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STICHTING CO2 BANK UTRECHT

1. Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd?
De stichting heeft als doel het mogelijk maken van regionale klimaatcompensatie. Bedrijven, overheden,
organisaties en burgers die hun CO2 uitstoot willen compenseren, kunnen dat doen door projecten waarmee
CO2 uitstoot wordt beperkt, binnen de eigen provincie te ondersteunen. Hiermee levert de CO2 Bank Utrecht
een bijdrage aan een klimaatneutrale provincie Utrecht. De compensatie vindt plaats door lokale initiatieven te
ondersteunen. De stichting functioneert daarbij als makelaar tussen vraag en aanbod.
De CO2 Bank is een initiatief van de Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij heeft de CO2 Bank Utrecht
als eigen rechtspersoon opgericht om bij te dragen aan bewustwording over de CO2-belasting van organisaties
en middels een aanvullende financieringsstroom een impuls te geven aan CO2 reducerende projecten.
De CO2 Bank Utrecht heeft geen medewerkers in dienst maar maakt gebruik van personeel van de Natuur en
Milieufederatie Utrecht en van zelfstandigen. Vanuit de NMU voeren Ieke Benschop en Wijnand Jonkers de
werkzaamheden van de CO2 Bank uit. Ook Joris Hogenboom voert (naast zijn werkzaamheden als
bestuurslid) werkzaamheden voor de CO2 Bank uit, vanuit zijn positie als directeur NMU.
Het bestuur is in 2017 grotendeels hetzelfde gebleven als in 2016. Alleen Hanne Willigenburg is teruggetreden
uit het bestuur, vanwege drukke werkzaamheden op ander vlak. Bestuursleden (zie het overzicht hieronder)
hebben allen zitting op persoonlijke titel, behalve Joris Hogenboom, die namens de Natuur en Milieufederatie
Utrecht een zetel in het bestuur heeft.
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Ook de toetsingscommissie is in samenstelling hetzelfde gebleven. De toetsingscommissie heeft de
verantwoordelijkheid de financiële én de CO2 boekhouding van compensatieprojecten te controleren.
In de toetsingscommissie hebben, allen op persoonlijke titel, zitting: Bram Faber, Jan Joris van Diepeningen,
Erik Ebbekink, Hens Runhaar en Jos Cozijnsen.

De NMU investeert vanuit eigen middelen. Het doel is de Stichting CO2 Bank Utrecht op termijn financieel
zelfstandig te laten draaien, maar dit is eind 2017 nog niet het geval. De NMU stuurt hier zo goed mogelijk op
en maakt duidelijke keuzes ten aanzien van personele inzet. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de
CO2 Bank Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht waarin afspraken zijn gemaakt over de
voorinvestering van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en onder welke voorwaarden deze voorinvestering
terug vloeit naar de NMU.

2. Wat is er gebeurd, hoe staan we ervoor?
Website
Op de website www.co2bank-utrecht.nl is informatie te vinden over de manier waarop de CO2 Bank werkt. Ook
kunnen organisaties er hun CO2-uitstoot berekenen met de CO2 Calculator. Vervolgens kunnen ze CO2compensatie aanbieden (bijvoorbeeld als school of sportclub) of die juist aanvragen (bijvoorbeeld als bedrijf).

Projecten voor klanten
Klant Mourik – Groot Ammers BV:
In 2017 is voortgeborduurd op trajecten die al liepen. Onderstaande drie projecten worden bij oplevering
gekoppeld aan de vraag van Mourik – Groot Ammers BV.
Stichting Fluenta die beheer uitvoert voor 13 basisscholen heeft in 2016 advies en begeleiding
ontvangen van de CO2 Bank en in 2017 besloten over plaatsing zonnepanelen en keuze aanbieder.
Dit betekent dat in voorjaar 2018 zonnepanelen geplaatst worden op de school ‘Wereldwijs’ in Houten.
De CO2 Bank heeft ervoor gezorgd dat in voorjaar 2018 in drie sporthallen LED-verlichting wordt
geplaatst. CO2 Bank voorzag de sportorganisaties en gemeente van advies, leverde als het ware de
projectleider om dit voor elkaar te krijgen. Een deel van de CO2 reductie wordt toegerekend aan
Mourik – Groot Ammers BV.
In Wijk bij Duurstede worden op het dak van multifunctionele hal panelen geplaatst waarvan mensen
mede-eigenaar kunnen worden middels de regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling). De CO2
Bank ondersteunde in advies en het mogelijk maken van een goede wervingscampagne.
Gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Zoals hierboven reeds aangegeven, heeft de CO2 Bank ervoor gezorgd dat in voorjaar 2018 in drie
sporthallen LED-verlichting wordt geplaatst. CO2 Bank voorzag de sportorganisaties en gemeente van
advies, leverde als het ware de projectleider om dit voor elkaar te krijgen. Het grootste deel van de
CO2 reductie wordt toegerekend aan gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Provincie Utrecht:
Zoals hierboven al genoemd, worden in Wijk bij Duurstede op het dak van multifunctioneel hal panelen
geplaatst waarvan mensen mede-eigenaar kunnen worden middels de regeling verlaagd tarief
(postcoderoosregeling). De CO2 Bank ondersteunde in advies en het mogelijk maken van een goede
wervingscampagne.

