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1

Inleiding

De Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben in
2007 een stevige gezamenlijke ambitie geformuleerd om in 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn
op het gebied van duurzame energie en watervoorziening. Deze ambitie is vastgelegd in het
ambitiemanifest Waddeneilanden ‘De energieke toekomst’ en is in september 2007 door alle
eilander gemeenteraden ondertekend.

Het is onze ambitie om alle Waddeneilanden in 2020
volledig zelfvoorzienend te laten zijn op het gebied
van duurzame energie- en watervoorziening.
De eilander gemeenten realiseren zich dat dit een zeer grote ambitie is. Temeer omdat gekozen
is voor het zelfvoorzienend zijn en niet voor CO2- of energieneutraal. Het betekent dat alle
benodigde energie en water op of direct rond de eilanden moet worden gevonden of
geproduceerd.
Om een forse stap te zetten in het realiseren van deze ambitie voor de energievoorziening,
heeft het samenwerkingsverband VAST de combinatie Grontmij/E kwadraat advies, opdracht
gegeven een energievisie per eiland en een overall Stappenplan Duurzame Waddeneilanden
op te stellen
1.1
Gestructureerde aanpak
Hoewel er op diverse fronten al wordt gewerkt om het energieverbruik te verduurzamen en de
eilanden zelfvoorzienend te maken, is er behoefte aan een gestructureerde aanpak. Naast
inzicht in het verwachte energieverbruik op de individuele eilanden in 2020, heeft VAST
behoefte aan inzicht in ambitieuze mogelijkheden voor energiebesparing en de potentie op de
Waddeneilanden om duurzame energie op te wekken. Daarnaast is er behoefte aan een
stappenplan voor de Waddeneilanden samen. In het stappenplan moet de samenhang, de
uitvoerbaarheid van maatregelen op de individuele eilanden inzichtelijk worden gemaakt in
concrete stappen die tot 2020 genomen moeten worden om de ambitieuze doelstellingen te
realiseren.
In het kader van het project Stappenplan Duurzame Waddeneilanden is deze energievisie voor
Texel opgesteld. De energievisie bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een weergave van de
inventarisatie van het huidige energieverbruik op Texel. In deel twee volgt een overzicht van de
mogelijkheden voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en in transport & mobiliteit.
Het derde en laatste deel geeft een weergave van mogelijkheden voor lokale duurzame
energieopwekking op Texel.
In het overkoepelende stappenplan ’Duurzame Waddeneilanden, op weg naar een energieke
toekomst in 2020’ wordt de samenhang en de rolverdeling tussen de verschillende actoren op
de Waddeneilanden beschreven. In het stappenplan wordt, aan de hand van kansrijke thema’s
en projecten, beschreven hoe uitvoering gegeven kan worden aan de in deze energievisie
beschreven maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie op de
Waddeneilanden. Het stappenplan vormt op die manier een integraal onderdeel van deze
energievisie.
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1.2
Verantwoording energievisie
De basis voor deze energievisie is het huidige elektriciteit- , gas- en brandstofverbruik op de
Waddeneilanden. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van de plaatselijke netbeheerders
uit ‘Energie in Beeld’ (zie bijlagen). Daarnaast is informatie verstrekt door rederij TESO ten
aanzien van het brandstofverbruik van de veerdienst.
De inventarisatie van het energiegebruik heeft betrekking op 2009, het meest recente jaar
waarvan volledige cijfers beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn gekoppeld aan data van het
CBS, het BAG-bestand (gemeentelijke Basisadministratie Adressen en Gebouwen) en
kengetallen van AgentschapNL om een verdere uitsplitsing te maken naar verschillende
sectoren. Vanuit deze inventarisatie is op basis van plaatselijke ontwikkelingen en landelijke en
lokale trends een projectie gemaakt van het energieverbruik op Texel in 2020, wanneer er geen
extra stappen worden gezet om het energieverbruik te verminderen of aanvullende duurzame
energie te op te wekken.
Het tweede deel van deze energievisie is een inventarisatie van de plannen, projecten en
mogelijkheden om het energiegebruik te verminderen. Mogelijkheden voor energiebesparing in
de gebouwde omgeving en objectgebonden duurzame energieopwekking zijn naast de
mogelijkheden voor energiebesparing in transport en mobiliteit beschreven. Het effect van
besparingsmaatregelen en inschatting van de haalbaarheid van de doelen zijn gebaseerd op
kengetallen van AgentschapNL en ervaringen van Grontmij in andere projecten.
In het derde en laatste deel van de energievisie zijn de plannen en ambities om duurzame
energie op Texel op te wekken beschreven. De genoemde duurzame energieprojecten zijn de
plannen en projecten die naar voren zijn gekomen tijdens de inventarisatiegesprekken op het
gemeentehuis van Texel en in belangrijke mate tijdens het Duurzaamheidslab dat in het kader
van het Stappenplan Duurzame Waddeneilanden op 4 maart 2011 georganiseerd is in
Franeker.
1.3
Duurzaamheidslab Franeker
Onderdeel van de uitwerking van de energievisies per eiland en
een belangrijke stap in de uitwerking van het Stappenplan
Duurzame Waddeneilanden is het duurzaamheidslab dat
gehouden is op 4 maart 2011 in de Franeker Management
Academie in Franeker. Het Duurzaamheidslab was bedoeld om
te prikkelen, te motiveren en vooral de deelnemers uit te dagen
mee te denken en mee te doen. Van alle eilanden zijn de
betrokken wethouders, ambtenaren, energiecoöperaties en/of
duurzame energieteams uitgenodigd alsook enkele relevante
externe personen.
De resultaten van de nulmetingen zijn gepresenteerd.
Vervolgens zijn de mogelijkheden, kansen en maatregelen in
kaart gebracht en gepresenteerd waarmee per eiland
energiebesparing en verduurzaming van de energieopwekking
gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in een lijst
aan kansrijke projecten en maatregelen voor besparing op het
energieverbruik en duurzame opwekking op de eilanden.
In het tweede deel van het Duurzaamheidslab is uitgebreid
stilgestaan bij de fasering, de organisatie en
verantwoordelijkheden van de verschillende stake- en
shareholders. Ook is een aanzet gegeven voor de benodigde
onderlinge samenwerking tussen de eilanden om tot een
overkoepelend Stappenplan voor de Waddeneilanden te komen.

W&E-1032001-JS, revisie
Pagina 5 van 29

2

Texel

2.1
Inleiding
Texel is met circa 14.000 inwoners en een oppervlakte van 163 km2 het grootste van de vijf
Waddeneilanden. Kenmerkend voor de Waddeneilanden is het grote belang van toerisme en de
afwezigheid van (zware) industrie. De bevolking en bedrijvigheid zijn geconcentreerd in
7 dorpen, waarvan Den Burg met circa 6.900 inwoners verreweg het grootste is. Er is een grote
variatie aan landschappen, zoals duinen, bossen en polders, waarvan een derde nationaal park
is (5.500 ha.). Er is 8.800 ha. landbouwgrond.
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De belangrijkste bron van inkomsten op Texel vormt de Toeristenindustrie. Jaarlijks ontvangt
Texel zo’n 900.000 bezoekers en zijn er zo’n 4.500.000 toeristische overnachtingen op het
eiland. Anders gesteld: het aantal toeristische overnachtingen is ruwweg even groot als het
aantal overnachtingen van de eigen Texelse bevolking. “Texel is een eiland. Een bijzonder
eiland, met een bijzondere ambitie.” Aldus de eerste zin van de recente energievisie van de
gemeente Texel. Die ambitie is om in het jaar 2020 alle energiegebruik op Texel volledig met
hernieuwbare bronnen op te wekken.
Transport van en naar het eiland is eveneens van belang bij een inventarisatie van het lokale
energiegebruik. De veerdiensten zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het
energiegebruik en zijn tevens het eerste visitekaartje bij een bezoek aan het eiland.
2.2
Gebouwenbestand
Om inzicht te krijgen in het belang van de diverse sectoren op Texel is een uitsplitsing gemaakt
van het gebouwenbestand naar verschillende sectoren op basis van de gemeentelijke
basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) en CBS-gegevens. Het BAG-bestand is
gebruikt om het aantal adressen per sector en de leeftijd van het bestand te bepalen. Op basis
van CBS-gegevens is voor de woningen een uitsplitsing gemaakt in reguliere woningen en
vakantiewoningen. Omdat de BAG sectoren koppelt aan verblijfsobjecten en de leeftijd
registreert van individuele panden is er een klein verschil in de totalen van beide uitsplitsingen.
Tabel 2-1 Gebouwenbestand Texel uitgesplitst naar sector/bestemming.
Bron: CBS/BAG
Gebouwenbestand, uitgesplitst per sector
Woningen
Vakantiewoningen
Horeca en logies
Detailhandel
Kantoren
Overig
Industrie, logistiek en bouw

Aantal
6050
3203
468
375
147
490
754

Industrie, logistiek en bouw
Overig
7%
Kantoren
4%
Detailhandel
1%
3%
Horeca en logies
4%

Woningen
53%

Vakantiewoningen
28%

Figuur 2-1: Gebouwenbestand Texel uitgesplitst naar sector/bestemming. Bron: CBS/BAG
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Daarnaast is de leeftijd van het gebouwenbestand geïnventariseerd om in een latere fase
inzicht te krijgen in de mogelijkheden om energie te besparen in de gebouwde omgeving. De
achtergrond hiervan is dat oudere woningen vaak minder goed geïsoleerd zijn en een slechtere
energieprestatie hebben dan nieuwere woningen.
Kenmerkend voor het woning bestand is de relatief verspreide bebouwing en het grote aandeel
vrijstaande woningen. Van het woningbestand bevindt zich 28% in de huursector (CBS),
woningcorporatie WoonTij bezit circa de helft van dit aantal.

vo
or
19 190
01
0
-1
9
19
41 40
19 194
5
46
-1
9
19
51 50
19 195
5
56
-1
9
19
61 60
19 196
5
66
-1
97
19
0
71
-1
9
19
76 75
19 198
0
81
-1
9
19
86 85
19 199
0
91
-1
9
19
96 95
20 200
0
01
-2
0
20
06 05
-2
01
1

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Figuur 2-2: Gebouwenbestand Texel uitgesplitst op bouwperiode. Bron: BAG

Tot 2020 mag het totale Texelse woningbestand worden uitgebreid met 500 tot 700 woningen.
De woningcorporatie heeft ambitieuze plannen voor duurzaam bouwen en kan een belangrijke
rol vervullen in de ambities van Texel richting energieneutraal bouwen.
2.3
Mobiliteit
Het voertuigbezit op Texel is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde van 650 auto’s per
1.000 inwoners. Op basis van CBS-gegevens is een uitsplitsing gemaakt in types en
brandstofverbruik.

