
warmte etiket 2018.

energiebronnen.

Alkmaar Assendelft Dordrecht

Afvalenergiecentrale 14% - 84%

Bio-energiecentrale  85% - -

Gasmotoren (wkk) - 60% -

Gasketels 1% 40% 16%

milieugevolgen.

Alkmaar Assendelft Dordrecht

Warmtelevering GJ totaal 249.859 34.525 105.596

CO2-besparing (ton per jaar) 12.768 578 3.166

Duurzaam opgewekt 89% - 55%

CO2-reductie t.o.v. HR gasketel 82% 27% 52%

CO2-uitstoot kg/GJ levering 11,5 45,9 30,0

Bijdrage aan verduurzaming
Het benutten van warmte van de afvalenergie centrale in 
Dordrecht en de bio-energiecentrale in Alkmaar draagt bij aan 
het realiseren van landelijke doelstellingen op het gebied van 
duurzame energie. Het warmtenet regio Alkmaar werd begin 
januari 2018 aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. 
Hierdoor is de geleverde warmte voor alle aangesloten huizen 
en gebouwen groen.

Verantwoording cijfers
Innoforte heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde 
CO2-reductiegegevens over het jaar 2018. De vermeden 
CO2-uitstoot die in het warmte etiket van HVC staat vermeld, 
is het resultaat van gevalideerde berekeningen. Deze 
berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het rapport 
“Voorstel voor inhoud van de rapportage verplichting onder de 
Warmtewet”, opgesteld door Harmelink consulting voor RVO 
en het ministerie van EZK, dd. 1 februari 2019. 

In 2018 is 8 km aan warmteleidingen aangelegd in de regio 
Alkmaar waardoor de totale lengte bijna 40 km is. In Dordrecht is 

er 5 km aangelegd met een totale lengte van bijna 22 km.




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Warmte-etiket 2018_Alg_TOEGANKELIJK.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		R Weeda

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 30

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
