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Deze rapportage bevat achtergrondinformatie over de totstandkoming van de gepresenteerde 

cijfers in het hoofdstuk Klimaatbegroting van de Routekaart. 

 

Inzicht in de opgave 

 

Bij het in beeld brengen van de uitstoot door broeikasgassen in Amsterdam in 2017 zijn de 

onderstaande databronnen gebruikt. 

 

Transitiepad Broeikasgas Type databronnen gebruikt Databronnen 

Gebouwde 
omgeving 

CO2  feitelijke data over directe 
uitstoot door 
aardgasverbruik 
(temperatuurgecorrigeerd) 

 feitelijke data over 
warmteverbruik 

 warmte-emissiefactoren 

 Landelijke 
Klimaatmonitor 
 
 

 Vattenfall 
 

 CE Delft/ Landelijke 
Klimaatmonitor 

overige 
broeikasgassen 

 modelmatige data over alle 
uitstoot van overige 
broeikasgassen 

 Emissieregistratie  

Mobiliteit CO2  modelmatige data over 
directe uitstoot door 
brandstofverbruik 1 

 Emissieregistratie  

overige 
broeikasgassen 

 modelmatige data over alle 
uitstoot van overige 
broeikasgassen 

 Emissieregistratie  

Elektriciteit CO2  feitelijke data over 
indirecte uitstoot door 
elektriciteitsverbruik  

 Landelijke 
Klimaatmonitor 

Haven en 
industrie 

CO2   alle gerapporteerde 
uitstoot door 
afvalverbranding 

 rapportage over biogeen 
aandeel bij 
afvalverbranding 

 feitelijke data over directe 
uitstoot door 
aardgasverbruik industrie 2 

 feitelijke data over 

 Emissieregistratie  
 
 

 RIVM 
 
 

 Landelijke 
Klimaatmonitor 
 

 Vattenfall 

                                                                    
1
 Uitstoot door smeermiddelengebruik van het wegverkeer (ca. 2 kton per jaar volgens de 

Emissieregistratie) is buiten beschouwing gelaten, aangezien momenteel nog niet bekend op welke 
wijze dit voor Amsterdam bepaald is 
2
 De Emissieregistratie beschikt ook over gegevens over de CO2-uitstoot van de Amsterdamse 

industrie. In die cijfers zitten bijvoorbeeld ook de CO2-procesemissies door het beluchten van het 
afvalwater bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West opgenomen. Aangezien deze data 
bij de Emissieregistratie op gemeenteniveau niet conform de IPCC-richtlijnen beschikbaar is en het 
soms modelmatige data betreft, is ervoor gekozen om bij de CO2-uitstoot door de industrie gebruik te 
maken van alleen de feitelijke data over het aardgas- en warmteverbruik. Bij het aardgasverbruik 
betreft het ook het gasverbruik van bedrijven met een directe aansluiting op het Gasunie-netwerk. 



warmteverbruik industrie 

 warmte-emissiefactoren 

 modelmatige data over 
directe uitstoot door 
brandstofverbruik 
scheepvaart 

 

 CE Delft 

 Emissieregistratie  

overige 
broeikasgassen 

 modelmatige data over alle 
uitstoot van overige 
broeikasgassen 

 Emissieregistratie  

 

De gebruikte gegevens uit de landelijke Klimaatmonitor en de website van de Emissieregistratie 

zijn gedownload op 5 november 2019. 

 

Meer details over de gebruikte databronnen zijn te vinden in bijlage B van de rapportage 

‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal, Effect van voorgenomen beleid op CO2-uitstoot’ van CE 

Delft (2019). Daarin staat ook beschreven hoe de uitstoot in Amsterdam in 1990 is ingeschat. 

 

Ten opzicht van de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050, De uitnodiging aan de stad’, 

februari 2019) zijn voor de volgende categorieën nieuwe inzichten opgedaan over de 

uitstootcijfers van Amsterdam: 

 2016-cijfers zijn geactualiseerd naar 2017-cijfers; 

 ook de uitstoot door overige broeikasgassen telt nu mee; 

 ook de uitstoot door wegverkeer op snelwegen telt nu mee; 

 ook de uitstoot door mobiele werktuigen telt nu mee; 

 ook de volledige uitstoot door het AEB (exclusief het biogene deel) telt nu mee; 

 de uitstoot door internationale scheepvaart telt niet meer mee. 