Motortweewielers
9%
Overige bedrijfswagens
4%

Bestelauto's
16%

Personenauto's
71%

Figuur 2-3: Voertuigbezit op Texel. Bron: CBS
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Tabel 2-2: Voertuigbezit op Texel. Bron: CBS
Voertuigen
Personenauto's
Bestelauto's
Overige bedrijfswagens
Motortweewielers
Totaal wegvervoer

Aantal
6.204
1.412
343
756
8.715

2.4
TexelEnergie, de stichting Duurzaam Texel en Urgenda
TexelEnergie is als coöperatieve energieleverancier een belangrijke partij op Texel die goed
past in de Texelse cultuur TexelEnergie is in 2007 opgericht door een groep Texelaars die
behoefte had aan een eigen Texelse energieleverancier. Een leverancier die op een duurzame
manier werkt en waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Texelse economie en aan
de werkgelegenheid op het eiland. Een energiemaatschappij dichtbij, ‘waar je de mensen nog
kent’ en waarop je kunt vertrouwen.
TexelEnergie koopt de groene energie nu nog in van andere producenten (Greenchoice).
Inmiddels is zij druk aan het onderzoeken hoe ze zelf energie op het eiland kan produceren,
samen met bestaande en nieuwe lokale ondernemers. Denk daarbij aan:

• Zonne-energie. Texel heeft de meeste zonuren van Nederland.
• Getijdenenergie. Bijvoorbeeld in het Marsdiep, waar dagelijks enorme hoeveelheden water
in en uitstromen.

• Energie uit warmwaterlagen. Texel heeft warme waterlagen in de diepe ondergrond.
• Opwekking uit biomassa. Bijvoorbeeld het gebruik van hout- en snoeiafval voor de productie
van warmte en stroom.
De Stichting Duurzaam Texel (SDT) initieert en stimuleert activiteiten die een duurzame
ontwikkeling van Texel bevorderen. De stichting kijkt niet alleen naar milieuverbeteringen, maar
ook naar sociale en economische duurzaamheid. Zodat een ieder ook in de toekomst nog van
en op het eiland kan genieten.
Stichting Duurzaam Texel is voortgekomen uit de Werkgroep Duurzaam Toerisme Texel, die in
1996 is gestart. Destijds was het doel om het toerisme op Texel minder belastend voor het
eiland te maken, zodat toeristen nog lang van het eiland zouden kunnen genieten. Omdat al
snel bleek dat het toerisme niet los te zien is van alle andere activiteiten, werd het werkterrein
van de Werkgroep steeds breder. Uiteindelijk is de Werkgroep in juni 2000 omgedoopt tot
Stichting Duurzaam Texel. Het bestuur van Stichting Duurzaam Texel wordt gevormd door
vertegenwoordigers van tal van organisaties op Texel. Door dit brede draagvlak is haar
betrokkenheid cruciaal bij duurzame ontwikkelingen op Texel.
Daarnaast is ook de stichting Urgenda actief op Texel. Urgenda wil samenwerken met alle
organisaties en personen die de missie van de Urgenda onderschrijven en dezelfde doelen
nastreven.
Texel vormt een mooie afgescheiden eenheid, wat uitstekende mogelijkheden biedt om dit
eiland als duurzaam eiland te ontwikkelen en op de kaart te zetten. De gemeente Texel zelf
heeft grote ambities, met haar voornemen om in 2020 op energiegebied zelfvoorzienend te zijn.
Op het Duurzaamheids Festival van 21 juni 2007 werd aan Texel de Icoonprijs uitgereikt, als
aanmoediging om samen Texel als Icoon voor duurzaamheid op de kaart te gaan zetten.
Een icoonproject is een grootschalig duurzaamheidproject met internationale allure, met een
belangrijke symboolwerking voor innovatie en duurzaamheid. Urgenda wil met icoonprojecten
inspireren en laten zien wat duurzaamheid concreet inhoudt. Het Urgenda team helpt bij de
ontwikkeling van deze icoonprojecten.
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Inventarisatie energieverbruik

In de energie-inventarisatie is het gebruik van drie energiedragers aardgas, elektriciteit en
vloeibare brandstoffen geïnventariseerd. Het gas- en elektriciteitsverbruik is gebaseerd op
gegevens uit “Energie in Beeld” van Liander.
3.1
Aardgas
Volgens de gegevens van Liander is er in 2009 op Texel 21,9 miljoen m3 aardgas verbruikt. Op
basis van de uitsplitsingen in Energie in Beeld is er van het zakelijk verbruik een onderverdeling
gemaakt naar sectoren. Van de particuliere aansluitingen is er bij de netbeheerders geen
verdere uitsplitsing bekend. Op basis van gegevens van het CBS en kengetallen van
AgentschapNL is een onderverdeling gemaakt van het gasverbruik ten behoeve van reguliere
en vakantiewoningen.
Circa 53% van het gasverbruik kan aan de particuliere sector worden toegerekend. Het
zakelijke verbruik bepaalt de andere 47%. De gemeente en overheidsdiensten zijn
verantwoordelijk voor 1% van het totaal gebruik.
Tabel 3-1: Gasverbruik op Texel in 2009. Bron: Energie in Beeld.
m3/jaar

Gasverbruik
Overig zakelijk gebruik
Dienstverlening en handel
Industrie, logistiek en bouw
Onderwijs, sport en overheidsdiensten
Landbouw, veeteelt en visserij
Horeca en toerisme
Vakantiewoningen
Reguliere woningen

175.312
2.897.444
883.899
210.776
664.033
3.313.075
3.343.354
10.469.362

Overig zakelijk gebruik
1%
Dienstverlening en handel
13%
Industrie, logistiek en bouw
4%
Onderwijs, sport en
overheidsdiensten
1%
Landbouw, veeteelt en
visserij
3%

Reguliere woningen
48%

Horeca en toerisme
15%

Vakantiewoningen
15%

Figuur 3-1: Gasverbruik op Texel in 2009. Bron: Energie in Beeld
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3.2
Elektriciteit
Volgens de gegevens van Liander (zie Bijlage) is in 2009 op Texel 73,6 miljoen kWh elektriciteit
verbruikt. Op basis van de uitsplitsingen in ‘Energie in Beeld’ is van het zakelijke verbruik een
onderverdeling gemaakt naar sectoren. Van de particuliere aansluitingen is er geen verdere
uitsplitsing bekend. Op basis van gegevens van het CBS en kengetallen van AgentschapNL is
een onderverdeling gemaakt van het verbruik ten behoeve van reguliere en vakantiewoningen.
Tabel 3-2: Elektriciteitsverbruik op Texel in 2009. Bron: Energie in Beeld.
Elektriciteitsverbruik

kWh/jaar

Overig zakelijk gebruik
Dienstverlening en handel
Industrie, logistiek en bouw
Onderwijs, sport en overheidsdiensten
Landbouw, veeteelt en visserij
Horeca en toerisme
Vakantiewoningen
Reguliere woningen

989.278
15.323.274
3.287.639
620.945
2.949.826
12.674.444
9.146.064
28.639.937

Overig zakelijk gebruik
1%
Dienstverlening en handel
21%
Reguliere woningen
40%

Industrie, logistiek en bouw
4%
Onderwijs, sport en
overheidsdiensten
1%
Landbouw, veeteelt en
visserij
4%

Vakantiewoningen
12%

Horeca en toerisme
17%

Figuur 3-2: Elektriciteitsverbruik op Texel in 2009. Bron: Energie in beeld

Circa 52% van het elektriciteitsverbruik kan aan de particuliere sector worden toegerekend
(particuliere- en vakantiewoningen). Het zakelijke verbruik bepaalt de andere 47%. De
gemeente en overheidsdiensten zijn verantwoordelijk voor 1% van het totaal gebruik.
3.3
Transportbrandstoffen
Het gebruik van vloeibare brandstoffen is geïnventariseerd voor het wegverkeer en voor de
veerdienst van en naar Texel. Op basis van de op Texel geregistreerde voertuigen is een
inschatting gemaakt van het brandstofverbruik voor wegtransport. Het brandstofverbruik door
toeristen is buiten beschouwing gelaten.
Het brandstofverbruik van het wegverkeer is gebaseerd op algemene kengetallen voor
brandstofverbruik van voertuigen en gemiddelden voor de afstanden die jaarlijks worden
afgelegd, aangepast voor de specifieke situatie op Texel. Het brandstofgebruik van 4,29 miljoen
liter per jaar voor de veerdienst is een opgave van rederij TESO. Deze opgave is gebaseerd op
een gemiddeld verbruik van 320 liter brandstof per afvaart en 13.412 afvaarten per jaar in 2009.
Het overige brandstofverbruik van de visserijvloot, de zandsuppletie, towing en salvage blijft
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buiten beschouwing omdat de deze voornamelijk buiten de gemeentegrenzen varen. Ook het
brandstofverbruik op het vliegveld Texel is buiten de analyse gehouden. Dit vooral omdat
hiervoor geen verbruikcijfers beschikbaar zijn.

Personenauto's
32%

Veerdiensten
34%

Motortweewielers
1%
Overige bedrijfswagens
6%

Bestelauto's
27%

Figuur 3-3: Brandstofverbruik op Texel in 2009. Bron: TESO, Grontmij

Tabel 3-3: Brandstofverbruik voor wegtransport op Texel in 2009. Bron: Grontmij.
Voertuigen
Personenauto's
Bestelauto's
Overige bedrijfswagens
Motortweewielers

Aantal
6.204
1.412
343
756

Brandstof
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine

Liter/jaar
4.032.600
3.388.800
823.200
189.000

De op het eiland geregistreerde bedrijfswagens nemen 42% van het totale brandstofverbruik op
het eiland voor hun rekening. Particulieren zijn verantwoordelijk voor 31% van het gebruik. De
resterende 27% heeft betrekking op de veerdienst.
3.4
Energieverbruik in primaire energie
Om inzicht te krijgen in de bijdrage van iedere sector en energiedrager is het primaire
energieverbruik bepaald. Hiervoor is de energieconsumptie teruggerekend door ook de
efficiëntie van energieomzetting mee te nemen. Dit is van belang omdat bij de productie van
elektriciteit vaak veel warmte verloren gaat. Bij deze omrekening zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• Stookwaarde van 1 m3 aardgas is 31,65 MJ.
• Het rendement van elektriciteitsproductie en –transport bedraagt 40%. 1 kWh = 3,6 MJ =
9 MJ primaire energie.
• Alle particulieren rijden op benzine met een verbrandingswaarde van 32,9 MJ/liter. Zakelijk
verkeer en veerboten gebruiken diesel en gasolie met een verbrandingswaarde van 35,8
MJ/liter.
Het totale primaire energiegebruik op Texel bedroeg in 2009 circa 1.801 TJ. Wanneer deze
hoeveelheid wordt uitgesplitst naar energiedrager, valt te zien dat het gasverbruik en elektriciteit
respectievelijk 38% en 37% van het totaalverbruik bepalen. De resterende 25% wordt ingevuld
door transportbrandstoffen.
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Vloeibare brandstoffen
25%
Gas
38%

Elektriciteit
37%

Figuur 3-4: Primaire energiebehoefte op Texel in 2009. Uitgesplitst naar energiedrager

