Chemie Nederland, Riolering en Waterhuishouding Amsterdam (RWA), Cargill, High Point Terminals (HPT),
Witco, Genêral Electric Plastics en de Ast:alt Centrale Amsterdam.

Figuur 5.1 bevat een overzicht van de verwachte ontwikkeling van de
CO2-emissie van de industrie (op grond van energieverbmiksprognoses van
de verschillende energieleveranciers). Buiten AVI-Amsterdam wordt door
de industrie elektriciteit aan het net teruggeleverd. In 1993 was dit 10 GWh,
maar omdat de teruglevering voor en na 1993 7 GWh was [31, wordt voor
zowel 1993 en 2015 7 GWh aangehouden. Dit betekent een CO~-emissie
vermindering van 4,0 kton. Bij gebrek aan gegevens is de hoeveelheid gas
die door Gasunie aan de industrie wordt geleverd, na 1994 constant verondersteld. Voor het verbruik van stookolie wordt een lichte daling verondersteld, la hoeverre binnen de Amsterdamse ~ndustde momenteel aandacht
bestaat voor energiebesparing, ís bij ENW Amsterdam niet bekend. Verwacht wordt dat de COz-emissie van de industrie toeneemt met ongeveer
15% tussen 1993 en 2015.
CO2 [ktonl
700
öoo
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400
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20O
lO0
0
1990
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Jaar

-

- - Totaal -- ENW A’dam ......

Gasunie ....... Stookolie

Figuur 5,1 CO2-emissie van de industrie 1993-2015 (totaal en naar
energieleverancier)
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5.2.2 Utiliteit en Zakelijk Kle~nverbruik
Naast de Industrie worden de Utiliteit en het Zakelijk Kleinverbruik tot de
activiteitengroep Werken gerekend. In figuur 5.2 worden, naast de autonome groei van de Utiliteit en het Zakelijk Kleinverbruik (autonoom), de effecten van stadsverwarming en warmte/kracht-koppeling (na warmte-ef~:ect)4 en van andere besparingsmaatregelen (na MAP-eft~ct) op de CO2-emissie van deze sectoren weergegeven. De verwachting volgens I31 is dat
de totale warmteafzet stijgt van 194 TJ in 1993 tot 4462 TJ in 2001. De
helft hiervan wordt afgezet bij woningen en de andere helft in de sector
werken [2,]. De besparingsmaatregeJen hebben met name betrekking op de
functies verwarming en verlichting. Ook bij de functie warm tapwater en
door gedragsverander~ng is een reductie van de CO2-emissie mogelijk I6].
Door bovengenoemde maatregelen stijgt de CO~-emissie van de Utiliteit en
het Zakelijk Kleinverbruik tot 2015 wat minder snel dan autonoom het
geval zou zijn geweest, maar nog altijd met ruim 35% ten opzichte van
~993.
CO2[~o~
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220O
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Au~onoom -- Na Map-eflecf -

