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Overzicht inhoud Duurzaamheidsmonitor Roosendaal

 Futureproof

o CO2-uitstoot Roosendaal

 Totale CO2-uitstoot

 Totaal bekende CO2-uitstoot

 CO2-uitstoot per hoofdsector

 CO2-uitstoot gebouwde omgeving

 Totaal (in ton)

 Naar commerciële dienstverlening, publieke dienstverlening en 

woningen

 Commerciële dienstverlening, naar sector

 Publieke dienstverlening, naar sector

 CO2-uitstoot verkeer en vervoer

 Totaal incl. autowegen, excl. railverkeer

 1990 en 2017, binnen- en buitenwegen, binnen bebouwde kom, 

binnenvaart en mobiele werktuigen

o Uitstoot overige broeikasgassen (“stikstof”)

 Totaal

 Totale uitstoot 2010-2016

 Uitstoot methaan, lachgas, overige gassen, 2016

 Uitstoot naar soort, 1990-2016

o Bewustwording

 Bewustwording en bezorgdheid

 Percentage personen bezorgd over fijnstof

 Percentage personen bezorgd over gezondheid door drukke straat

 Percentage personen bezorgd over gezondheid door gevaarlijke 

stoffen

 Percentage personen bezorgd over gezondheid door industrie

 Verleende ISDE-subsidies 2016-2018

 Subsidies biomassaketels

 Subsidies pelletkachels

 Subsidies warmtepompen

 Subsidies zonneboilers

 Projecten met SDE-subsidie (kaart)

 Omgaan met klimaatverandering

o Opvangen van klimaateffecten

 Duurzaamheidsscore

 Score Roosendaal 2014-2018

 Scores per ecologisch thema

 Gebouwde omgeving

 Kaart hitte-eiland-effect (inzoombaar

 Weermetingen

 Neerslag per kwartaal op dichtstbijzijnde KNMI-meetstation, sinds 

1985

 Gemiddelde temperatuur per kwartaal op dichtstbijzijnde KNMI-

meetstation, sinds 1985



o Fijnstof

 Uitstoot fijnstof

 Blootstelling aan NO2 en PM10 (uitgesplitst), 2011-2017

 Blootstelling aan fijnstof totaal, 2011 en prognose 2030

 % inwoners/wijk dat bezorgd is over fijnstof, 2016  (kaart)

o Groen in de gemeente Roosendaal

 Groen in beheer van de gemeente

 Aantal bomen in beheer gemeente 2016-2019

 Hoofdgroenstructuur (kaart)

 Groen (bomen, struiken en lage vegetatie) per locatie (kaart, 

inzoombaar tot straatniveau)

 Energie-transitie

o Herwinbare bronnen

 Hernieuwbare energie

 Totaal hernieuwbare energie 2013-2017

 Hernieuwbare energie naar bron, 2013-2017

 Windenergie en zonnestroom

 Windenergie en zonnestroom per inwoner, 2014-2018

 ISDE-subsidies

 Verleende ISDE-subsidies (zakelijk en particulier) 2016 en 2018, naar 

soort subsidie

o Energieverbruik

 Energieverbruik naar energiebron

 Totaalverbruik gas en hernieuwbare warmte, 2011 en 2017

 Hernieuwbare warmte naar herkomstbron

 Totaal bekend elektriciteitsverbuik, fossiel en hernieuwbaar, 2011 en 

2017

 Hernieuwbare elektriciteit naar bron

 Gasverbruik

 Gasverbruik per bouwwijze woning

 Gasverbruik per woningeigendom

 Gasverbruik – gemiddelde totaal woningen

 Totaal gebruik bedrijven en instellingen

 Elektriciteitsverbruik

 Elektriciteitsverbruik per bouwwijze woning

 Elektriciteitsverbruik per woningeigendom

 Elektriciteitsverbruik – gemiddelde totaal woningen

 Totaal elektriciteitsverbruik bedrijven en instellingen

o Duurzame woningen

 Woningen met een energielabel

 Woningen met een energielabel, naar label (A++ - G)