Wanneer het primaire energieverbruik wordt uitgesplitst naar individuele sectoren ontstaat het
volgende beeld.
Tabel 3-4: Primaire energiebehoefte op Texel in 2009, uitgesplitst naar sector, uitgedrukt in TJ (TJ =
12
Terajoule = 10^ J)
Sector
Aardgas
Elektriciteit
Brandstoffen
Totaal
m
Overig zakelijk gebruik
Dienstverlening en handel
Industrie, logistiek en bouw
Landbouw, veeteelt en visserij
Onderwijs, sport en overheidsdiensten
Horeca en toerisme
Vakantiewoningen

3

TJprimair

kWh TJprimair

Liter TJprimair TJprimair

175.312
2.897.444
883.899
664.033

6
989.278
92 15.323.274
28 3.287.639
21 2.949.826

9
138
30
27

-

-

14
230
58
48

Reguliere woningen
Wegtransport (particulier)
Wegtransport (zakelijk)
Veerdiensten

210.776
3.313.075
3.343.354
10.469.362
-

7
620.945
105 12.674.444
106 9.146.064
331 28.639.937
-

6
114
82
258
-

4.221.600
4.212.000
4.291.840

139
151
153

12
219
188
589
139
151
153

Totaal

21.957.255

695 73.631.407

663 12.725.440

443

1.801

3.5
Projectie energieverbruik 2020
Het energieverbruik van 2009 is geprojecteerd op 2020 op basis van verschillende landelijke en
lokale ontwikkelingen en trends. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de opgave waarvoor
de eilanden staan. In deze projectie is aangenomen dat huidige tendensen in de nabije
toekomst voortgezet worden zonder abrupte trendbreuken door stijgende energieprijzen,
economische ontwikkelingen of technische innovaties. De belangrijkste ontwikkelingen
waarmee in dit model is rekening gehouden worden hieronder beschreven.
Bevolking
Het inwoner aantal van Texel is de laatste tien jaar vrij constant. Aangenomen is dat hierin de
komende jaren geen veranderingen optreden. Ten aanzien van het aantal huishoudens is wel
een stabiele toename te zien door het afnemen van de gemiddelde gezinsgrootte. Voor de
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komende tien jaar is daarom gerekend met een jaarlijkse stijging van 1% van het aantal
huishoudens.
Mobiliteit
Het autobezit in Nederland neemt al jaren toe met circa 1% per jaar. Aangenomen is dat in
Texel deze trend zich ook voortdoet en zich door zal zetten in 2020. Het benzine/diesel verbruik
per auto is constant verondersteld. Rond mobiliteit zijn verschillende trends te onderscheiden.
Enerzijds worden energieprestaties van motoren steeds beter, tegelijkertijd neemt het gewicht
van auto’s toe waardoor het gemiddelde brandstofverbruik per kilometer de laatste jaren
contant is gebleven.
Gas- en elektriciteitsverbruik
Het gasverbruik in Nederland neemt al jaren met circa 1-2% per jaar af. De stijging in het
gasverbruik door toenemende comforteisen, wordt vooral in nieuwbouw meer dan
gecompenseerd door steeds betere isolatie en efficiëntere cv-systemen. Omdat er relatief
weinig nieuwbouw plaatsvindt op Texel is de verwachting dat de afname op Texel de komende
jaren 1% per jaar zal bedragen. Het elektriciteitsverbruik stijgt in Nederland met circa 1,5% per
jaar door toename van de hoeveelheid elektrische apparaten per huishouden. Er is
aangenomen dat Texel niet afwijkt van deze trend.
Op basis van deze trends zal het energieverbruik op Texel tot 2020 toenemen van 1.801 TJ in
2009 tot 1.927 TJ in 2020. Wel zal er in de gebouwde omgeving een verschuiving plaatsvinden
van gasgebruik naar elektriciteit. Daarnaast zal er een toename zijn van het vloeibare
brandstofgebruik door toename van het autobezit.

Vloeibare brandstof
25%
Gas
34%

Elektriciteit
41%

Figuur 3-5: Primaire energiebehoefte op Texel in 2020, uitgesplitst naar energiedrager

Wanneer de prognose wordt uitgesplitst naar individuele sectoren is te zien dat er geen grote
verschuivingen zijn te verwachten bij ongewijzigd beleid.
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Tabel 3-5: Primaire energiebehoefte op Texel in 2020, uitgesplitst naar sector.
Sector

Gas
m

Onbekend
Dienstverlening en handel
Industrie, logistiek en bouw
Landbouw, veeteelt en visserij
Onderwijs, sport en overheidsdiensten
Horeca en toerisme
Vakantie woningen
Reguliere woningen
Wegtransport (particulier)
Wegtransport (zakelijk)
Veerdiensten
Totaal

3

156.964
2.594.192
791.389
594.534
188.716
2.966.323
2.993.433
10.115.701
20.401.251

Elektriciteit
TJprimair

Brandstoffen

Totaal

kWh

TJprimair

Liter

TJprimair

TJprimair

5 1.165.319
82 18.050.034
25 3.872.671
19 3.474.744

10
162
35
31

-

-

15
245
60
50

7
134
97
328
805

4.709.905
4.699.195
4.291.840
13.700.941

155
168
153
477

13
228
192
648
155
168
153
1.927

6
94
95
320
646

731.442
14.929.848
10.773.597
36.407.190
89.404.845
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Besparing op energieverbruik

Een veel gebruikt model om de energievoorziening te verduurzamen is de trias energetica. In
dit model wordt de energievraag in drie stappen verduurzaamd. In de eerste stap wordt de
energievraag zo veel mogelijk gereduceerd door te besparen waar mogelijk. Hierna wordt
gekeken waar duurzame bronnen mogelijk kunnen worden ingezet. De laatste stap is om de
resterende fossiele behoefte zo efficiënt mogelijk in te vullen en eventueel te compenseren.

In het stappenplan om de Waddeneilanden in 2020 zelfvoorzienend te maken wat betreft hun
energievoorziening lijkt deze laatste stap niet meer nodig; toch blijft het gebruik van fossiele
energiedragers ook na 2020 noodzakelijk in specifieke sectoren. Denk hierbij aan de brandstof
van de veerdiensten.
De besparingen op het energieverbruik zijn in deze energievisie onderverdeeld in twee
categorieën. Dit zijn besparingen in de gebouwde omgeving en besparingen op het gebruik van
transportbrandstoffen. Voor beide sectoren zijn tijdens het Duurzaamheidslab ambitieuze
besparingsdoelen geformuleerd: 30% energiebesparing in de gebouwde omgeving en 15%
besparing op transportbrandstoffen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op landelijke
doelstellingen en de praktijkervaring dat deze besparingen mogelijk zijn door het toepassen van
maatregelen met een redelijke terugverdientijd (circa 5 tot 8 jaar).
4.1
Mogelijkheden voor energiebesparing in de gebouwde omgeving
Energiebesparing in de gebouwde omgeving bestaat uit besparing op aardgas- en op
elektriciteitsverbruik. Samen zullen deze besparingen tot resultaat moeten hebben om het
energieverbruik met 30% te reduceren. In de praktijk zal dit echter betekenen dat er een groter
aandeel op het gas (40-45%) en een iets kleiner aandeel elektriciteit (20-25%) wordt bespaard.
Dit komt doordat besparingen op gas relatief eenvoudiger zijn te realiseren. Door middel van
zonneboilers en isolatie kunnen grote stappen worden gezet, terwijl het vervangen van
elektrische apparaten door zuiniger varianten vaak een veel grotere impact heeft en afhankelijk
is van natuurlijke vervangingsmomenten. Objectgebonden duurzame energieopwekking, zoals
zonnepanelen of zonnecollectoren op het dak van een woning, hebben wij in deze energievisie
meegerekend onder energiebesparing in de gebouwde omgeving.
Om duurzame maatregelen uitgevoerd te krijgen is het van belang dat installateurs deze
technieken op Texel gaan aanbieden. De installatiebranche is tamelijk conservatief als het gaat
om het toepassen van nieuwe technologieën. Daarnaast is er vanuit de consumenten
doorgaans geen specifieke vraag naar deze technologie omdat zij zich laten adviseren door

W&E-1032001-JS, revisie
Pagina 16 van 27

Besparing op energieverbruik

diezelfde installatiebranche. Op de Friese Waddeneilanden speelt dit in het bijzonder. Door de
grote afstand tot de wal is er weinig concurrentie van installatiebedrijven van het vaste land die
doorgaans al verder zijn met het toepassen van nieuwe technologie.
Om nieuwe technieken naar het eiland te krijgen kan de gemeente, in samenwerking met
TexelEnergie, het DE-team en anderen een aantal maatregelen nemen. Enerzijds kan ze
eilanders bewust maken van nieuwe technieken (en deze eventueel subsidiëren) om een lokale
vraag te laten ontstaan. Daarnaast kan ze lokale ondernemers stimuleren nieuwe technologieën
aan te bieden via voorlichting en kennisuitwisseling met de wal. Tot slot kunnen
installateurs/aanbieders van de vaste wal gehaald worden. Door bewoners vooraf in te laten te
tekenen voor bepaalde maatregelen kan een bedrijf van de vaste wal in een keer meerdere
klanten bedienen zonder daarbij voor iedere klant afzonderlijk de oversteek te moeten maken.
4.1.1
Energiebesparing in woningen
Het woningenbestand van Texel bestaat uit reguliere woningen en vakantiewoningen. Voor de
manier waarop energie in een woning wordt benut is het onderscheid tussen reguliere en
vakantiewoning niet van belang. Vakantiewoningen zullen doorgaans slechter geïsoleerd zijn en
daardoor een hogere warmtevraag hebben, maar dit effect wordt teniet gedaan doordat de
woning gedurende de winterperiode vaak leeg zal staan.
Als handvat voor de energiebesparing op Texel is het energieprestatielabel een goed handvat.
Om de besparingsdoelen te behalen zullen de woningen op Texel door besparingsmaatregelen
gemiddeld twee labelstappen moeten worden opgewaardeerd. Hierbij zullen de woningen van
gemiddeld D naar gemiddeld B gaan. Hiermee zal gemiddeld 44% op het gasverbruik kunnen
worden bespaard.