- - Na warmte-eflect

Figuur 5.2 COz.emissie van de utiliteit en het zakel~k kleinverbruik
1993-2015

4 Er lopen twee effecten door elkaar: een toename van de gasafzet aan warmte/kracht-]nstallaties en een afname van de gasafzet doordat in de betreffende huishoudens, bedrijven en
uö[iteitsgebouwen minder of geen gas meer wordt verstookt Het betreft voornamelijk activiteiten in het kader van het MAP [3].
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5.3 De actJviteitengroep Wonen
De activiteitengroep Wonen omvat alleen de sector Huishoudens en Woningen. Belangrijke prognoses in dit verband zijn die voor de ontwikkeling van
het inwonersaantal en die voor het aantal woningen. De afdeling Onderzoek
en Statistiek van de gemeente Amsterdam (O÷S) verwacht dat de stad in
het jaar 2015 ongeveer 850.000 inwoners telt J5]. De dienst Ruimtelijke
Ordening van de gemeente Amsterdam (dRO) verwacht in 2005, dus 10
jaar eerder, al een inwonersaanta[ van 830.000 [9!. Dit betekent dat de stad
volgens de dRO van 1995 tot 2005 met ongeveer 10.000 inwoners per jaar
groeit. De gematigdere prognose van O+S lijkt aannemelijker en wordt
door ons gevolgd.
Het Amsterdamse woningbestand omvat momenteel ongeveer 300.000
woningen. Door de dRO [10] zijn voor de periode 1995 tot 2005 in het
kader van de Woningbouwtaakstelling VINEX 30.274 woningen in de
bestaande stad (binnenstedelìjk) en 15.200 woningen aan de bestaande
stad (uitleg) gepland. In dit aantal nieuw op te leveren woningen is de
vervanging van oude woningen niet begrepen. Ongeveer 90% van de
binnenstedelijke woningen (=90% x 30.274) en circa 25% van de uitleg
(=25% x 15.200) ligt binnen de gemeente Amsterdam. Dit houdt in dat in
totaal circa 31.000 woningen (zijnde 27.250 + 3.800) worden bijgebouwd
in een tijdsbestek van l0 jaar, hetgeen neerkomt op gemiddeld 3.100
woningen per jaar. Er wordt dus een jaarlijkse toename van ongeveer 1%
verondersteld. Deze groei wordt in het onderhavige onderzoek doorgetrokken tot 2015.
Figuur 5.3 bevat, op basis van ENW Amsterdam prognoses van het toekomstige energieverbruik [3] en de verwachte aantallen woningen [10] en
inwoners [5] de autonome ontwikkeling van de CO~-emissie van de sector
Huishoudens en Woningen (autonoom). Ook is weergegeven wat het effect
is van stadsverwarming en warmte/kracht-koppeling (na warmte-effect) en
van overige besparingsmaatregelen (na MAP-effect) op deze sector. De
gemeentegrenscorrectie die is toegepast omdat ENW Amsterdam ook
buiten de gemeente Amsterdam levert, is tot 2015 constant gehouden.
Voor de berekening van de autonome groei vanaf 2005 is uitgegaan van
een gelijkblijvend, gemiddeld energiegebruik per woning en huishouden.
Met name door energiezuiniger apparaten, gedragsverandering en isolatie is
een behoor[ijke reductie in de C02-emissie te bewerkstelligen. Ten opzichte
van de autonome ontwikkeling is een besparing van ongeveer 10% mogelijk door de MAP-maatrege[en en door stadsverwarming en warmte/kracht-koppeling. Ten opzichte van 1993 neemt de COz-emissie van de
huishoudens dan echter nog met 14% toe.
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Figuur 5.3 C02-emissie van de huishoudens 1993-2015

5.4 De activite~tengroep Vervoer
5.4.1 Personen- en vrachtverkeer
De toekomstige omvang van de CO2-emissie van het personen- en vrachtverkeer (figuur 5.4) wordt bepaald door de te verwachten efficiency-verbetering van de verschillende typen voertuigen en de ontwikkeling van het
aantal voertuigki]ometers per type voertuig. Figuur 5.4 laat zien dat de
afname van de CO2-emissie van het verkeer als gevolg van efficiency-verbetering, geheel teniet wordt gedaan door de toename van het aantal voertuigkilometers. Dit geldt met name voor het vrachtverkeer.
Tabel 4.2 (hoofdstuk 4) bevat onze inschatting van de CO2-emissie per
voertuigkilometer in 1993 en 20] 5. De inschatting van de ontwikkeling van
het aantal voertuigki]ometers is met behulp van de scenario’s die ten behoeve van de Regionale Verkeers Milieu Kaart [7] zijn ontwikkeld tot stand
gekomen. Hierin wordt, uitgaande van reeds geplande verbeteringen van
het openbaar vervoer en een beperkend parkeer- en lokatiebeleid, voor de
regio Amsterdam tot het jaar 2005 nog een toename van het aantal autoki]ometers verwacht van 34% (ten opzichte van 199]). Het vrachtverkeer
neemt volgens de RVMK in dezelt:de periode met 40% toe. Omdat verwacht
mag worden dat de toename van het verkeer in de gemeente Amsterdam
wat lager za[ zijn dan die in de regio (vanwege de reeds bestaande congestie in de binnenstad) is in deze studie een toename van het aantal autoki]ometers verondersteld van ]7% tot 2005 en van 27% tot 20]5. Voor het
vrachtverkeer is een toename verondersteld van 34% tot 2005 en van 60%
tot 2015. De verlaging ten opzichte van de RVMK-inschatting is tot stand
gekomen door, uitgaande van de verwachtingen van de RVMK voor de
gebieden Centraal en Periferie, het aandeel van Periferie wat te verkleinen.
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Zoals hiervoor al is aangegeven, is verder verondersteld dat de jaarlijkse
voertuigkilometers van de te onderscheiden typen voertuigen binnen het
personen- en vrachtverkeer, corresponderen met de relatieve aandelen van
die voertuigen in de twee wagenparken.
C02 [kton]
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1400
1200
1000
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400
200
1990

