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Regionale klimaatcompensatie
Definitie Regionale klimaatcompensatie
De CO2 Bank Utrecht realiseert projecten waarmee uitstoot van CO2 (of eventueel andere
broeikasgassen) gereduceerd wordt in de provincie Utrecht. Hiervoor hanteert zij een aantal
uitgangspunten die hieronder staan weergegeven.
Prijs per ton CO2 is € 20,- excl BTW.

ADDITIONALITEIT
CO2 reductie projecten die de CO2 Bank ondersteunt dienen additioneel te zijn. Dat wil zeggen dat
projecten zonder onze ondersteuning niet zouden hebben plaatsgevonden. Om op een makkelijke
manier te kunnen zeggen of een project additioneel is, werken we op de volgende wijze:



Als de businesscase niet sluitend is, ondersteunt de CO2 Bank Utrecht financieel.
Als er wel een sluitende businesscase is, dan is er geen financiële -, maar wel
procesondersteuning mogelijk.

De criteria voor het bepalen of een businesscase wel of niet sluitend is, zijn:



Het rendement op de investering is lager dan de lening bij de bank, en/of
Het risico is (heel) hoog waardoor het rentepercentage op de lening van de bank omhoog
gaat.

Procesondersteuning bieden we aan organisaties die geen capaciteit hebben om een project van de
grond te krijgen. Capaciteit kan bestaan uit kennis en/of mankracht. Dit betekent dat we projecten
die met subsidie een goede businesscase laten zien, tóch ondersteunen vanuit de CO2 Bank.
Onder deze voorwaarden, ondersteunen we onderstaande projecten:

Zonnepanelen
LED Verlichting
Zonneboilers
Warmteprojecten

scholen
√
√
√
√

sportclubs
√
√
√
√

zorginstellingen
√
√
√
√

musea
√
√
√
√

particuliere
collectieven
√
√
√
√

In de toekomst beogen we ook projecten mogelijk te maken in het veenweidegebied en/of met
bosaanplant en voedselbossen.

DUBBELTELLING (doelstellingsdubbeltelling)
Wij zijn ons ervan bewust dat wanneer een partij als een sportclub of school, ook subsidie ontvangt
vanuit het Rijk, er een (administratieve) dubbeltelling kan plaatsvinden. Met andere woorden: het
Rijk rekent zich deze reductie toe (zij verschafte er immers subsidie voor), en de CO2 Bank (en dus
haar klanten) ook.
Wij vinden dit geen probleem, omdat de CO2 Bank door ondersteuning van sportclubs nog steeds
een toegevoegde waarde heeft in de realisatie van maatregelen. Met andere woorden, door
begeleiding die sportclubs van de CO2 Bank ontvangen, komen projecten van de grond die anders
niet van de grond zouden zijn gekomen (ondanks het feit dat er subsidie beschikbaar is). CO2 Bank
vindt vooral additionaliteit belangrijk.

WATERBEDEFFECT (emissiedubbeltelling)
De reductie die de CO2 Bank Utrecht realiseert, kan ruimte creëren om elders meer uit te stoten; het
zogenaamde waterbed-effect. Als de CO2 Bank Utrecht bijvoorbeeld zonnepanelen financiert, wordt
minder stroom opgewekt door fossiele centrales. Die houden dan rechten over die elders gebruikt
worden.
De CO2 Bank Utrecht neemt dit effect niet in acht. Wel zal de CO2 Bank lobbyen voor het verlagen
van het uitstootplafond.

DOELGROEPEN
De CO2 Bank ondersteunt non-profit organisaties. De volgende partijen kunnen aanspraak maken op
ondersteuning:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Basisscholen
Middelbare Scholen
Hoger onderwijs
Sportverenigingen
Zorginstellingen
Musea
Collectieven van particulieren

In toekomst eventueel ook: collectieven van boeren en natuurbeheerders.

SAMENWERKING MARKTPARTIJEN

Om onze doelgroep te bereiken werkt de CO2 Bank Utrecht samen met lokale leveranciers van
bijvoorbeeld zonnepanelen en/of LED verlichting. Deze partijen wijzen hun klanten op het bestaan
van de CO2 Bank en informeren klanten over de mogelijke (financiële of procesmatige)
ondersteuning.

SPLIT INCENTIVE
Als een faciliteit eigendom is van een Vereniging van Eigenaren (VVE) of gemeente, maar wordt
gebruikt door bijvoorbeeld een school of sportvereniging; dan behoort deze tot de doelgroep van de
CO2 Bank, mits de faciliteit (zoals school/sportvereniging) profiteert van lagere energiekosten.

DIRECTE KOPPELING VRAAG EN AANBOD
Idealiter bieden we een directe koppeling tussen de compenserende partij (de klant van de CO2
Bank) en het project. Dit kan de CO2 Bank echter alleen bieden bij een redelijk grote
compensatievraag van één klant. De minimum hoeveelheid ton CO2 daarvoor is 2500 ton. Vanaf deze
grootte zorgt de CO2 Bank ervoor dat de klant naast realisatie van een (aantal) aansprekend(e)
project(en), ook een publiciteitsmoment aangeboden krijgt.
Indien het project kleiner is, dan ontvangt de klant een certificaat en wordt vermeld op de website
van de CO2 Bank Utrecht. Tevens worden met de ontvangende partij afspraken gemaakt over
vermelding van CO2 Bank Utrecht die hun project mede mogelijk heeft gemaakt.
Uiteraard kan de CO2 Bank voor extra kosten ook voorzien in een publiciteitsmoment rondom een
project dat kleiner is dan 2500 ton (en dus mede door bijdragen van andere klanten tot stand is
gekomen).

KADERS EN TOETSING






De uitgangspunten voor projecten die worden ondersteund worden vastgesteld door het
bestuur van de CO2 Bank. Dit gebeurt één keer per jaar.
De check naar partijen met wie we samenwerken wordt uitgevoerd door de
medewerker(s) van de CO2 Bank.
De toetsingscommissie voert een soort ‘kascontrole’ uit, maar dan voor de CO2
boekhouding.
De compensatieperiode waarmee wordt gerekend wordt vastgesteld aan de hand van de
levensduur van de maatregel en aan de hand van voortschrijding van techniek.
Niet alle daadwerkelijke gerealiseerde reductie hoeft te worden waargenomen. De CO2
Bank heeft niet voldoende capaciteit om alles tot in detail te controleren. We
controleren steeksproefgewijs.