Om dit te bereiken zijn veel technische middelen beschikbaar, hierbij valt te denken aan:
• na-isolatie van spouwmuren, vloer en dak;
• HR++ glas;
• stimuleren van gebruik HR107-ketels, HRe-ketels of vergelijkbaar;
• plaatsing zonneboilers;
• kierdichting.
De gemeente Texel werkt op dit moment aan het project Duurzame investeringen in de bouw.
Zowel eigenaren van woningen als vakantiewoningen worden gestimuleerd energie 0-woningen
te bouwen of hun bestaande woning een aantal energielabels zuiniger te maken. Dit is een
goed voorbeeld van hoe energiebesparing in de gebouwde omgeving gerealiseerd kunnen
worden.
De kosten van deze maatregelen zullen gemiddeld € 4.500 - 5.000 per woning bedragen.
Uitgangspunt hierbij is de huidige labeling van alle woningen op basis van het bouwjaar en de
ambitie om dit tot gemiddeld een B-label te verhogen. Op basis van het bouwtype (vrijstaand,
2/1kap, rijwoning en appartement) is een inschatting gemaakt van de benodigde investeringen
in extra isolatie, HR++ glas en HR-ketels. Indien het totaal aan benodigde investeringen voor
alle woningen gedeeld wordt door het totaal aantal woningen (inclusief vakantiewoningen) op
de Waddeneilanden, resulteert dit in gemiddeld € 4.500 - 5.000 per woning.
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De elektrische energievraag kan worden gereduceerd door LED-verlichting en het gebruik van
energiezuinige apparaten (A-label en hoger). Deze maatregelen zijn echter sterk afhankelijk van
natuurlijke vervangingsmomenten. Daarnaast kan een deel van de elektriciteit in de woning zelf
worden opgewekt door de plaatsing van zonnepanelen. Om 20% van de elektriciteitsvraag in te
vullen door middel van zonne-energie is een investering van € 2.000 – 2.500 per woning nodig.
TexelEnergie heeft een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar om te investeren in zonnepanelen
(PV-panelen). Hiermee kan geïnvesteerd worden in zonnepanelen voor ruim 750 woningen. De
totale opbrengst zal circa 2,1 TJ/jaar bedragen.
Naast fysieke aanpassingen kan de gemeente trachten de eilanders bewuster te maken van
hun eigen energiegebruik en meer draagvlak te activeren voor energiebesparing en
verduurzaming. De gemeente kan het beste stimuleren dat woningeigenaren zelfstandig hun
woningen verbeteren zonder daarbij specifieke technieken te pushen. Op deze wijze kunnen
eigenaren zelf beslissen hoe ze zo kosteneffectief mogelijk hun doelen behalen. De rol van de
gemeente kan er in liggen eigenaren te bewegen maatregelen te nemen door de inzet van
subsidies, handhaving en regelgeving.
Voor nieuwbouw kan de gemeente ervoor kiezen strenge eisen aan woningen op te leggen. Te
denken valt hierbij aan EPC-eisen van 20% beneden het bouwbesluit, of in een zeer ambitieus
scenario: passief bouwen.
4.1.2
Energiebesparing in de zakelijke sector
In de utiliteitsbouw is het aandeel elektriciteit iets groter dan bij woningen. Toch is het van
belang dat ook in de zakelijke sector 30% energiebesparing wordt gerealiseerd. De toepassing
van energie is in een aantal sectoren bovendien veel specifieker dan het gebruik voor
verwarming en verlichting. Denk hierbij aan koel- en vriessystemen, perslucht in garages etc.
Voor energie besparen in deze toepassingen is veel specialistische kennis nodig die bij de
gemeente in veel gevallen niet voor handen zal zijn, maar waar vanuit AgentschapNL en
brancheorganisaties al aan gewerkt wordt. Ook voor het zakelijk verbruik zal de inzet van de
gemeente daarom moeten zijn dat ze inzet op zelfstandige realisatie van de besparingsdoelen
zonder daarbij voor te schrijven hoe dat gedaan moet worden.
Daarnaast kan de gemeente nog een aantal extra maatregelen nemen:
• energie besparen op de openbare verlichting door gebruik van LED-verlichting;
• handhaven van Wet milieubeheer voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen
bij terugverdientijden korter dan 5 jaar;
• stimuleren van energiezuinige installaties;
• stimuleren gebruik van energiemanagement systemen in grotere utiliteitsgebouwen;
• detailhandel: stimuleren winkeldeuren niet open te laten staan;
• horeca: vermijden van terrasverwarming;
• strenge EPC-eisen voor nieuwbouw.
4.2
Mogelijkheden voor energiebesparing in transport en mobiliteit
Het verbruik van transportbrandstoffen kan in twee categorieën worden verdeeld: het
wegverkeer en de veerdienst.
4.2.1
Energiebesparing in het wegtransport
De doelstelling om 15% op het verbruik van transportbrandstoffen in het wegtransport te
realiseren kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. In eerste instantie door het
aantal voertuigen en het aantal gereden kilometers te verminderen, in tweede instantie kan
geprobeerd worden het verbruik van de voertuigen te reduceren. De laatste stap is het
verduurzamen van het resterende energieverbruik.
Alternatief vervoer stimuleren en autogebruik afremmen
De snelste manier om energie te besparen is het terugbrengen van het autogebruik. Dit kan
gerealiseerd worden door het stimuleren van andere vervoersmiddelen zoals de fiets en
openbaar vervoer op de eilanden, voor zowel de toeristen als de eilanders zelf. Vermindering
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van autoverkeer en een uitgebreider en uitgekiender aanbod aan openbaar vervoer kan daarbij
een positieve uitstraling bieden aan de eilanden. Een uiteindelijk doel kan zijn om de
Waddeneilanden helemaal autoluw te maken door privaat autobezit te ontmoedigen.
Zuinige auto’s en zuinig rijden op de eilanden stimuleren
Door een aantal ontwikkelingen in de auto-industrie daalt het brandstofgebruik per gereden
kilometer. Hierbij kan gedacht worden aan efficiëntere motoren, het hergebruik van remenergie,
gebruik van lichtere materialen en auto’s met een lagere luchtweerstand. Het is daarom van
belang dat de gemeenten bewoners stimuleren om alleen de zuinigste categorieën auto’s aan
te schaffen (A- en B-label). Een andere manier op de energiebesparing per gereden kilometer
terug te dringen is het reduceren van de snelheden waarmee op de eilanden gereden wordt
(bijvoorbeeld maximaal 30 km/uur in de bebouwde kom en maximaal 50 km/uur buiten de
bebouwde kom. Algemeen kan het stimuleren van zuinig rijden op de eilanden conform ‘Het
Nieuwe Rijden’ bijdragen tot een significante energiebesparing en CO2-emissie verlaging.
Enkele tips van ‘Het Nieuwe Rijden’
Ten aanzien van de rijstijl
•
Schakel zo vroeg mogelijk, tussen 2000 en 2500 toeren, naar een hogere versnelling.
•
Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op wat het overige verkeer gaat doen.
•
Houd voldoende afstand.
•
Ziet u dat u snelheid moet minderen of moet stoppen voor een verkeerslicht, laat dan
tijdig gas los, ontkoppel niet en laat de auto in de versnelling van dat moment uitrollen.
•
Houdt u aan de geldende snelheidslimiet.
•
Zet de motor uit wanneer het kan. Het loont al bij een stop van een minuut.
•
Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik van elektrische apparatuur, zoals
airconditioning en achterruitverwarming.
Ten aanzien van de banden
•
Controleer maandelijks de bandenspanning.
•
Kies banden die voldoen aan de eisen van De Nieuwe Band.
•
Als u winterbanden gebruikt, rijd er dan niet te lang mee door. Wissel tijdig weer naar
zomerbanden.
Zuinige poolauto’s op de wal
Een aantal eilanders beschikken op de wal over een tweede auto. Op de wal worden doorgaans
langere afstanden gereden, maar op een minder regelmatige basis. Deze auto’s rijden daardoor
ook relatief weinig kilometers, wat investeringen in zuinigheid niet snel rendabel maakt. Door in
te zetten op poolauto’s voor de eilanders kunnen investeringen in zuinige auto’s eerder
rendabel worden gemaakt. Een voordelig bijkomstig effect is dat hiermee het aantal overtochten
van auto’s kan worden verminderd wat bijdraagt aan de vermindering van het brandstof gebruik
van de veerdiensten.
Elektrisch vervoer en alternatieve brandstoffen
Een andere ontwikkeling die in opkomst is, is elektrisch rijden. Het stimuleren van elektrisch
rijden levert op zichzelf geen directe energiebesparing op. Het wisselt in eerste instantie alleen
brandstofverbruik in voor elektriciteitsgebruik. Hierdoor is er lokaal een verbetering van de
luchtkwaliteit. Afhankelijk van de wijze van opwekking van de elektriciteit is een behoorlijke
CO2-emissie reductie te behalen per gereden kilometer.
Op Texel gaat de gemeente, samen met Urgenda, als eerste een uitgebreidere proef starten:
er komen 26 elektrische auto’s en 40 oplaadpalen. En op verschillende Waddeneilanden wordt
nagedacht over bussen op groen gas.
Voor het rijden of varen op biodiesel, groen gas of bijvoorbeeld LBG (liquified Bio Gas) geldt in
grote lijnen eveneens dat dit geen energiebesparing oplevert wanneer deze duurzamere
brandstoffen niet op de eilanden zelf worden geproduceerd. Het brandstofverbruik wordt dan
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wel verduurzaamd, maar er wordt geen bijdrage geleverd aan de zelfvoorzienendheid van de
Waddeneilanden.
4.2.2
Energiebesparing bij de veerdienst
Een besparing van 15% op het brandstofgebruik van de veerdiensten kan gerealiseerd worden
door het aantal afvaarten en de afgelegde kilometers te beperken, vervolgens kan ingezet
worden op vermindering en verduurzaming van het brandstofverbruik. De invloed van de
gemeente op de veerdiensten is beperkt aangezien de concessie voor de veerdiensten
verleend wordt vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een middel om de
veerdiensten te stimuleren gebruik te maken van de schoonste technieken of de meest
efficiënte routes is een koppeling van energieprestaties aan de concessie. Dit kan het beste
bereikt worden door met alle Waddeneilanden, de betrokken rederijen en de provincie
Friesland, gezamenlijk een lobby richting Den Haag te voeren.
Wanneer de veerboten aan vervanging toe zijn moet worden gezorgd dat de vervangende
schepen de nieuwste technieken aan boord hebben. Hierbij moet worden gedacht aan goed
ontwerp van de romp, zuinige motoren etc. Rederijen staan hier over het algemeen voor open,
voor de mogelijke onrendabele top van dergelijke investeringen moet wel een oplossing
gezocht worden. Daarnaast kan er mogelijk worden bespaard door het verminderen van
overcapaciteit, al moet er op worden toegezien dat hierdoor de bereikbaarheid van de eilanden
niet beperkt wordt.
De benodigde brandstof per km kan worden verlaagd door een aangepast ontwerp, waardoor
een lagere rompweerstand wordt verkregen en door te kiezen voor een ander rompmateriaal
om het totaal gewicht te verminderen. De weerstand wordt verlaagd door te kiezen voor een
catamaran of een trimaran vorm. Ten aanzien van het materiaalgebruik kan gekozen worden
voor aluminium of composieten. Rederij Doeksen verwacht door een combinatie van een
geoptimaliseerd ontwerp en gewichtsvermindering ten gevolge van een andere materiaalkeuze
het brandstofverbruik met 50% te kunnen besparen.
Vloeibaar aardgas en biodiesel zijn bij Doeksen onderzocht als mogelijk alternatieve
brandstoffen. Op termijn kan worden overgestapt naar vloeibaar biogas. Technische aspecten,
aspecten met betrekking tot de veiligheid en de huidige beperkte beschikbaarheid van deze
brandstoffen vormen nog een belemmering voor grootschalige toepassing (Bron: Energievisie
Terschelling 2010).
4.3
Het resultaat van energiebesparing
Wanneer de besparingsdoelen voor 2020 behaald worden zal het energie verbruik er uit komen
te zien zoals in onderstaande figuur. Het totale primaire energiegebruik zal daarmee met 27%
afnemen van 1.927 tot 1.396 TJ per jaar. Waar deze besparingen gerealiseerd moeten worden
en welk effect dit heeft op de verschillende energiedragers is te zien in onderstaande figuren.
Tabel 4-1: Aandeel van de diverse sectoren in de totale besparingsdoelen in TJ primaire energie.
Sector
Verwachte energievraag
Besparingen in
Besparingsdoel
in 2020
primaire energie
Woningen
840 TJ
264 TJ
32%
Zakelijk
611 TJ
192 TJ
32%
Transport
476 TJ
75 TJ
15%
Totaal