t
1995
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2015
Jaar
--Autonoom Vrachtverkeer ....Autonoom Persononverkeer ..... Autonoom Totaal
+ Na efficiency-verbetering - -~~ -Na efficiency-verbetering
---I-- Na eff~ienc~verbe~ring

Figuur 5.4 COl-emissie van het personen- en vrachWerkeer 1993-2015

5.4.2 Tractie
Tractie is onder te verdelen naar metro en tram, die beiden alleen elektriciteit verbruiken. Van 1991 tot en met ~.993 is een lichte daling van het
elektriciteitverbruik bij beide vervoerswijzen geconstateerd. Dit komt met
name door de vervanging van oud door nieuw materiaal. ENW Amsterdam
[3] verwacht echter een toename van het elektriciteitverbruik voor tractie
na ! 993, als gevolg van het stimuleringsbeleid voor openbaar vervoer. Ook
zal met de Noord-Zuidlijn worden aangevangen. In de prognoses is met
deze groei rekening gehouden.
In figuur 5.5 is zowel de ontwikkeling van de totale C02-emissie voor tractie weergegeven als voor tram en metro afzonderlijk. Ten opzichte van
1993 wordt een toename verwacht van de COz-emissie van tractie van
56%.
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Figuur 5.5 C02-emissie van tractie 1993-2015

5.5 Openbare verlichting
Een sector die net iets meer dan een half procent van de totale CO2-uitstoot voor zijn rekening neemt, is de openbare verlichting. De toename in
het elektriciteitverbruik die ENW Amsterdam [3] tot 2005 voor deze sector
verwacht, wordt doorgetrokken naar 20]5. Er worden in deze sector in de
toekomst besparingsmaatregeIen getroffen in het kader van het MAP [3].
Het effect hiervan is te zien in figuur 5.6. Gezien het geringe aandeel in de
totale CO2-emissie en het feit dat ENW Amsterdam hiervoor al maatregelen
treft, zal in de vervolgstudie geen aandacht meer worden besteed aan de
openbare verlichting.
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Figuur 5.6 C02-emissie van de openbare verlichting 1993-2015

5.6 Het basisscenario
In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de CO~-emissie in Amsterdam in 1993 en 2015 conform de autonome ontwikkeling, maar rekening
houdend met de effecten van bestaand beleid. De verwachte besparingen
komen tot stand als gevolg van het MAP-beleid, de inzet van stadsverwarming (Amsterdam Zuid-Oost en Buitenveldert), uitbreiding van het aantal
warmte/kracht-installaties, voorgenomen verbeteringen op het gebied van
het openbaar vervoer en de effectuering van een beperkend parkeer- en
lokatiebeleid.
Tabel 5.1 COz-emissie in Amsterdam in 1993 en 2015 volgens het
basisscenario
1993
[kton] [%]

