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STICHTING CO2 BANK UTRECHT

1.

Wat is er gebeurd, hoe staan we ervoor? Verslag van het bestuur

2015 is het officiële tweede jaar geweest van de CO2 Bank Utrecht. In 2014 is de CO2 Bank Utrecht opgericht
op initiatief van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. 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 dus plaats door lokale initiatieven te ondersteunen. De stichting functioneert daarbij als
makelaar tussen vraag en aanbod.
Het bestuur is in 2015 grotendeels hetzelfde gebleven als in 2014. Enige wijziging is dat Bert Homan is
afgetreden. Hij verliet de provincie Utrecht en kon zijn werkzaamheden voor de CO2 Bank dus niet voortzetten.
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, Janjoris van Diepen, Erik
Ebbekink, Hens Runhaar en Jos Cozijnsen.
De uitvoerende werkzaamheden van de CO2 bank zijn in 2015 verricht vanuit het bureau van de NMU door
Ieke Benschop en Bart van der Ree. Ook Joris Hogenboom heeft (naast zijn werkzaamheden als bestuurslid)
werkzaamheden voor de CO2 Bank verricht, vanuit zijn positie als directeur NMU.
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 2015 nog niet het geval. Het bestuur stuurt hier zo goed mogelijk
op en maakt duidelijke keuzes ten aanzien van personele inzet.

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
Aangezien Lombox (opdrachtnemer van de CO2 Bank) zijn opdracht voor het plaatsen zonnepanelen op tien
scholen heeft stopgezet (in verband met veranderde belastingwetgeving per 1 januari 2015), is de CO2 Bank in
gesprek gegaan met andere aanbieders van zonnepanelen op daken van scholen. Gesprekken zijn gevoerd
met Zonzoektschool van Natuur en Milieu en RooftopEnergy. Met deze partijen is in 2015 afgesproken om de
volgende acht scholen te voorzien van zonnepanelen. Aangezien dit lange trajecten zijn, worden zonnepanelen
pas in 2016 geplaatst.
Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gesproken met verschillende sportclubs. Maatregelen zijn in 2015
nog niet uitgevoerd aangezien in de onderzochte gevallen bleek dat de clubs reeds een haalbare businesscase
hadden (bijvoorbeeld door toekenning SDE-subsidie) en een bijdrage vanuit de CO2 Bank daardoor niet
mogelijk was. Bijdragen vanuit de CO2 Bank worden immers alleen toegekend aan projecten die zonder
bijdrage vanuit de CO2 Bank niet tot stand zouden komen (additionaliteit is een belangrijke voorwaarde).
Ten behoeve van het compensatieproject voor de provincie Utrecht is contact gelegd met een tennisclub die
ledverlichting wil installeren en daarbij een onrendabele top identificeert. Ook dit project heeft een lange looptijd
en wordt in 2016 pas afgerond.

Acquisitie
Veel potentiële klanten van de CO2 Bank Utrecht hebben aangegeven regionale klimaatcompensatie een heel
sympathiek idee te vinden waaraan zij graag zouden meedoen. Zij stellen echter vaak dat de aanbestedende
partijen de verantwoordelijkheid hebben om hiernaar te vragen en dit (financieel) te belonen. Om deze reden
heeft het bestuur van de CO2 Bank gesloten om vooral energie te steken in gesprekken met aanbestedende
partijen en overige acquisitie even op te schorten.
Gesprekken zijn gevoerd op zowel ambtelijk niveau (duurzaamheid, inkoop) als bestuurlijk niveau met de
provincie Utrecht en verschillende gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Woerden, Houten). Het idee wordt daar
omarmd; de vertaling naar praktijk blijkt niet simpel en laat op zich wachten.
Ook is gesproken over de energie die gemeenten gezamenlijk inkopen. Het contract hiervoor loopt op
afzienbare termijn af en er kunnen nieuwe uitgangspunten worden voorbereid. Dit biedt kansen voor de CO2
Bank Utrecht. Voorbereidende gesprekken hierover hebben al in 2015 plaatsgevonden en lopen door in 2016.

2.

Landelijke ontwikkelingen

Green Deal Nationale Koolstofmarkt
Landelijk is een Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) in voorbereiding. Regulier vinden overleggen
plaats over hoe de Green Deal eruit moet zien en wat hier organisatorisch voor nodig is. Doel van de GDNK is
een systeem in te richten waarbij een vrijwillige CO2-handel ontstaat, die aanvullend is op de verplichte CO2
handel. Zo kunnen ook kleine initiatieven een plek krijgen en ook andere sectoren, zoals mobiliteit en landbouw,
betrokken worden bij de CO2-handel, via een erkende systematiek. De CO2 Bank is, samen met Klimaatfonds
Haaglanden en het Zeeuws Klimaatfonds, partij in dit overleg.

Ondertekening van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt was beoogd voor 2015 maar is doorgeschoven naar
2016.
Samenwerking tussen drie lokale 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.
Ook maakten de drie initiatieven in de Groene TopTrein, op 27 november 2015, publiek dat zij de
samenwerking gaan intensiveren.

Zij stemmen met elkaar af op het gebied van werkwijze, gehanteerde methodes en berekeningen;
communicatie en acquisitie. Ook plegen zij gezamenlijk inzet op gebied van opschaling. Dit betekent
ondersteuning van initiatieven in andere provincies waarbij een ideaalbeeld van een landelijk dekkend netwerk
van Klimaatfondsen / CO2 Banken wordt gedeeld.

3.

Vooruitblik 2016

Realisatie projecten
In 2016 worden de compensatie-projecten voor Mourik Groot-Ammers, gemeente Utrechtse Heuvelrug en
Provincie Utrecht opgeleverd en gecommuniceerd.
Via aanbesteding markt creëren

De CO2 Bank zal in 2016 verder inzetten op borging van regionale klimaatcompensatie in
aanbestedingstrajecten door overheden. Hiertoe zullen gesprekken plaatsvinden met ambtenaren, bestuurders
en politici.
Ook rond de gezamenlijk aanbesteding voor energie-inkoop door samenwerkende gemeente in de regio Utrecht
zal de CO2 Bank haar aanbod kenbaar maken.
Inzet stagiair voor werkzaamheden CO2 Bank
De NMU werft voor de CO2 Bank Utrecht een student die kan meewerken aan de CO2 Bank. De student gaat
onderzoek doen naar de gehanteerde methodieken van de drie verschillende initiatieven en hoe deze beter op
elkaar kunnen worden afgestemd en verbeterd. Ook gaat hij of zij onderzoeken hoe projecten in andere
sectoren (mobiliteit, landbouw, natuur) kunnen worden vormgegeven. Ten slotte liggen er onderzoeksvragen op
het gebied van samenwerking, GDNK, acquisitie en communicatie.
Communicatie, website
De website van de CO2 Bank Utrecht wordt bijgewerkt.
Opschaling, kennisdeling
De Natuur en Milieufederaties werken landelijk samen in plannen voor initiatieven in andere provincies dan
Utrecht. Er wordt een begin gemaakt met de link naar projecten in veenweidegebieden.

4.

Financiële verantwoording

In de bijlage is het financieel jaarverslag te vinden.