1.927 TJ

521 TJ

27%
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Tabel 4-2: Besparingsmaatregelen op de verschillende energiedragers in TJ primaire energie.
Sector
Verwachte energievraag
Besparingen in
Besparingsdoel
in 2020
primaire energie
Aardgas
646 TJ
258 TJ
40%
Elektriciteit
805 TJ
201 TJ
25%
Vloeibare brandstof
477 TJ
71 TJ
15%
Totaal
1.927 TJ
530 TJ
27%

900
800

TJ primaire energie per jaar

700
600
Bij ongewijzigd beleid in 2020

500

Na intensieve
besparingsmaatregelen

400
300
200
100
0
Gas

Elektriciteit

Vloeibare brandstof

Figuur 4-1: Primaire energiebehoefte op Texel voor en na intensieve besparingsmaatregelen
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Wanneer de besparingsdoelen van 30% in de gebouwde omgeving en 15% op
transportbrandstoffen gerealiseerd worden blijft er een energievraag van 1.396 TJ over. Om
zelfvoorzienend te worden wat betreft de energieverbruik op Texel zal deze vraag moeten
worden ingevuld door duurzame bronnen.
Uit het Duurzaamheidslab en de gesprekken op de eilanden is een aantal maatregelen naar
voren gekomen om duurzame energie te produceren. Deze maatregelen omvatten zowel
projecten die al in de planning staan als kansen voor nieuwe projecten.
5.1
Windenergie
Het plaatsen van grootschalige windturbines op land is de goedkoopste manier om duurzame
energie op te wekken. Texel bevindt zich in de uitzonderlijke positie ten opzichte van de andere
Waddeneilanden dat er wel windturbines geplaatst mogen worden.
Momenteel staat er op Texel 1 turbine van 350 kWe en zijn er plannen voor nog 2 dezelfde
turbines. Onduidelijk is of deze nog geplaatst zullen worden. Daarnaast werkt de gemeente op
dit moment aan een proefproject waarbij 25 kleine windmolens (type energy ball) op Texel
geplaatst worden met als doel na te gaan of dit voor Texel een goede mogelijkheid is om
elektriciteit op te wekken. Deze experimenten zouden uitgebreid kunnen worden door de
plaatsing van kleine turbines met een ashoogte van 15 meter en een vermogen van circa 80
kW.
Tabel 5-1: Mogelijkheden voor windenergie (Bron: E-kwadraat)
Turbine: 80 KW
Investering
Energiepotentieel:

€ 110.000 per stuk
210.000 kWh/jaar
0,765 TJ/jaar

125 turbines1
Totale investering
Energiepotentieel

€ 13,8 mln
95,7 TJ/jaar

5.2
Bio-energie
Biomassa is een verzamelnaam voor de organische reststromen op de eilanden. Dit zijn
bijvoorbeeld mest en plantresten afkomstig van agrarische bedrijven, snoeihout en bladresten
van de gemeentelijke groenvoorzieningen en hout afkomstig uit de bossen van
Natuurmonumenten, maar ook zuiveringsslib of organische fracties uit het horeca-afval.
Door de aanwezigheid van een groot landbouwareaal en een grote hoeveelheid natuurgebied is
er een aanzienlijke hoeveelheid biomassa beschikbaar op Texel. Door deze hoeveelheid
optimaal in te zetten kan jaarlijks 39 TJ elektriciteit en 144 TJ warmte worden geproduceerd.
Afhankelijk van de herkomst van de biomassa zijn er verschillende manieren om deze te
verwerken.
De meeste op Texel aanwezige biomassa is natte biomassa die in aanmerking komt voor
vergisting. Dit zijn natte biomassastromen zoals dierlijke mest aangevuld met bijproducten zoals
maïs en voerresten. In de vergister wordt biogas geproduceerd dat gebruikt kan worden in een
1

Gezien de opgave waarvoor Texel staat en gezien de fysieke ruimte op het eiland is in eerste instantie uitgegaan van

125 stuks.
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bio-wkk, of kan worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit, zogenoemd groengas, voor gebruik in
het normale aardgasnet. Middels biomassavergisting kan op Texel in verschillende
biomassainitiatieven circa 116 TJ aan groengas, 24 TJ warmte en 39 TJ elektriciteit worden
geproduceerd.

Droge biomassa zoals hout kan worden ingezet in biomassa ketels, deze vorm van biomassa is
goed voor 3,8 TJ warmte. De bossen van Staatsbosbeheer kunnen hout leveren aan
biomassaketels. Deze ketels kunnen gebruikt worden voor de verwarming van
appartementencomplexen, zwembaden of bestaande utiliteitsbouw. TexelEnergie heeft plannen
om warmte te gaan leveren via een warmtenet dat gevoed wordt door een dergelijke ketel. Dit
systeem zal jaarlijks 3,8 TJ warmte kunnen leveren.
Belangrijk voor bio-energie, zowel vergisting als houtsnipperketels is dat de gebruikte
biomassastromen afkomstig zijn van het eiland. Wanneer dit niet het geval is heeft de plaatsing
van een biomassa-installatie geen toegevoegde waarde voor zelfvoorzienendheid van het
eiland. De import van biomassa betekent alleen een verandering van de energiemix op het
eiland waarbij gas en elektriciteit worden vervangen door hout, mest of glycerine.

Tabel 5-2: Mogelijkheden voor bio-energie (Bron: E-kwadraat)
Biomassa vergister WKK (3x)
Houtgestookte ketel
Investering
€ 2.500.000 per stuk
Energiepotentieel:
Elektrisch
13 TJ/jaar
Warme
8 TJ/jaar
Biomassa vergister GG
Investering
Energiepotentieel:
Groengas

Investering
Energiepotentieel:

€ 100.00 Per stuk
3,8 TJ/jaar

€ 5.000.000 per stuk
116 TJ/jaar

Op basis van dit onderzoek zien wij op lange termijn 15 TJ aan extra biomassaprojecten op
Texel tot ontwikkeling komen.
5.3
Zonne-energie
De zon is een onuitputtelijke energiebron die op de Waddeneilanden de nodige potentie heeft.
Daarnaast hebben de Waddeneilanden gemiddeld meer zonuren dan het vaste land van
Nederland. In de afgelopen jaren is de technologie van PV-panelen verder ontwikkeld waardoor
het rendement toeneemt en de investeringslast afneemt. Het moment komt dan ook naderbij
dat opwekking van zonne-energie mogelijk is zonder ondersteuning vanuit subsidies.
Voorbeelden hiervan zijn al bekend. De actie van de stichting “Wij willen zon” en de
mogelijkheid die energiebedrijven bieden aan hun klanten zijn hiervan de voorbeelden. De
investering wordt daarbij gedragen door de energiebedrijven waarna de panelen veelal na tien
jaar in eigendom komen van de woningeigenaar.
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De toepassing van zonnepanelen op bestaande woningen en bedrijfsgebouwen is een
gebouwgebonden maatregel. Individueel georganiseerd heeft een klein deel van de inwoners
en bedrijven op de eilanden nu al zonnepanelen op het dak geplaatst. Wij gaan er in dit
onderzoek vanuit dat op 20% van alle gebouwen op Texel zonnepanelen toegepast zullen
worden. Op de woningen en vakantiewoningen dusdanig dat daarmee 20% van het
energieverbruik in de woning duurzaam opgewekt kan worden en bij de overige gebouwen
gemiddeld 6.800 kWh/jaar.

Tabel 5-3: Mogelijkheden voor Zonne-energie (Bron: E-kwadraat)
Zonne-energie in de gebouwde
omgeving
Op woningen en vakantiewoningen
1850 Panelen
Investering á € 2.500:
Energiepotentieel:
Op alle overige gebouwen
Energiepotentieel

€ 4,6
7
447
11

Mln
TJ/jaar
Panelen
TJ/jaar

5.4
Geothermie
Geothermie is een energiebron waarmee grote slagen gemaakt kunnen worden, maar waar
grote risico’s mee gepaard gaan. Geothermie is de benutting van de warmte uit de aarde.
Wanneer men naar het binnenste van de aarde gaat stijgt de temperatuur met 30 °C per
kilometer. Door te boren naar water op grote diepte kan deze warmte gewonnen worden en
gebruikt als stoom voor de productie van elektriciteit of de verwarming van woningen. Het is
bekend dat in de ultradiepe ondergrond onder de Wadden een groot potentieel aanwezig is
(kolenkalk laag). Om een dergelijk project renderend te kunnen maken is voldoende
warmteafzet van belang.
In Texel lijkt potentie te zijn voor een ultradiep geothermie project in de kolenkalk laag. Een
dergelijk project heeft de potentie om 123 TJ elektriciteit en 158 TJ warmte te produceren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat hierbij nog geen rekening is gehouden met de afzet
mogelijkheden van warmte op Texel. Warmteafzet vereist een grote investering in een
warmtenet waarvan de rentabiliteit onder druk kan komen te staan wanneer door
besparingsmaatregelen de totale warmtevraag te beperkt wordt. De winning van geothermie op
Texel is één van de speerpunten van TexelEnergie.