2015
Toename CO2
[kton] [%] [kton] [%]

Werken
industrie
Utiliteit
Zakelijke kleinverbruikers

2.141 48
593 13
905 20
643 15

2.795 51
680 12
1.347 25
767 14

654
87
442
124

31
15
49
19

Wonen
Huishoudens

1.377 3]
1.377 31

1.565
1.565

29
29

188
188

14
14

1.073 20
340
6
649 12
84
2

lg9
115
54
30

23
51
9
56

Ver~aoer
Vrachtverkeer
Personenverkeer
Tractie (tram en metro)

874 20
225
5
595 13
54
1

Openbare verlichting

26

Totaal

32

1

4.418 100

32

1

5.469 100

6 22
1.047

24
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In de periode tot 20]5 zal de jaarlijkse Amsterdamse CO2-emissie naar
verwachting nog met bijna een kwart toenemen tot plusminus 5,5 Mton. Dit
komt overeen met een toename van de emissie met bijna 1% per jaar. Hierbij ís rekening gehouden met voorgenomen beleid op verschillende terreinen (de bouw van plusminus 3100 nieuwe woningen per jaar, het Milieu
Aktie Plan van ENW Amsterdam, voorgenomen beleid op het gebied van
verkeer en vervoer~ etc.). De sectoren die absoluut het sterkst bijdragen
aan (de toename van) de CO~-emissie zijn: utiliteit en huishoudens.
De toename van de Amsterdamse CO2-emissie bij ongewijzigd beleid is
hoger dan de landelijke toename bij ongewijzigd beleid. Volgens de Derde
Energienota []2] stijgt de landelijke CO2-emissie bij ongewijzigd beleid tot
20]5 met 0,5% per jaar. De Amsterdamse CO2-emissie zal bij ongewijzigd
beleid met bijna 1% per jaar toenemen. Hierbij moet opgemerkt worden dat
de prognose van de Amsterdamse CO2-ontwikkeling in belangrijke mate
gebaseerd is op de door ENW Amsterdam verwachte energievraagontwikkeling. Deze is dus niet opgesteld vanuit het perspectief van COl-reductie
maar vanuit het perspectief van voorzieningszekerheid op lange termijn. De
landelijke prognose is daarentegen opgesteld vanuit het perspectief van een
zo groot mogelijke CO~-reductie. Landelijk was de COl-emissie echter al
184 Mton in 1993. Vanaf 1990 komt dit heer op een groei van 5,5% per
jaar. Dit verklaart in belangrijke mate het verschil tussen de landelijke en
de Amsterdamse COz-ontwikkeling.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De CO2-emissie van Amsterdam bedroeg in 1993 4,4 Mton. Dit komt
overeen met ongeveer 2,5% van de landelijke CO2-emissie (] 84 Mton).
In Amsterdam woont echter 4,7% van de Nederlandse bevolking. Per
hoofd van de bevolking heeft: Amsterdam dus een lager dan gemiddelde CO2-emissie~ Voor een Mein deel wordt dit veroorzaakt door mflieuvoordelen van de compacte stad. De lagere CO2-emissie per inwoner
wordt echter voor het grootste deel veroorzaakt door het naar verhouding weinig energie-intensieve karakter van het Amsterdamse bedrijfsleven. Amsterdam nam in ]993 slechts 1,8% van het zakelijke energieverbruik voor 2i]n rekening waarmee echter 5,8% van het bruto binnenlands produkt werd gerealiseerd. In Amsterdam wordt naar verhouding
dus weinig energie gebruikt voor ’werken’, terwijl daar naar verhouding
veel mee wordt verdiend.
In de periode tot 20]5 zal de jaarlijkse Amsterdamse CO2-emissie naar
verwachting nog met bijna een kwart toenemen tot plusminus 5,5
Mton. Dit komt overeen met een toename van de emissie met bijna ]%
per jaar. Deze toename is hoger dan de landelijke toename bij ongewijzigd beleid. De landelijke CO~-emissie neemt tot 20]5 met 0,5% per
jaar toe. Gezien de landelijke ontwikkeling nu is het echter de vraag of
de landelijke C02-reduct[e doelstellingen behaald gaan worden.
Wanneer Amsterdam zich wil conformeren aan het landelijke beleid
(dat is gericht op een CO2-reductie van 3% in het jaar 2000 - ten opzichte van 1989/1990 - en ìtabilisafie op dat niveau daarna), dan zou
de gemeente, wanneer zij ]993 als basisjaar neemt, zich moeten richten op het blijvend terugbrengen van de CO2-emissie tot een niveau
van 4,4 Mton. Wanneer Amsterdam niet kiest voor een emissieplafond
(om geen rem te zetten op de economische bedrijvigheid) kan overwegen worden efficiency-doelstellingen te ontwikkelen voor verschillende
soorten van activiteiten. Deze zouden bij het ontwikkelen van nieuw
beleid als richtsnoer kunnen worden gebruikt.
Uit deze studie blijkt dat de volgende sectoren het sterkst bijdragen tot
zowel de Amsterdamse CO2-emissie als de absolute toename ervan: de
utiliteit en de huishoudens. Omdat de utiliteit in actieplannen van de
landelijke overheid tot dusver weinig aandacht krijgt en dit een sector
is die veel semi-overheidsinstellingen kent, lijkt het aan te bevelen in
de vervolgstudie met name te onderzoeken op welke wijze het energiegebruik ~n deze sector zou kunnen worden beïnvioed.
Gezien het geringe aandeel in de totale CO2-emissie zal in de vervolgstudie geen aandacht meer worden besteed aan de openbare verlichtíng (ENW Amsterdam ontwikkelt hiervoor bovendien ook al plannen)
en zal nog slechts zijde]ings aandacht worden besteed aan kunststofafvalpreventie. De mogelijkheid van restwarmtelevering door de AVI zal
wel expliciet worden meegenomen.
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Het TEMIS-model is niet gebruikt voor de basisanalyse van de CO2emissie. Alhoewel het model in ICLEl-verband een eerste optie was, is
het model niet geschikt bevonden voor het doorrekenen van energiescenario~s. Omdat in het vervolgproject de voorkeur uit gaat naar een
benadering waarin de energievraagontwikkeling centraal staat, is in
deze studie gebruik gemaakt van spreadsheets.
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BIJLAGE A. CO2-EMISSIEFACTOREN
VERVOER
Tabel A.I Verdeling type weggebruik naar vervoerswijze [Iô]
Bebouwde kom Overig
Personenauto’s
Midde~zware vrachtwagens
Zware vrachtwagens
Bussen

