CO2- prestatieverslag warmte van HVC 2014
Dordrecht

warmtenet

Boring bij tracé 3A sportpark

Het terugdringen van de behoefte aan fossiele brandstoffen en een grote reductie van CO2
door het benutten van warmte die anders verloren zou gaan. Zo draagt HVC met haar warmtenet bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Dordrecht. Dit CO2-prestatieverslag
presenteert het behaalde resultaat van de warmteprojecten in Dordrecht in 2014 en biedt
inzicht in de verdere ontwikkeling in 2015.
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In 2014 is de totale hoeveelheid geleverde
warmte (bijna 17.000 Gigajoule) aanzienlijk
toegenomen ten opzichte van 2013. De met
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In fases op weg naar 2017
In 2017 wordt het warmtenet aangesloten
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HVC

HVC is een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. Deze
overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van
het afval(water)beheer. HVC voert deze taken uit voor 46 gemeenten en 6 waterschappen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland, die ook allen in
HVC deelnemen. De aandeelhouders van HVC hebben beleidsdoelstellingen
vastgesteld voor CO2-reductie in het kader van hun klimaatbeleid. HVC draagt
bij aan de realisatie daarvan.
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Groene energie
Van de groene energie is 13 GWh opgewekt door wind op land, terwijl 4 GWh is
opgewekt door zonnepanelen. In 2014 is
2,3 miljoen m³ groen gas geproduceerd. In
het diagram is de groene energieproductie
van HVC uitgesplitst naar afkomst. Er is te
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Ook eind 2014 werd HVC Energie uitgeroepen als koploper in de ranglijst van meest
duurzame stroomleverancier. Deze lijst is opgesteld na zorgvuldig onderzoek door De
Consumenten-bond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu. Zij adviseren mensen die
groene energie willen afnemen om te blijven bij of over te stappen naar een van deze
koplopers en daar de ‘groenste’ keuze te maken. Andere koplopers die genoemd
worden zijn Greenchoice, WindUnie, Raedthuys, Huismerk Energie en Qurrent.
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