 Totaal aantal woningen Roosendaal

 Woningen met een energielabel / %

 Kaart energielabel per woning (inzoombaar tot woningniveau)

 Houtkachels woningen hernieuwbare energie en stadswarmte woningen

 Houtkachels woningen hernieuwbare warmte, 2014-2018

 Aantal woningen op warmtenet



 Aan woningen geleverde warmte door warmtenet (TJ)

o Zonnepanelen

 Gerealiseerde zonnepanelen in Roosendaal

 Zonnepanelen in Roosendaal per locatie (indeling volgens 

zonnevisie)

 Woningen met zonnepanelen

 Aantal installaties met zonnepanelen op woningen

 Zon op dak, opgesteld vermogen

 Percentage woningen met geregistreerde panelen, 2012 en 2018

 Kaart met aantal aansluitingen per postcode-6 gebied (inzoombaar 

tot postcodeniveau)

 Opwekpotentie zonnepanelen

 Kaart met theoretische opwekpotentie zon op dak (inzoombaar tot 

gebouwniveau; gebaseerd op oppervlakte, hoek en ligging daken, 

geen rekening gehouden met bouwkundige staat en andere 

belemmeringen)

 Circulair leven en werken

o Afval als grondstof

 Doorgeleverde elektriciteit en warmte afvalverbrandingsinstallatie

 Afvalverbrandingsinstallatie, hernieuwbare elektriciteit per inwoner, 

2011-2017

 Afvalverbrandingsinstallatie, hernieuwbare warmte per inwoner, 

2011-2017

 Bio-energie

 Totaal hernieuwbare elektriciteit en warmte uit biogas, naar soort, 

2014-2018

 Productie energie uit biomassa van bos, kaart, inzoombaar tot 

perceelsniveau

 Totaal potentieel aan biogas, kaart, inzoombaar tot niveau hele 

gemeente

o Restafval

 Kilogram restafval per huishouden

 Kilogram restafval (grof en fijn) per huishouden, 2012-2018

 Duurzame mobiliteit

o Uitstoot fijnstof verkeer

 Maatregelen voor reductie fijnstof

 Aantal (semi)publieke (snel)laadpunten op laadpalen voor 

elektrische auto’s, 2015-2019

 Gemiddeld aantal deelauto’s per 100.000 inwoners

 Aantal P+R en carpoolplaatsen

o Verkeer en herwinbare bronnen

 Totaal aantal wegvoertuigen 

 Voertuigen op elektriciteit

 Elektrische personenauto’s naar FEV en PHEV

 Elektrische bedrijfsauto’s per 100.000 bedrijfsauto’s 

 Elektrische personenauto’s per 100.000 personenauto’s



 Geparkeerde elektrische auto’s

 Hybride bedrijfsauto’s

 Hybride personenauto’s

 Personen- en bedrijfsauto’s op aardgas

 Aantal waterstof voertuigen

 Bedrijfsauto’s op aardgas per 100.000 personenauto’s

 Personenauto’s op aardgas per 100.000 personenauto’s

 Aantal geregistreerde speed pedelecs

o Energieverbruik verkeer

 Energiegebruik wegverkeer totaal

 Totaal bekend energieverbruik Verkeer en vervoer naar soort

 Milieu

o Luchtkwaliteit

 Actuele luchtkwaliteit (drie kaarten, uitzoombaar tot Nederland, inzoombaar 

tot wijk/dorp; actuele stand, worden elk kwartier ververst)

 Fijnstofconcentratie 

 Stikstofdioxide-concentratie

 Ozonconcentratie

o Geluidshinder

 Geluidshinder

 Kaart geluidshinder, inzoombaar tot straatniveau

 Oorzaak geluidshinder, naar bron

 Percentage mensen dat ernstig gehinderd wordt door geluid

o Geurhinder

 Geurhinder

 Kaart geurhinder

 Percentage mensen dat ernstig gehinderd wordt door geur

 Oorzaak ernstige geurhinder, naar bron

o Risico’s gevaarlijke stoffen

 Risico’s gevaarlijke stoffen

 Kaart routes gevaarlijke stoffen

 Kaart installaties gevaarlijke stoffen