0,296
0,223
0,~ 33
0,790

Sne~weg

0, ~ 52
0,129
0,~ ] 0
0,161

0,552
0,648
0,757
0,049

Bebouwde kom

Overig

Snelweg

246
1 ] 30
] 430
982

160
797
960
833

174
808
817
639

Tabel A.2 C02-emissiefactoren [g/km] in 1990 [4]

Personenauto’s
Middelzware vrachtwagens
Zware vrachtwagens
Bussen
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BIJLAGE B. CO2-EMISSIE VAN DE
AVI-AMSTERDAM
De in 1993 in bedrijf genomen AVI-Amsterdam beschikt over een nomina]e
afvaIverwerkingscapaciteit van 764 kton/jaar [1,2]. Het jaar ]995 (in plaats
van ]993) wordt als ijkjaar voor de AVI-Amsterdam beschouwd, aangezien
de afvalverbrander in 1993 en 1994 nog niet optimaal funotioneerde. In
]995 is 802 kton at:val verwerkt, waarvan 299 kton (37%) afkomstig was
uit Amsterdam [3~. In tabel B.1 worden de hoeveelheden verwerkt afval
naar herkomst over de afgelopen drìe jaar en een prognose voor 1996
weergegeven.
Tabel B.1 Verwerkt afval [ton] naar herkomst [3]
Herkomst