Tabel 5-4: Mogelijkheden voor geothermie (Bron: Leader / IF Technology)
Geothermie elektriciteitscentrale
Investering
Energiepotentieel:
Warmte
Elektriciteit

€ 70.000.000
281
158
123

per stuk
TJ/jaar
TJ/jaar
TJ/jaar

5.5
Getijdenenergie
De wadden zijn een gebied waar de werking van de getijden erg goed te zien is. Iedere dag
daalt en stijgt het waterpeil tweemaal met de komst van eb en vloed. Bij deze getijdenwerking
worden miljoenen liters water verplaatst, aangedreven door de zwaartekracht van de maan. In
een getijdencentrale kan door een turbine in het water te plaatsen de bewegingsenergie van het
water omgezet worden in elektriciteit. Het principe hierbij is feitelijk hetzelfde als bij een
windturbine, door de veel hogere dichtheid, een factor duizend, van water ten opzichte van
lucht, kan de diameter van een getijdenturbine veel kleiner blijven.
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Net zoals het bij windturbines van belang is dat er voldoende wind is, is het voor
getijdencentrales van belang dat er voldoende stroming is. Deze hoeveelheid stroming is sterk
afhankelijk van de locatie en bepaald of een getijdenturbine geplaatst kan worden. Het
potentieel van deze techniek voor Texel wordt geschat op 12 TJ elektriciteit. De potentie van
deze techniek is afhankelijk van de ontwikkeling van de techniek en de kwaliteit van de
beschikbare zeestromen.
Getijdenenergie is een techniek die pas op langere termijn ingezet kan worden en nog veel
vooronderzoek zal vergen. Zo moeten de meest optimale locaties (qua opbrengst en effect) en
de financiële haalbaarheid in kaart worden gebracht. De inzet van kennisinstituten hierbij is van
belang. Het Maritiem Instituut Willem Barentz op Terschelling kan hierin een belangrijke rol
spelen
5.6

Zeewier/algenteelt

De meeste biomassa die in Nederland wordt gebruikt heeft een herkomst als bij product van
andere (agrarische) activiteiten. Productie van gewassen speciaal voor de productie van
energie stuit vaan op weerstand omdat de daarvoor gebruikte landbouwgrond niet meer
gebruikt kan worden voor de productie van voedsel.
Om dit probleem te omzeilen kan de productie van energiegewassen in de toekomst op zee
plaatsvinden. Algen en zeewier zijn geschikte planten die snel groeien en relatief veel energie
kunnen opleveren. Door verschillende vergistings- en behandelingstechnieken kunnen deze
planten worden gebruikt voor de productie van groen gas en biodiesel.
In de toekomst wordt de teelt van algen en zeewier voor de productie van energie mogelijk
commercieel interessant. Op Texel wordt hieraan onderzoek gedaan door Hortimare. Op termijn
lijkt er ruimte te zijn voor voldoende algen/zeewier voor de productie van circa 40 TJ vloeibare
brandstoffen per jaar.
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5.7

Samenvatting potentieel aan duurzame energieproductie

De genoemde projecten hebben een potentieel van 645 TJ duurzame energieproductie per jaar.
Bij een aantal projecten wordt duurzame warmte geproduceerd. Omdat deze warmte als
vervanging van gas gebruikt zal worden is deze warmte onder het gasgebruik gegroepeerd.
Tabel 5-5: Duurzame energieproductie per jaar.
Elektriciteit
Middenlange termijn
Bio-energie
Zonne-energie
Lange termijn
Windenergie
Bio-energie
Getijden energie
Geothermie
Zeewier/algenteelt
Totaal

Gas

Vloeibaar

39 TJ
18 TJ

144 TJ

-

96 TJ
15 TJ
12 TJ
123 TJ

-

-

158 TJ

303 TJ

302 TJ

40 TJ
40 TJ

Bij de nadere uitwerking van alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie op de Texel
moet de technische, planologische, vergunningtechnische, maatschappelijke en economische
haalbaarheid nog nader vastgesteld worden.
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Op basis van de inventarisaties van het energiegebruik op de verschillende Waddeneilanden in
2009 is een extrapolatie gemaakt voor het energieverbruik in 2020. Voor energiebesparing in de
gebouwde omgeving en in mobiliteit, respectievelijk 30% en 15%, zijn zeer ambitieuze maar
noodzakelijke doelen gesteld. Vervolgens is geïnventariseerd hoeveel potentie voor duurzame
energieopwekking op de Waddeneilanden aanwezig is met de nu te voorziene technieken
Figuur 6.1 brengt het primaire energieverbruik op Texel voor de drie situaties in beeld. Deze
situaties zijn het energieverbruik zoals dat was in 2009, de extrapolatie naar 2020 bij
ongewijzigd beleid en tot slot het verbruik in 2020 wanneer de besparingsdoelen gerealiseerd
worden.
900
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700
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Energieverbruik in 2009
500

Bij ongewijzigd beleid in 2020

400

Na intensieve
besparingsmaatregelen
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0
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Elektriciteit

Transportbrandstof

Figuur 6-1: Primair energieverbruik Texel

Dit resterende verbruik kan gecompenseerd worden door de productie van duurzame energie.
In de definitie van zelfvoorzienendheid is gesteld dat er evenveel energie van het eiland
uitgevoerd moet worden als er wordt ingevoerd. Dit betekent dat een eiland niet volledig
autarkisch hoeft te zijn, maar ook dat tekorten aan bijvoorbeeld gas gecompenseerd kunnen
worden door overschotten aan elektriciteit. Om de uitwisseling van brandstoffen onderling te
kunnen vergelijken worden daarom alle energiestromen eerst omgerekend in primaire energie.
Wanneer alle in de vorige hoofdstukken beschreven maatregelen worden uitgevoerd komt het
resultaat er uit te zien als in onderstaande figuur en tabel.
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Tabel 6-1: Energievraag en duurzame energieproductie in 2020.
Verwachte energievraag in
Duurzame
2020 na realisatie van de
energieproductie in
besparingsmaatregelen
2020
Gas
Elektriciteit2
Vloeibare brandstof
Totaal

387 TJ
603 TJ
405 TJ
1.396 TJ

302 TJ
758 TJ
40 TJ
1.100 TJ

In de voorgaande hoofdstukken zijn de onderstaande globale investeringen in energiebesparing
en duurzame energieopwekking op Texel geïnventariseerd.
Tabel 6-2.: Investeringen in energiebesparing en duurzame energieopwekking
Kosten
Aantal
Totale investering
Energiebesparing woningen
€ 5.000 per woning
9.250
€ 46,25 mln.
Energiebesparing Zakelijke sector
n.t.b.
Energiebesparing Transport
n.t.b.
Investering windenergie
€ 110.00 per molen
125
€ 13,8 mln.
Investering biomassavergister WKK
€ 2.500.000.
3
€ 7,5 mln.
Investering biomassavergister GG
€ 5.000.000.
1
€ 5 mln.
Investering in Zonnepanelen op
€ 2.500
1850
€ 4,6 mln.
woningen
n.t.b.
Investering in zonnepanelen op
447
overige gebouwen
Investering geothermie
€ 70.000.000
1
€ 70 mln.
Investering getijdenenergie
n.t.b.
1
n.t.b.
n.t.b.
Investering zeewierteelt/algenteelt
n.t.b.
1

Na de inventarisatie van de bestaande duurzame energieprojecten en ambities en de
formulering van ambitieuze energiebesparingdoelen ontstaat het beeld in de onderstaande
figuur.
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Figuur 6-2: Energievraag en duurzame energieproductie in 2020

2

Op Texel is geïnventariseerd dat 303 TJ aan duurzame elektriciteit opgewekt kan worden, met het omzettingsrende-

ment op het nationale elektriciteitsnet (40%) kan dit omgerekend worden naar primaire energie.
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Hierin is de energievraag te zien zoals die verwacht is voor 2020 en nadat alle beschreven
besparingsmogelijkheden gerealiseerd zijn. Tevens is aangegeven hoeveel duurzame energie
potentieel op Texel opgewekt kan worden. Hieruit blijkt dat de netto energiebehoefte in 2020 na
al deze maatregelen circa 295 TJ zal bedragen. Om in 2020 zelfvoorzienend te zijn zullen
daarom aanvullende maatregelen genomen dienen te worden.
De meest kansrijke manier om deze energiebehoefte alsnog te vullen is de productie van
elektriciteit door middel van zon en wind. Vanwege het opwekrendement van elektrische
energie is kan Texel netto-zelfvoorzienend zijn met de extra productie van 118 TJ elektriciteit.
Dit kan worden gerealiseerd door het bijplaatsen van windturbines of grootschalige uitrol van
PV-panelen. Wanneer het tekort door wind wordt aangevuld zal er voor 17 MW aan windturbines moeten worden bijgeplaatst. Dit zijn 6 turbines met een ashoogte van 100 meter. Om
de gewenste hoeveelheid energie te produceren met behulp van zonnepanelen is een
oppervlakte van 47 hectare met PV-panelen nodig.
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ENERGIEVERBRUIK TEXEL
Inzicht in het energieverbruik van de gemeente TEXEL in de jaren 2008 en 2009

Peildatum: 31 december 2009
Opleverdatum: December 2010

Dit product is een uitgave van Enexis BV en Liander BV
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ENERGIEVERBRUIK TEXEL
In deze excelsheets van Energie in Beeld vindt u een uitgebreide reeks verbruiksgegevens van uw
gemeente. Deze informatie biedt u inzicht in het totale- en gemiddelde energieverbruik per wijk en
postcodegebied (4 tekens, 5 tekens en 6 tekens) binnen uw gemeentegrenzen. Al deze informatie kunt u
onder meer gebruiken ter ondersteuning van het realiseren van uw milieudoelstellingen en als basis van uw
energiebeleid. De gegevens in deze excelsheets vallen allemaal binnen de wettelijke privacy restricties.
Inhoudsopgave
Particulier

De verbruiksgegevens (gas, elektriciteit en CO2) in 2008 en 2009 in
vastgoedobjecten van particulieren, weergegeven per wijk en 5teken- en 6-teken-postcodegebied

Bedrijf

De verbruiksgegevens (gas, elektriciteit en CO2) in 2008 en 2009 in
vastgoedobjecten van bedrijven, weergegeven per wijk en 5-tekenen 6-teken-postcodegebied

Powerpointpresentatie

Bij deze excelfile met ruwe data hoort een powerpointpresentatie
die deze ruwe data in gebruiksvriendelijke grafieken samenvat

Definities
Vastgoedobject

Een vastgoedobject is gelijk aan een postcode-huisnummerhuisnummertoevoeging-combinatie, bijvoorbeeld 9051AJ27HS

Totale CO2-uitstoot (in kg)

Totale CO2-uitstoot in 2008 of 2009, weergegeven in kg

Gemiddelde CO2-uitstoot (in kg)

Totale CO2-uitstoot in 2008 of 2009 gedeeld door het totaal aantal
vastgoedobjecten in een bepaalde wijk of postcodegebied

Totaal elektriciteitverbruik in (kWh)

Totaal elektriciteitsverbruik in 2008 of 2009, weergegeven in kWh

Gemiddeld elektriciteitverbruik (kWh)

Totaal elektriciteitsverbruik in 2008 of 2009 gedeeld door het totaal
aantal vastgoedobjecten in een bepaalde wijk of postcodegebied

Totaal gasverbruik (m3)

Totale gasverbruik in 2008 of 2009, weergegeven in m3
3

Gemiddeld gasverbruik (m )

Totale gasverbruik in 2008 of 2009 gedeeld door het totaal aantal
vastgoedobjecten in een bepaalde wijk of postcodegebied
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Verbruiksgegevens

Onder een verbruiksgegeven moet worden verstaan het Standaard
Jaarverbruik (SJV). Het SJV is het verwachte jaarverbruik van een
afnemer op een netaansluiting bij gestandaardiseerde condities en
op basis van een genormaliseerd jaar. Voor elektriciteit wordt het
gesommeerde SJV van piek- en dalgebruik aangeleverd indien
sprake is van een dubbeltarief.

leeswijzer
1

In deze energie-analyses gaan we uit van vastgoedobjecten (onroerend goed)

2

Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in vergelijking met de GBA van Gemeenten.