 

In de Routekaart is aangegeven dat het volgen van de IPCC-richtlijnen en het GPC-protocol 

betekent dat de uitstoot van een aantal categorieën niet meetelt bij de CO2-

reductiedoelstellingen. Hieronder staat, voor zover bekend, aangegeven wat de uitstoot daarvan 

in Amsterdam is (in kton CO2-equivalenten, afgerond in 10-tallen). 

 

Categorie CO2-uitstoot in 
Amsterdam in 2017 

Databronnen 

internationale scheepvaart: 
- binnenscheepvaart 
- zeescheepvaart (incl. cruises) 

 
50 kton 
100 kton 

 
Emissieregistratie 
Emissieregistratie 

internationale luchtvaart onbekend  

Hemwegcentrale (opwek 
elektriciteit door kolen- en 
gasverbranding) 

3.360 kton Emissieregistratie 
 

verbranding van biomassa onbekend  

verbranding van het 
organische deel van de 
afvalverbranding 

970 kton Emissieregistratie /RIVM 
 

oxidatie van veenbodems 20 kton Emissieregistratie en inschatting 
gemeente Amsterdam op basis van 
landbouwareaal 

 

  



Inzicht in de effecten 

 

Een uitgebreide toelichting op de uitgevoerde doorrekening van alle voorgenomen acties en 

maatregelen in de Routekaart staat beschreven in de rapportage ‘Routekaart Amsterdam 

Klimaatneutraal, Effect van voorgenomen beleid op CO2-uitstoot’ van CE Delft (2019). 

 

Doorrekening per portefeuille 

 

In de Routekaart is de huidige uitstoot en de raming voor de uitstoot in 2030 weergegeven per 

portefeuille. In de tabel hieronder is te zien welke uitstootcategorie hiervoor aan welke 

portefeuille is gekoppeld. De achterliggende uitstootgegevens hiervoor zijn momenteel 

beschikbaar per branche/sector (volgens de SBI-branche-indeling van het CBS). Dit betekent dat 

de uitstoot van een gehele branche/sector in principe is toegewezen aan een portefeuille (op 

enkele uitzonderingen na die zijn toegelicht in de tabel hieronder). Deze methode zorgt voor een 

toewijzing die, op basis van de beschikbare gegevens, zoveel als mogelijk overeen komt met de 

inhoudelijke verantwoordelijkheid van de portefeuilles. 

 

Transitiepad Uitstootcategorie Portefeuille Toelichting 
Gebouwde 
omgeving 

Aardgasverbruik woningen Bouwen en wonen  

Aardgasverbruik branche 
‘vervoer en opslag’ 

Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

 

Aardgasverbruik overige 
zakelijke markt 

Economische zaken  

Aardgasverbruik 
gezondheids- en welzijnszorg 

Zorg  

Aardgasverbruik kunst en 
cultuur 

Kunst en cultuur Aangenomen dat dit 1/3e 
is van verbruik van sector 
‘Kunst, amusement en 
recreatie’  

Aardgasverbruik sport en 
recreatie 

Sport en recreatie Aangenomen dat dit 2/3e 
is van verbruik van sector 
‘Kunst, amusement en 
recreatie’ 

Aardgasverbruik onderwijs Onderwijs  

Aardgasverbruik openbaar 
bestuur 

Gemeentelijk 
vastgoed 

 

Aardgasverbruik overige 
dienstverlening 

Duurzaamheid Deze ‘restcategorie’ is 
toegewezen aan 
Duurzaamheid 

Warmteverbruik woningen Bouwen en wonen  

Warmteverbruik zakelijke 
markt 

Economische zaken  

Overige broeikasgassen 
woningen 

Bouwen en wonen  

Overige broeikasgassen 
zakelijke markt 

Economische zaken  

Overige broeikasgassen 
maatschappelijke gebouwen 

Duurzaamheid Deze ‘restcategorie’ is 
toegewezen aan 
Duurzaamheid 

Mobiliteit Brandstofverbruik 
wegverkeer op snelwegen 

Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

 