1993

1994

]995

1996
(doe])

Amsterdam
Dee]nemende gemeenten
Afval Coördinatie Punt (ACP)
Particulieren
Brandbaar gevaarlijk afval

305.670
224.440
]46.740
62.450
0

300.900
]94.42]
236.560
36.433
100

298.742
198.192
2]2.858
9].283
554

295.000
]95.000
125.000
]30.000
5.000

Totaal verwerkt afval

739.300

768.103

801.629

750.000

Voor de AV1-Amsterdam is de CO2-uitstoot ongeveer 1,037 ton/ton afval
[4]. Dit correspondeert met een CO2-uitstoot van 310 kton die gerelateerd
is aan de verbranding van afval afkomstig uit Amsterdam in 1995, Deze
CO2-uitstoot omvat echter ook kooldioxyde afkomstig van biomassa
(kort-cyclisch CO2). Daar materialen die van oorsprong biomassa zijn,
zoals groente-, fruit- en tuinafva] (gif-afval), papier, textiel en hout, gegroeid zijn met behulp van fotosynthese door absorptie van CO2 uit de
atmosfeer, is het gebruikelijk om de C02-uitstoot bij verbranding van biomassa niet in besehouwing te nemen [5-7]. Daarnaast verdient -gelet op
het broeikasefl:ect verbranding van biomassa de voorkeur boven
methaanvorming op stortplaatsen. Vuilverbranding zet namelijk bijna alle
koolstofinhoud om in C02, terwijl bij storten onder normale condities
hoofdzakelijk methaan wordt gevormd en verspreid geëmitteerd. Methaan
levert een grotere bijdrage aan het broeikaseffect dan CO2 [8]. Opgemerkt
moet echter worden dat de gewonnen en benutte hoeveelheid stortgas naar
verwachting verder toe za~ nemen, ondanks het feit dat minder organisch
afval zal worden gestort door onder andere de gescheiden inzame[ing van
gft-afvaI. Dit is te danken aan de gezamenlijke inzet van
stortplaatsbeheerders en energiedistributiebedrijven om op een steeds groter aantal stortplaatsen een stortgasproject te starten [9].
Om de CO2-uitstoot van het verbrande afval voor de AVI-Amsterdam te
bepalen wordt dan ook uitsluitend de CO2 die at:komstig is van fossiele
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energiedragers5 (lang-cyclisch CO2) meegenomen. Deze CO2-uitstoot kan
hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de verbranding van kunststoffen.
Voor de berekening van de CO2-emissie die vrijkomt bij deze verbranding,
wordt het landelijk gemiddelde kunststofaandeel in het te verbranden afval
in 1995 gehanteerd. Dit gemiddelde is 13,4% [10]. Hierbij wordt het percentage aan kunststof in de component ’overig brendbaar afval’ niet beschouwd. Verondersteld wordt dat deze component niet relevant is voor het
Amsterdamse deel van het afval Volgens [61 kan voor de gemiddelde samenstelling van de geproduceerde kunststoffen gerekend worden met 2,7
ton CO2/ton kunststof. Verbranding van het Amsterdamse afval levert dan
een CO2-uitstoot op van 108 kton in 1995.
De AVl-Amsterdam beschikt over twee 40 MW stoomturbine eenheden
welke de verbrandingswarmte gebruiken om elektriciteit op te wekken [41.
Het elektrisch bruto dan wel netto rendement is respectievelijk 24% en 21%
[3l. In !995 is 514 GWh aan elektrisch vermogen opgewekt, waarvan 56
GWh (11%) in de AVI zelf is ingezet en 458 GWh (89%) is geleverd aan het
ENW Amsterdam. In tabel B.2 worden de voornaamste kenmerken van de
elektriciteitopwekking voor de AVI-Amsterdam over de afgelopen drie jaar
en een prognose voor 1996 gepresenteerd [3].
Tabel B.2 Voornaamste kenmerken elektriciteitsopwekking [MWh[,
A VI-Amsterdam [3]