klanten

ton CO2 nodig

Mourik-Groot Ammers

1250 school Wilnis (80 panelen)
school Vianen (55 panelen)
tennisclub Bunnik Niënhof (35 panelen)
Slot Ruiters Abcoude (70 panelen)
project Wijk bij Duurstede (480 panelen)
Wereldwijs in Houten (Fluenta) (83 panelen)
Totaal Mourik

Provincie Utrecht

329 project Wijk bij Duurstede (480 panelen)

Gem. UH compensatie 2015
Gem. UH compensatie 2016

676 LED verlichting sporthallen
1031 kerken en kerkelijke organisaties

Schematisch overzicht stand van zaken realisatie CO2 compensatie

ton CO2 reductie
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138
617
163
1254
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Mourik

329 Prov Utr
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1600 Gem UH

project al eerder opgeleverd
project al eerder opgeleverd
oplevering verwacht in 2018
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oplevering verwacht in 2018
oplevering verwacht in 2018

oplevering verwacht in 2018
besluit ligt bij gemeente
start in 2018

Propositie
In november 2017 heeft het bestuur van de CO2 Bank Utrecht de propositie van de CO2 Bank Utrecht
vastgesteld. Voor het bestuur is dit een propositie die past bij de uitgangspunten van de CO2 Bank.
Transparant en pragmatisch.
De propositie vind u op onze website.
De belangrijkste uitgangspunten bij de propositie zijn hieronder weergegeven.
Echter, de CO2 Bank opereert in een dynamisch veld van de ‘Nationale Koolstofmarkt’. De partners in de Green
Deal zijn met elkaar, middels vier werkgroepen, de markt nog aan het vormgeven. Dit betekent dat de propositie
niet in beton gegoten is, en het bestuur in 2018 wellicht de propositie weer zal aanpassen en opnieuw
vaststellen, omdat door de landelijke dynamiek bepaalde kaders worden vastgesteld die relevant zijn voor de
door het bestuur van de CO2 Bank Utrecht vastgestelde uitgangspunten.

Belangrijkste onderdelen uit de propositie zoals in november 2017 vastgesteld, zijn:
-

-

-

-

Prijs per ton CO2 is € 20,- excl BTW.
Projecten zijn additioneel. Dat wil zeggen dat projecten zonder onze ondersteuning niet zouden
hebben plaatsgevonden.
We bieden financiële ondersteuning (onder bepaalde voorwaarden) en/of procesondersteuning.
In de toekomst beogen we ook projecten mogelijk te maken in het veenweidegebied en/of met
bosaanplant en voedselbossen.
(Administratieve) dubbeltelling kan plaatsvinden wanneer het Rijk zich reducties toerekent (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).
Emissiedubbeltelling (het zogenaamde waterbed-effect) neemt de CO2 Bank Utrecht niet in acht. Wel
zal de CO2 Bank – in afstemming met partners in de Green Deal Nationale Koolstofmarkt - lobbyen
om het nationaal uitstootplafond voor CO2 omlaag te brengen met dezelfde hoeveelheid tonnen CO2
als middels vrijwillige CO2 compensatie projecten tot stand is gebracht.
De CO2 Bank ondersteunt non-profit organisaties. De volgende partijen kunnen aanspraak maken op
ondersteuning: basisscholen, middelbare scholen, hoger onderwijs, sportverenigingen,
zorginstellingen, musea, collectieven van particulieren. In toekomst zal de CO2 Bank Utrecht eventueel
ook collectieven van boeren en natuurbeheerders ondersteunen.
De CO2 Bank Utrecht werkt 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.