Brandstofverbruik Verkeer, Vervoer en  



wegverkeer op Amsterdamse 
wegen 

Luchtkwaliteit 

Brandstofverbruik mobiele 
werktuigen 

Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

 

Brandstofverbruik veren Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

 

Brandstofverbruik railverkeer 
(dieseltreinen) 

Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

 

Brandstofverbruik 
recreatievaart 

Water  

Overige broeikasgassen 
verkeer 

Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

 

Elektriciteit Elektriciteitsverbruik 
woningen 

Bouwen en wonen  

Elektriciteitsverbruik branche 
‘vervoer en opslag’ 

Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

 

Elektriciteitsverbruik overige 
zakelijke markt 

Duurzaamheid en 
Economische zaken  

Vanwege gezamenlijke 
verantwoordelijkheid op 
dit gebied aan twee 
portefeuilles 
toegewezen 

Elektriciteitsverbruik industrie Duurzaamheid en 
Economische zaken  

Vanwege gezamenlijke 
verantwoordelijkheid op 
dit gebied aan twee 
portefeuilles 
toegewezen 

Elektriciteitsverbruik 
bouwnijverheid 

Grondzaken  

Elektriciteitsverbruik 
gezondheids- en welzijnszorg 

Zorg  

Elektriciteitsverbruik kunst en 
cultuur 

Kunst en cultuur Aangenomen dat dit 1/3e 
is van verbruik van sector 
‘Kunst, amusement en 
recreatie’  

Elektriciteitsverbruik sport en 
recreatie 

Sport en recreatie Aangenomen dat dit 2/3e 
is van verbruik van sector 
‘Kunst, amusement en 
recreatie’ 

Elektriciteitsverbruik 
onderwijs 

Onderwijs  

Elektriciteitsverbruik 
openbaar bestuur 

Gemeentelijk 
vastgoed 

 

Elektriciteitsverbruik overige 
dienstverlening 

Duurzaamheid Deze ‘restcategorie’ is 
toegewezen aan 
Duurzaamheid 

Haven en 
industrie 

Afvalverbranding (exclusief 
uitstoot gerelateerd aan 
warmteverbruik) 

Duurzaamheid  

Aardgasverbruik industrie Economische zaken  

Aardgasverbruik 
bouwnijverheid 

Grondzaken  

Warmteverbruik industrie Economische zaken  

Brandstofverbruik Lucht- en Zeehaven  



binnenscheepvaart en visserij 

Overige broeikasgassen 
industrie 

Economische zaken  

 

De huidige uitstoot en de raming voor de uitstoot van 2030 per transitiepad en portefeuille (zoals 

visueel weergegeven in de Routekaart) zijn zichtbaar in de onderstaande tabel (in kton CO2-

equivalenten, afgerond in 10-tallen).  

 

Transitiepad Portefeuille Huidige 
uitstoot 
(2017) 

Raming 
2030 

Bandbreedte 
2030 

Gebouwde 
omgeving 

Bouwen en wonen 690 450 400-500 

Duurzaamheid 20 10 10-10 

Economische zaken 300 240 230-260 

Gemeentelijk vastgoed 20 10 10-10 

Kunst en cultuur 10 10 10-10 

Onderwijs 30 20 20-20 

Sport en recreatie 10 10 10-10 

Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

30 20 20-20 

Zorg 140 100 100-110 

Mobiliteit Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

870 210 200-480 

Water 0 0 0-0 

Elektriciteit Bouwen en wonen 400 110 80-160 

Duurzaamheid en 
Economische zaken 

1.120 320 200-540 

Gemeentelijk vastgoed 80 10 10-20 

Grondzaken 20 0 0-10 

Kunst en cultuur 20 0 0-0 

Onderwijs 50 10 10-10 

Sport en recreatie 30 10 0-10 

Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit 

160 90 70-100 

Zorg 90 20 10-20 

Haven en 
industrie 

Duurzaamheid 550 50 50-390 

Economische zaken 330 230 220-250 

Grondzaken 10 10 10-10 

Lucht- en Zeehaven 20 30 20-30 

Totaal  5.000 1.990 1.720 – 3.000 

 