Kenmerk
Opgewekte elektriciteit
Geleverde elektriciteit
Eigen verbruik
Opgewekt per ton afval
Ge[everd per ton afval
Bruto rendement
Netto rendement

1993

1994

]995

1996
(doel)

370.065
305.834
64.231
0,50
0,44

471.396
410.238
61.158
0,61
0,53

514.173
457.748
56.425
0,64
0,57

500.000
440.000
60.000
0,64
0,57

20%
17%

23%
20%

24%
21%

24%
21%

Uit tabel B.2 blijkt dat in 1995 per ton a~:va} 0,64 MWh is opgewekt en 0,57
MWh is ge]everd. Met het afval afkomstig uit Amsterdam (299 kton) is dan
191 GWh opgewekt, waarvan 170 GWh is ge|everd aan het ENW Amsterdam. Voor de elektdciteitsproduktie met de AVI resu]teert dit in een emissiefactor van 0,565 kg CO2/kWh (108 kton CO2/191 GWh) voor het verbrande Amsterdamse afval Deze emissiefactor komt overeen met het in
deze studie gehanteerde kengetal 0,566 kg CO2/kWh voor de landelijke
elektriciteitsproduktie, zodat geconc]udeerd kan wordn dat de AVl-Amsterdam per saldo CO2-neutraa} is.
Het netto rendement van de AVI-Amstetdam kan in de toekomst verbeterd
worden door de afzet van warmte. Tegenover een rendementsverbetering
staat echter de toename van de hoeveelheid kunststoí: in het afval. Volgens

Het abiotische deel draagt 49% bij aan de totale stookwaarde [10],
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[10] zal het kunststofaandeel6 in afval als component stijgen van 13,4%
1995 naar 13,6% in ]997, gevolgd door een daling naar ]3,5% in 2000.

Referent[es
[11

E.W. Haltiner: Better waste-to-energy plant for Amsterdam,
Modern Power Systems 10 {9), september 1990, p. 65-69.
Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994. AOO rapport 95-22,
ISBN 90-5484-1 ]3-3, juli 1995.

[3]

Jaarverslag 1995. Amsterdam, Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking,
1996.

[4]

W. Sierhuis: persoonlijke mededeling. Gemeentelijke Dienst
Afvalverwerking, maart 1996.

[5]

V. Delemarre en P. Voorter: Afval is en blijft grootste duurzame
energiebron. Energie- en Milieuspectrum, nr. 5, mei ~994, p. 19-22.

[6]

Mil~eu-effectrapport Ontwerp T~enjarenprogramma Afval 1992-2002.
Deventer, AOO rapport 92-02, januari 1992.

[7]

A-M. Tillman et al.: Packaging and the environment. Göteborg,
Zweden, Chalmers Industriteknik, ISBN 91-7032-658-4, september
1991, p. 164.

[8]

J.T. Houghton (ed.) et al.: Climate Change 1992: the supplementary
report to the IPCC scientific assessment. Cambridge, Cambridge
University Press, ISBN 0521438292, 1992.

[91

Winning stortgas in 1993 bijna 40 pnacent gestegen. Milieunieuws
voor bedrijven nr. 6, juni 1994.

[]0] J.T.W. Vroonhof: et al.: Financiële waardering van de milieu-effecten
van afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Delft, Centrum voor
energiebesparing en schone technologie, 1996.

Naar schatting zal het kunslstofaandeel in brandbaar afval stijgen van 15,7% in 1995 naar
16,3% in 1997 en 16,8% in 2000 [10]. Dit is het gevolg van zowel de toename van de hoe
vee[heid ’overig brandbaar afval’ als een toenemend percentage aan kur~ststof daarin.
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