3

Binnen de GBA kunnen er meerdere registraties zijn op een vastgoedobject (meerdere huishoudens).
Als er maar een EAN code is kunnen wij het energieverbruik niet toewijzen aan de verschillende
geregistreerde huishoudens binnen dat object.
Tevens doen zich hierdoor ook verschillen voor in vergelijking met de gegevens van het CBS. Het CBS
gebruikt de GBA als basis en kent daar de energieverbruiksgegevens aan toe. Echter, het CBS heeft
geen informatie over het eventueel zakelijk gebruik van een onroerend goed (zoals een winkel).
De netwerkbedrijven (Liander en Enexis) hebben hun databases verrijkt met gegevens van de Kamer
van Koophandel. Hierdoor kunnen de netwerkbedrijven wel een splitsing maken tussen het zakelijk- en
het particulier energieverbruik. Echter, indien op een vastgoedobject zowel een zakelijk entiteit is
gehuisvest als ook een particuliere woning en er is sprake van 1 aansluiting, dan zal het totale
energieverbruik worden toegekend aan de zakelijke entiteit. In het geval van de CBS dataverwerking, zal
in die gevallen het energieverbruik worden toegekend aan de particuliere entiteit.
In deze energie analyses in deze excelsheet tonen de netwerkbedrijven het energieverbruik op 6
aggregatieniveau's: gemeente, plaats, buurt, 6PPC, 5PPC en 4PPC.
Daarbij gaan wij uit van de CBS gebiedsindeling. Het kan zijn dat gemeenten afwijkende indelingen
hebben.

4

In verband met privacy wetgeving tonen de netwerk bedrijven alleen de energieverbruiksgegevens als er
minimaal 5 registraties zijn in het betreffende gebied.
Een gebied kan zijn: een 6 positie postcode gebied (6PPC), een 5 positiepostcode gebied (5PPC), een 4
positiepostcode gebied (4PPC), buurtniveau, plaats of gemeente.
Dit heeft consequenties voor de subtotalen waardoor het niet altijd mogelijk is om de subtotalen op 6PPC
met 5PPC te vergelijken. Het kan zijn dat op 6PPC er minder dan 5 waarnemingen zijn.
In dat geval worden de gegevens niet getoond. Een 5PPC gebied bevat meerdere 6PPC gebieden. In
dat geval kan het aantal waarnemingen wel uitkomen boven de 5. In dat geval worden de meetgegevens
wel getoond. In die specifieke situatie komt de som van het aantal vastgoedobjecten op 6 PPC niet
overeen met de som van het aantal vastgoedobjecten op 5PPC - niveau.

5

Door een geautomatiseerde verwerking van de grote hoeveelheid aan data maken wij gebruik van
business rules voor het bepalen van het feit of een vastgoedobject een partculier huishouden is of een
zakelijke entiteit. Hierdoor kan het gebeuren dat specifieke vastgoedobjecten door ons worden gezien als
een particuliere huishouden terwijl het in werkelijkheid een fietsenstalling is.

6

Er zijn vastgoedobjecten die wel een gasaansluiting hebben maar geen elektriciteitsaansluiting of
omgekeerd.

7

In de verschillende excelsheets gegeven we informatie over het totaal aantal vastgoedobjecten, het
totaal elektriciteits- en gasverbruik en het gemiddeld verbruik. Delen we het totaal elektriciteitsverbruik
door het totaal aantal vastgoed objecten dan hoeft het berekende gemiddelde niet overeen te komen met
het getoonde gemiddelde in de excelsheets. De reden hiervoor is dat we in dat geval te maken hebben
met vastgoedobjecten waar wel een gasaansluiting is maar geen elektriciteitsaansluiting. In dat geval
nemen we dit object wel op in het totaal aantal vastgoedobjecten in het betreffende gebied. Echter, als
er geen elektriciteitsaansluiting is, dan is dit veld leeg (null) en wordt dit niet meegenomen bij het
bereken van het gemiddelde elektriciteits (of gas) verbruik
In een beperkt aantal gevallen is de postcode op 6PPC - niveau niet correct gevuld. In plaats van 6
posities staan er slechts 5 of 4 posities. Dit heeft een tweetal oorzaken.
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Bijlage 1 : Energie in beeld (Vervolg 3)

Of de verbruiksgegevens van zowel Liander als Enexis kunnen niet gematched worden. Of er is wel een
matching mogelijk (in beide databases is sprake van discrepanties) maar er ontstaan verschillen in de
weergave van de aantallen, sommaties en gemiddelden bij vergelijking van 6PPC-, 5PPC- en 4PPCgebieden.
9

In deze energie-analyses tonen de netwerkbedrijven het energieverbruik met als peildatum 31 december
2009 (na 1 januari is dat peildatum 31 december 2010). Dit heeft als consequentie dat nieuwbouw die is
opgeleverd in de loop van 2009 niet in deze analyses is opgenomen omdat de verbruiksgegevsn nog niet
zijn verwerkt in de basisdatabases.
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Bijlage 1 : Energie in beeld (Vervolg 4)

ENERGIEVERBRUIK BEDRIJVEN TEXEL IN 2008 EN 2009
BRANCHE-NIVEAU

VERSCHIL

GEMIDDELD

UIK 2008 - 2009 (kWh)

ELEKTRICITEITVERBR

VERSCHIL TOTAAL

UIK 2008 - 2009 (kWh)

ELEKTRICITEITVERBR

GEMIDDELD

UIK 2009 (kWh)

ELEKTRICITEITVERBR

TOTAAL

UIK 2009 (kWh)

ELEKTRICITEITVERBR

GEMIDDELD

UIK 2008 (kWh)

ELEKTRICITEITVERBR

TOTAAL

UIK 2008 (kWh)

ELEKTRICITEITVERBR

AANTAL

VASTGOEDOBJECTEN

Onbekend

1.943

20.670.947

12.443

21.010.497

12.452

339.550

10

233

2.842.006

12.465

2.949.826

12.995

107.820

530

drankverstrekking (Horeca)

211

12.595.884

62.158

12.674.444

62.745

78.560

587

Detailhandel

171

5.695.644

34.519

5.297.183

31.720

-398.461

-2.799

Bouwnijverheid

145

1.045.546

7.415

1.080.412

7.555

34.866

140

83

1.414.337

18.610

1.444.175

19.002

29.838

393

dienstverlening

82

3.308.016

42.961

3.378.125

42.761

70.110

-200

Industrie

68

1.289.033

20.461

1.186.967

18.261

-102.066

-2.200

Financiele instellingen

67

2.058.711

31.193

2.218.998

33.119

160.288

1.927

Landbouw, bosbouw en visserij
Logies-, maaltijd- en

Overige dienstverlening incl.
Religies en Belangenorganisaties
Advisering, onderzoek en overige
specialistisch zakelijke

Vervoer en Opslag

44

826.108

20.653

686.200

16.737

-139.909

-3.916

Cultuur

44

1.164.799

26.473

1.069.585

24.309

-95.214

-2.164

Groothandel

34

1.099.742

33.326

1.147.518

34.773

47.776

1.448

Sport en recreatie

34

331.887

10.057

318.923

9.664

-12.964

-393

dienstverlening

27

219.092

8.115

248.862

9.217

29.770

1.103

Automotive

19

336.951

18.720

334.060

18.559

-2.892

-161

Informatie en communicatie

18

372.374

20.687

367.503

20.417

-4.871

-271

onroerend goed

15

141.305

9.420

151.325

10.088

10.021

668

Onderwijs
Openbaar bestuur;

14

236.005

16.857

302.022

21.573

66.018

4.716

55.648.387

22.585

55.866.625

22.553

218.240

-32

Verhuur van roerende goederen
en overige zakelijke

Verhuur van en handel in

overheidsdiensten en verplichte
sociale verzekeringen

5

Productie en distributie van en
handel in electriciteit, aardgas,
stoom en gekoelde lucht

1

Winning en distributie van water;
afval- en afvalwaterbeheer en
sanering
Totaal

1
3.259
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Bijlage 1 : Energie in beeld (Vervolg 5)

VERSCHIL GEMIDDELD

(m3)

GASVERBRUIK 2008 - 2009

VERSCHIL TOTAAL

(m3)

GASVERBRUIK 2008 - 2009

GEMIDDELD

GASVERBRUIK 2009 (m3)

2009 (m3)

TOTAAL GASVERBRUIK

GEMIDDELD

GASVERBRUIK 2008 (m3)

2008 (m3)

TOTAAL GASVERBRUIK

AANTAL

VASTGOEDOBJECTEN

Onbekend

1.943

4.237.168

3.681

4.350.317

3.758

113.149

77

233

678.757

3.083

664.033

3.032

-14.724

-51

drankverstrekking (Horeca)

211

3.288.118

16.435

3.313.075

16.484

24.957

49

Detailhandel

171

573.236

3.560

536.194

3.310

-37.042

-251

Bouwnijverheid

145

317.624

2.302

334.992

2.376

17.368

74

83

387.242

4.781

451.836

5.510

64.594

729

dienstverlening

82

751.123

9.630

719.134

9.220

-31.989

-410

Industrie

68

268.794

4.480

299.675

4.833

30.881

354

Financiele instellingen

67

632.441

10.039

688.549

10.759

56.108

720

Vervoer en Opslag

44

161.746

4.044

171.702

4.188

9.956

144

Cultuur

44

184.887

4.402

184.773

4.399

-114

-3

Groothandel

34

134.978

4.218

134.307

4.197

-671

-21

Sport en recreatie

34

90.371

2.824

94.548

2.955

4.177

131

dienstverlening

27

82.977

3.457

81.521

3.397

-1.457

-61

Automotive

19

72.642

4.540

77.530

4.846

4.888

305

Informatie en communicatie

18

40.701

2.713

42.884

2.859

2.183

146

onroerend goed

15

53.735

3.838

58.246

4.160

4.511

322

Onderwijs
Openbaar bestuur;

14

107.022

7.644

116.228

8.302

9.206

658

12.063.562

5.315

12.319.544

5.477

255.981

162

Landbouw, bosbouw en visserij
Logies-, maaltijd- en

Overige dienstverlening incl.
Religies en Belangenorganisaties
Advisering, onderzoek en overige
specialistisch zakelijke

Verhuur van roerende goederen
en overige zakelijke

Verhuur van en handel in

overheidsdiensten en verplichte
sociale verzekeringen

5

Productie en distributie van en
handel in electriciteit, aardgas,
stoom en gekoelde lucht