Acquisitie
Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in 2017 opdracht gegeven voor compensatie van de uitstoot veroorzaakt
door gebruik van grijs gas, voor haar eigen gebouwen, over de jaren 2015 en 2016.
De offerte die de CO2 Bank Utrecht – op verzoek van de gemeente – in 2016 uitbracht aan de gemeente
Utrecht om haar gasverbruik lokaal te compenseren, is in 2017 nog steeds onderwerp van gesprek. Naar
aanleiding van het inhuren van adviesbureau Hellemans door de gemeente Utrecht, heeft CO2 Bank Utrecht
hierover gesprek gevoerd met het adviesbureau. Deze gesprekken, over met name additionaliteit van de
emissiereductie, monitoring en het voorkomen van dubbeltelling, worden in 2018 voortgezet.
In 2017 is de propositie van de CO2 Bank Utrecht aangescherpt, om betere acquisitie mogelijk te maken.

3. Landelijke ontwikkelingen
Green Deal Nationale Koolstofmarkt
11 mei is in aanwezigheid van, en met mede-ondertekening door
Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) ondertekend.
Daarmee is het startschot gegeven voor een nationale CO2 markt, waarin
Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale
klimaatfondsen samenwerken.
18 partijen, waaronder de CO2 Bank Utrecht, zetten hun handtekening.
Namens de CO2 Bank Utrecht ondertekende bestuursvoorzitter Niels Feis.

Uit het persbericht:
“Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2 footprint reduceren. Met de komst van de Green Deal
Pilot Nationale Koolstofmarkt wordt dit gestimuleerd. De Green Deal gaat de levensvatbaarheid van een
nationale koolstofmarkt testen. De ambitie voor de nationale koolstofmarkt is om minimaal 500.000 ton CO2
per jaar te reduceren. Als meer partijen zich in de loop van de tijd gaan aansluiten zal de reductie nog verder
toenemen.
Valuta voor Veen
Een voorbeeldproject uit de Green Deal is het Valuta voor Veen project. Dit initiatief van de Noordelijke Natuur
en Milieufederaties wil de CO2 uitstoot als gevolg van oxidatie in Veengebieden verminderen. Dat kan
bijvoorbeeld door het waterpeil te verhogen en het landbouw- en natuurbeheer daarop aan te passen. Deze
vermindering van CO2 uitstoot kan mogelijk worden gemaakt door bedrijven, overheden en burgers die op
vrijwillige basis hun CO2 uitstoot willen compenseren.

Den Haag, 11 mei 2017: Green Deal ondertekend door CO2 Matters B.V, CLM Onderzoek en Advies B.V,
Climate Neutral Group N.V., Stichting CO2-Bank Utrecht, De Groene Zaak, Ondernemers voor een Duurzame
Economie, Stichting Energy Valley, Essent N.V., Stichting Friese Milieufederatie, GreenSand Stock N.V.,
Stichting Duurzaam Den Haag, Stichting Louis Bolk Instituut, Mijnwater B.V., Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Zeeuws Klimaatfonds, Zitta Biogas,
Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.”

CO2 Bank Utrecht heeft in aanloop naar, en na ondertekening, in 2017 bijdragen geleverd aan werkgroepen I
(methodiek), 3 (handel/registratie) en 4 (communicatie). De CO2 Bank Utrecht trekt hierin samen op met haar
collega lokale initiatieven Klimaatfonds Haaglanden en het Zeeuws Klimaatfonds.

Samenwerking tussen drie regionale initiatieven
De CO2 Bank Utrecht heeft in 2014 reeds afstemming gezocht met de andere twee lokale klimaatfondsen die
actief zijn; Klimaatfonds Haaglanden en Zeeuws Klimaatfonds. Doelen van beide organisaties komen overeen
met die van de CO2 Bank Utrecht. Sinds 2015 trekken de drie initiatieven samen op in overleggen en
voorbereidingen voor een landelijke GDNK. Zij stemmen met elkaar af op het gebied van werkwijze,
gehanteerde methodes en berekeningen; communicatie en acquisitie, en in de werkgroepen van de Green
Deal.

4. Vooruitblik 2018
In 2018 worden de compensatie-projecten voor Mourik Groot-Ammers, gemeente Utrechtse Heuvelrug en
Provincie Utrecht opgeleverd en gecommuniceerd. Met het opleveren van projecten, start een frisse ronde
acquisitie onder gemeenten, en bedrijven.
We werken aan de hand van de in november 2017 vastgestelde propositie, en blijven afgestemd met de
partners in de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Dit laatste kan leiden tot aanpassing van onze propositie.
We werven nieuwe opdrachtgevers, passen de website aan.

5. Financiële verantwoording
In de bijlage is het financieel jaarverslag 2017 te vinden.

