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 Gemeente Dordrecht heft (net als rest van NL) 
te maken met stijgende energiekosten.

 Dit raakt ook de begroting 2023.

 Energiekosten raken ook partijen waar 
gemeente in meer of mindere mate 
(financiële) verantwoordelijkheid voor draagt. 

Hoe groot zijn of kunnen deze effecten 
zijn?

Aanleiding
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Diverse ‘stress’factoren zijn van invloed op dit 
vraagstuk:
 Impact prijsstijging;
 Impact reductie gemeentelijk verbruik;
 Impact van Rijksbeleid;
 Impact stijging energiekosten bij verbonden 

partijen 
 Impact stijging energiekosten gesubsidieerde 

partijen 

Deze factoren laten wij los op de begroting 2023 
om te bepalen welke invloed zij hebben (op het 
exploitatiesaldo); 

d.m.v. een positief, negatief en een basisscenario.

Opzet stresstest 



Begroting 2023
 In begroting 2023 rekening stijgende energiekosten
Twee extra bedragen opgenomen

1,1 miljoen euro structureel opgenomen vanaf 2022. 
Stelpost van 2 miljoen euro voor gaskosten

Totale energiekosten in begroting 2023: 7 miljoen euro.
Vanwege onzekerheden, bedragen in risicoprofiel 

opgenomen:

weerstandsratio van 1.6 voldoende volgens 
gemeentebeleid.

Energiekosten 2021
Energiekosten in 2021: 3,9 miljoen euro.
2019 en 2020: circa 3,3 miljoen euro. 
5 grootste kostenposten:

Vastgoed en onderwijshuisvesting
Wegen en verlichting
Water en riolen
Musea
Constructie en havens

Huidig opgenomen energiekosten in begroting 2023
Voorlopige bevindingen

In miljoen 
€

2022 2023 2024

Gas 1 1,2 3,2
Elektra 0 4,8 4,8
Totaal 1 6 8



Elektra
Contract met DVEP
Loopt van 2021 tot 2023
Prijzen 2023 al voor 80% vastgelegd.
Meer dan 200% gestegen t.o.v. 2022.
Resterende 20% nog volatiel.

Gas
Als gevolg van sancties tegen Rusland, contract 

Gazprom ontbonden per 1-10-22;
Dit brengt kosten mee.
Per 1 oktober nieuw contract met Vattenfal
Hogere kosten vanwege overstap 
verwachting 1,8 miljoen tussen 1-10-22 en 31-

12-23.
Doordat kosten niet vastliggen wordt verwacht 

dat kosten verder toenemen.
Totale verwachte stijging gaskosten 3,2 miljoen.

Tarieven
Voorlopige bevindingen
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Scenario’s energietarieven
positief en een negatief scenario, waarbij de 

tarieven afnemen met 10%, respectievelijk 
toenemen met 10%.



Bijvangst Elektra
Door inzet op gasverbruik wordt 

elektraverbruik ook lager

 Jaarlijks verbruik 
 1.510.000 m3 aan gas
 17.200 MWh aan elektriciteit. 

 Gemeente zet zich in om verbruik te verminderen
 Bestuurlijke opdracht om het gasverbruik met 

20% te verminderen. 
 Verduurzamingsplan gemeentelijk vastgoed (3 

fases)
1. Inzet op energielabel C bij gemeentelijke 

kantoorpanden in 2023, ook wettelijk 
verplicht;

2. CO2 reductie van 49% in 2030;
3. Ultieme doel energie- en CO2 neutraliteit in 

2050. 
 In totaal 40 miljoen euro aan investeringen 

 9 miljoen initiële investeringen in eerste 9 jaar
 31 miljoen aan besparingen d.m.v. revolverend 

fonds ingezet ter herinvestering in verduurzaming

Verbruik
Voorlopige bevindingen

Scenario’s reductie verbruik
Basisscenario 10% besparing gas/ 2,5% elektra
Positief scenario 20%/5%
Negatief 0%/0%
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Oplevering
Hoor-wederhoor ambtelijk apparaat.
Rapportage half december opgeleverd aan 

auditcommissie.

Stappen
 Top 5 gesubsidieerde partijen samenstellen/ impact 

bepalen
 Top 5 verbonden partijen samenstellen/ impact 

bepalen
 Overheidsbeleid 

 Recente ontwikkelingen, bijv: 
 Gazprom en Duitsland
 Energiebelasting

 Samenbrengen scenario’s om verwachte totale impact 
op begroting 2023 in beeld te brengen van 
energiekosten.

Wat moet er nog gebeuren
Vervolgstappen
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