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STICHTING CO2 BANK UTRECHT

1. Wat is er gebeurd, hoe staan we ervoor? Verslag van het
bestuur
Oprichting en doelstelling
Op 5 februari 2014 is de CO2 Bank Utrecht formeel opgericht op initiatief van de Natuur en Milieu Utrecht.
De stichting heeft ten 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 dus plaats door
lokale initiatieven te ondersteunen. De stichting functioneert daarbij als makelaar tussen vraag en aanbod.
Het bestuur is geformeerd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bestuursleden (zie het
overzicht hieronder) hebben allen zitting op persoonlijke titel, behalve Lot van Hooijdonk (tot april 2014)
opgevolgd door Joris Hogenboom, die namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht een zetel in het
bestuur heeft.
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Ook is een toetsingscommissie samengesteld. 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 uitvoerende werkzaamheden van de CO2 bank worden verricht vanuit het bureau van de NMU door
Ieke Benschop.
Website
In 2014 is een logo ontworpen promotiemateriaal gemaakt en is een website gebouwd: www.co2bankutrecht.nl. Op deze website 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).
Feestelijke aftrap
De eerste grote klant van de CO2-bank was wegenbouwer Mourik, voor de compensatie van
werkzaamheden aan de provinciale weg N237. Op 5 juni 2014 is de CO2 Bank publiek gelanceerd. Het
feest vond plaats op basisschool de Willespoort te Wilnis. Hier werden voor Mourik de eerste panelen
geplaatst, in combinatie met een oplaadpaal voor elektrische auto’s. De start van de CO2 Bank heeft de
publiciteit gehaald in verschillende landelijke en regionale media (o.a. De Telegraaf, AD en RTV De Ronde
Venen). Een overzicht van alle media is te vinden op de website van de CO2 Bank: www.co2bankutrecht.nl/nieuws/de-co2-bank-in-de-media.

Leerlingen van basisschool De Willespoort maken een ritje met een elektrische Tesla Model S, die is
opgeladen met stroom uit de zonnepanelen op hun eigen schooldak!

Op 15 juli 2014 zijn ook op basisschool De Brug in Vianen zonnepanelen onthuld, wat weer de nodige
publiciteit opleverde (o.a. bij Trouw en RTV Utrecht). Bij de school ging een heuse drone de lucht in, die
mooie foto’s schoot van de zonnepanelen en de leerlingen die samen een stralende zon uitbeeldden.

Basisschool De Brug in Vianen gezien vanuit de lucht op 15 juli.
Overige activiteiten en ontwikkelingen
Na de zomer is er een tijdelijke stop geweest op de plaatsing van zonnepanelen. Lombox (opdrachtnemer
van de CO2 Bank) voorzag problemen in de businesscase in verband met veranderende
belastingwetgeving, die inderdaad per 1 januari 2015 is ingevoerd. Bezien wordt welke
compensatieprojecten nu kunnen worden gestart.
Daarnaast zijn ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht klant geworden van de CO2
Bank Utrecht. Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is voorbereidend werk gedaan in samenwerking met
gemeente, de plaatselijke energiecoöperatie Heuvelrug Energie (HE!) en de koepel van de
sportverenigingen (Heuvelrug Sport Initiatieven). De provincie Utrecht kon in 2014 nog niet aangeven of en
hoe zij gekoppeld wilden worden aan specifieke projecten.
De Natuur en Milieufederatie Utrecht levert personeel voor de CO2 Bank Utrecht en investeert hierin vanuit
eigen middelen. Het doel is de Stichting CO2 Bank Utrecht op termijn financieel gezond te laten draaien,
maar dit is eind 2014 nog niet het geval. Het bestuur stuurt hier zo goed mogelijk op. Wel ziet zij dat
trajecten veel aanlooptijd nodig hebben.
Vooruitblik 2015
Ondanks dat veel partijen aangeven dat zij het initiatief heel sympathiek vinden (er zijn gesprekken gevoerd
met overheden en bedrijven), blijft ‘hard opdrachtgeverschap’ nog uit. Het bestuur heeft er eind 2014 voor
gekozen om de inzet in eerste instantie te beperken tot gesprekken met aanbestedende partijen, zoals

provincie en gemeenten. Als deze partijen marktpartijen belonen voor een klimaatneutraal aanbod, zal de
vraag naar regionale klimaatcompensatie toenemen. Deze focus neemt niet weg dat ook contact wordt
gelegd en onderhouden met kansrijke klanten bij bedrijven.
De CO2 Bank Utrecht heeft ondertussen 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. Drie initiatieven trekken samen op in overleggen en
voorbereidingen voor een landelijke Green Deal Nationale Koolstofmarkt.