1

Winning en distributie van water;
afval- en afvalwaterbeheer en
sanering
Totaal

1
3.259
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Bijlage 1 : Energie in beeld (Vervolg 6)

ELECTRICITEITSVERBRUIK BEDRIJVEN TEXEL
IN 2008 EN 2009
4-POSITIE-POSTCODE (1765)

VERSCHIL GEMIDDELD

2008 (kWh)

ELEKTRICITEITVERBRUIK 2009 -

VERSCHIL TOTAAL

2008 (kWh)

ELEKTRICITEITVERBRUIK 2009 -

GEMIDDELD

(kWh)

115

ELEKTRICITEITVERBRUIK 2009

1793

2009 (kWh)

763 14.435.866

23.271

TOTAAL ELEKTRICITEITVERBRUIK

1796

8.563.672

GEMIDDELD

434

(kWh)

1795

ELEKTRICITEITVERBRUIK 2008

2008 (kWh)

Eendracht

TOTAAL ELEKTRICITEITVERBRUIK

de polders Eierland en

P

AANTAL VASTGOEDOBJECTEN

BUURT
Verspreide huizen in

COCKSDOR

POSTCODE

PLAATS
DE

8.642.894

23.422

79.222

152

21.834 14.686.345

21.915

250.479

81

944.715

8.667

-33.339

-389

17.372 17.543.342

17.233

-72.960

-139

Verspreide huizen De
Koog en het
DE KOOG

Duingebied
Verspreide huizen in
de polders Burger

DE WAAL

Nieuwland

978.053

9.056

Verspreide huizen in
de polders Burger
DEN BURG

Nieuwland

1.07
1791

3 17.616.302

DEN
HOORN

Verspreide huizen Op

TEXEL

Het Oude Land

1797

244

7.124.186

34.752

7.377.395

34.474

253.210

-278

1794

321

2.791.506

9.527

2.752.053

9.266

-39.453

-261

1792

309

5.136.186

17.940

4.909.159

17.165

-227.027

-775

19.107 56.855.903

18.877

210.132

-230

Verspreide huizen in
OOSTEREN

de polder Het

D NH

Noorden

OUDESCHI

Verspreide huizen Op

LD

Het Oude Land

3.25
Totaal

9 56.645.771
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Bijlage 1 : Energie in beeld (Vervolg 7)

ELECTRICITEITSVERBRUIK PARTICULIEREN TEXEL
IN 2008 EN 2009
4-POSITIE-POSTCODE (1765)
VERSCHIL GEMIDDELD

ELEKTRICITEITVERBRUIK 2009 -

2008 (kWh)

VERSCHIL TOTAAL

ELEKTRICITEITVERBRUIK 2009 -

2008 (kWh)

GEMIDDELD

ELEKTRICITEITVERBRUIK 2009

(kWh)

TOTAAL ELEKTRICITEITVERBRUIK

2009 (kWh)

GEMIDDELD

ELEKTRICITEITVERBRUIK 2008

(kWh)

TOTAAL ELEKTRICITEITVERBRUIK

2008 (kWh)

AANTAL VASTGOEDOBJECTEN

POSTCODE

BUURT

PLAATS

Verspreide
huizen in de
DE

polders Eierland

COCKSDORP

en Eendracht

1795

606

1.333.876

3.230

1.330.883

3.215

-2.993

-15

1796

1.152

2.601.320

2.744

2.642.537

2.773

41.218

29

1793

116

407.779

3.641

409.633

3.657

1.854

17

1791

3.031

8.411.395

2.941

8.602.577

2.965

191.182

24

1797

334

1.007.819

3.262

1.022.657

3.278

14.838

16

1794

553

1.413.984

2.903

1.398.587

2.854

-15.396

-49

1792

412

1.363.540

3.496

1.368.630

3.465

5.090

-31

6.204

16.539.713

3.174

3.172

235.793

-1

Verspreide
huizen De Koog
en het
DE KOOG

Duingebied
Verspreide
huizen in de
polders Burger

DE WAAL

Nieuwland
Verspreide
huizen in de
polders Burger

DEN BURG

Nieuwland
Verspreide

DEN HOORN

huizen Op Het

TEXEL

Oude Land
Verspreide
huizen in de

OOSTEREND

polder Het

NH

Noorden
Verspreide
huizen Op Het

OUDESCHILD

Oude Land

16.775.50
Totaal

4
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Bijlage 1 : Energie in beeld (Vervolg 8)

GASVERBRUIK PARTICULIEREN TEXEL
IN 2008 EN 2009
4-POSITIE-POSTCODE (1765)

VERSCHIL GEMIDDELD

GASVERBRUIK 2009 - 2008 (m3)

2009 - 2008 (m3)

VERSCHIL TOTAAL GASVERBRUIK

(m3)

GEMIDDELD GASVERBRUIK 2009

TOTAAL GASVERBRUIK 2009 (m3)

(m3)

GEMIDDELD GASVERBRUIK 2008

TOTAAL GASVERBRUIK 2008 (m3)

AANTAL VASTGOEDOBJECTEN

POSTCODE

BUURT

PLAATS

Verspreide huizen
DE

in de polders

COCKSDOR

Eierland en

P

Eendracht

1795

606

924.973

1.598

917.952

1.583

-7.022

-15

1796

1.152

1.533.443

1.512

1.557.078

1.528

23.635

16

1793

116

214.523

2.005

211.500

1.977

-3.023

-28

1791

3.031

4.562.225

1.557

4.578.989

1.540

16.763

-16

1797

334

626.551

1.964

635.308

1.979

8.757

15

1794

553

876.720

1.664

875.560

1.652

-1.161

-12

1792

412

687.193

1.749

686.012

1.728

-1.181

-21

6.204

9.425.628

1.721

9.462.399

1.712

36.768

-9

Verspreide huizen
De Koog en het
DE KOOG

Duingebied
Verspreide huizen
in de polders

DE WAAL

Burger Nieuwland
Verspreide huizen
in de polders

DEN BURG

Burger Nieuwland

DEN
HOORN

Verspreide huizen

TEXEL

Op Het Oude Land
Verspreide huizen

OOSTEREN

in de polder Het

D NH

Noorden

OUDESCHIL Verspreide huizen
D

Totaal

Op Het Oude Land
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Bijlage 1 : Energie in beeld (Vervolg 9)

GASVERBRUIK BEDRIJVEN TEXEL
IN 2008 EN 2009
4-POSITIE-POSTCODE (1765)

VERSCHIL GEMIDDELD

GASVERBRUIK 2009 - 2008 (m3)

2009 - 2008 (m3)

VERSCHIL TOTAAL GASVERBRUIK

(m3)

GEMIDDELD GASVERBRUIK 2009

TOTAAL GASVERBRUIK 2009 (m3)

(m3)

GEMIDDELD GASVERBRUIK 2008

TOTAAL GASVERBRUIK 2008 (m3)

AANTAL VASTGOEDOBJECTEN

POSTCODE

BUURT

PLAATS

Verspreide
huizen in de
polders Eierland
DE COCKSDORP

en Eendracht

1795

434

2.627.041

8.670

2.712.366

8.981

85.325

311

1796

763

3.038.272

5.326

3.189.893

5.549

151.620

223

1793

115

267.161

3.340

269.057

3.363

1.896

24

1791

1.073

3.429.092

4.145

3.467.067

4.155

37.975

10

1797

244

1.323.644

8.377

1.315.729

8.327

-7.915

-50

1794

321

760.360

3.277

744.075

3.180

-16.285

-98

1792

309

788.925

3.570

796.669

3.558

7.743

-12

3.259

12.234.495

5.244

5.302

260.359

58

Verspreide
huizen De Koog
en het
DE KOOG

Duingebied
Verspreide
huizen in de
polders Burger

DE WAAL

Nieuwland
Verspreide
huizen in de
polders Burger

DEN BURG

Nieuwland
Verspreide

DEN HOORN

huizen Op Het

TEXEL

Oude Land
Verspreide
huizen in de
polder Het

OOSTEREND NH

Noorden
Verspreide
huizen Op Het

OUDESCHILD

Oude Land

12.494.85
Totaal
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Bijlage 2

Begrippen en afkortingen

W&E-1032001-JS, revisie

Bijlage 2 : Begrippen en afkortingen

Energie is het vermogen om arbeid te verrichten en wordt gemeten in Joule (J) of megajoule
(TJ = 1*10^12J). Eén Joule komt overeen met één Wattseconde (1 J = 1 Ws).
1 Mj = 1.000.000 Ws = 1.000.000 / 3600 Wh = 0,28 kWh.
1 kWh = 3,6 MJ.
Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en
waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige
generaties niet worden benadeeld. Een vorm van duurzame energie is bijvoorbeeld zonneenergie, een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn.
Een energiedrager is een medium dat bruikbare energie bevat. Primaire dragers zijn fossiele
brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas), uranium en zon. Secundaire dragers zijn
geconverteerd naar bijvoorbeeld elektriciteit, benzine of warmte. De laatste kan worden ingezet
in de vorm van hete lucht of getransporteerd met intermediaire dragers als stroom of thermische
olie.
kWh

MJ primair

MJ

Primaire energiedragers
Aardgas

m3

8,79

31,65

31.65

Secundaire energiedragers
Elektriciteit
Warmte

kWh
MJ

1
0,28

3,6
1

9,0 3

Primaire en secundaire energie
Om de verschillende energiedragers te kunnen vergelijken zijn de energiebronnen omgerekend
van secundaire- in primaire energie. Vooral bij het gebruik van elektriciteit is dit belangrijk. Om 1
joule elektriciteit te produceren is 2,5 joule aardgas (of steenkool) nodig in een energiecentrale.
In de Nederlandse elektriciteitscentrales ligt het rendement op 40%. Dit betekent dat van de 2,5
joule aan warmte er daarom maar 1 joule aan elektriciteit kan worden geproduceerd. De andere
1,5 joule verlaten als warmte op een lagere temperatuur de centrale via de schoorsteen of het
koelwater en kunnen dan als verloren worden beschouwd.
Hiermee moet rekening worden gehouden wanneer er tussen verschillende energiedragers
uitgewisseld kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een gebouw verwarmd gaat worden door een
warmtepomp. Wanneer er door deze warmtepomp 25 joule aan aardgas bespaard kan worden
is er alleen een voordeel als de warmtepomp minder dan 10 joule elektriciteit gebruikt omdat
het voordeel anders bij de elektriciteitsproductie verloren gaat.
In de energievisies en het stappenplan zijn gas en vloeibare brandstof als primaire energie
gerekend. Elektriciteit en warmte zijn secundaire energie dragers met opwekrendementen van
40% en 100%.
Voorvoegsels
Veel eenheden gaan vergezeld van voorvoegsels om duizendtallen, miljoenen, etc. aan te
geven. Hieronder staan de belangrijkste.
1
1
1
1

3

k
M
G
T

(kilo)
(mega)
(giga)
(tera)

=
=
=
=

1.000
1.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000.000

Afhankelijk van het rendement van de opwekking, gemiddeld in Nederland 40%
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