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De Zeeuwse popgroep Racoon was betrokken bij de start
van de actie voor klimaatneutrale Green Label brandstof.

ZEEUWS KLIMAATFONDS PIONIER IN CO2-COMPENSATIE

Klimaatneutrale bedrijfsvoering is haalbaar
In de aanloop naar de 21e VN-top over klimaatverandering, die dit najaar in Parijs plaatsvindt, zal de opwarming van de
aarde – en wat we daaraan kunnen en moeten doen – zonder twijfel weer in het brandpunt van de belangstelling staan.
Daar is volgens Ad Phernambucq
van het Zeeuws Klimaatfonds ook
alle reden voor: “De klimaatconferentie in Parijs kan wel eens beslissend zijn.
Het moet echt een historisch keerpunt vormen
om de opwarming van de aarde, en alle effecten die daarbij horen, binnen de grens van de
twee graden te houden. Als dat niet lukt, blij-

ven er alleen sombere scenario’s over, vrees ik.
Ruimte voor twijfelzaaiers en uitstellers is er
niet meer. We hebben al te veel tijd verspeeld.
Het is echter wel hoopvol dat het klimaatprobleem, mondiaal gezien, nu zo breed onderkend wordt.”

JEZELF – EN ANDEREN- UITDAGEN
Dat wil nog niet zeggen dat succes verzekerd is
in Parijs. Daarvoor zijn de belangen op wereldschaal te groot en te verschillend. “De
beste manier om hier mee om te gaan, is door
te kijken wat je er zelf aan kan doen en bijdragen”, aldus Phernambucq. “Dat geldt eigenlijk
voor iedereen, zowel voor individuele burgers
of huishoudens als voor bedrijven en overheden. Belangrijk daarbij is om aan de ene kant
de realiteit niet uit het oog te verliezen, maar
anderzijds jezelf - en wat mij betreft ook je
omgeving- wel uit te dagen.”
De rol van het Zeeuws Klimaatfonds is niet zo
zeer om bedrijven uit te dagen, maar veel
meer om ondernemers die de uitdaging zelf
aangaan om energie te besparen en op te wekken te ondersteunen. “Wij adviseren altijd een
drietrapsaanpak volgens het principe van de
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zogenaamde Trias Energetica”, licht
Phernambucq toe. “Eerst zo veel mogelijk
energie besparen, vervolgens de energie die je
nodig hebt duurzaam opwekken (liefst zelf) en
ten slotte de energie die je gebruikt zo efficiënt
mogelijk gebruiken door technische innovaties
toe te passen. Dat klinkt logisch en dat is het
ook. Mooi is dat de technische en economische
mogelijkheden om in alle drie stappen te scoren de laatste paar jaren fors zijn toegenomen.
Kijk maar naar de brede belangstelling voor
bijvoorbeeld zonnepanelen, LED-verlichting,
warmtepompen, isolatie en elektrische auto’s.
Als mkb- bedrijf kun je zonnepalen in vijf tot
acht jaar terugverdienen, met LED gaat het
nog veel sneller. En als het nodig is kunnen we
als Zeeuws Klimaatfonds een steuntje in de
rug geven.”

SCHAKEL IN HET SPEELVELD
Hoe werkt het fonds dan precies?
Phernambucq:”Eigenlijk delen we uit met de
ene hand en ontvangen we met de andere
hand. We zijn een schakelpunt tussen partijen
die geld willen betalen om hun CO2-uitstoot te
compenseren en partijen die geld nodig heb-

ben om duurzame energieprojecten te realiseren.
Onze deelnemers, dat zijn nu zo’n 30 Zeeuwse bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, kunnen ervoor kiezen om hun resterende CO2uitstoot geheel of gedeeltelijk via het fonds te
compenseren. Daarvoor storten ze 25 euro per ton
CO2-uitstoot in het fonds. Dat geld zetten wij dan
weer in om binnen Zeeland duurzame energieprojecten waar nodig te ondersteunen. Dat zijn over het algemeen heel zichtbare projecten, zoals PV-systemen
(zonnepanelen) op sportaccommodaties of scholen.
Maar ook mkb- bedrijven kunnen bij ons aankloppen. Aanvragen van particulieren en bedrijven die
voor een warmtepomp of andere systemen kiezen,
nemen we ook in behandeling. Ons uitgangspunt is
daarbij dat er sprake is van een berekenbare winst
voor het milieu, uitgedrukt in vermeden CO2uitstoot. Daarnaast moet zo’n project op een financieel kantelpunt zitten. Door onze financiële bijdrage
wordt zo’n project dan net wel haalbaar.”

COMPENSATIE MET EEN PLUS
Is 25 euro om een ton CO2 te compenseren niet wat
aan de hoge kant? Wordt een klimaatneutrale bedrijfsvoering zo niet te prijzig? “Een hele goede
vraag, die ons zelf ook al een tijdje bezighoudt”, reageert Phernambucq “Er zijn meer partijen die CO2compensatie aanbieden tegen lagere prijzen dan het
Zeeuws Klimaatfonds. Die compensatie vindt dan
plaats in (een ver) buitenland. Er worden nu CO2credits op de markt aangeboden van grote projecten
die al gerealiseerd zijn en draaien. Die dragen niets
bij aan de noodzakelijke omwenteling naar een
duurzame energiehuishouding hier.
Daarbij levert het fonds, denk ik te mogen stellen,
een aanzienlijke extra meerwaarde op voor de streek.
Dat is enerzijds in de vorm van extra werkgelegenheid voor bijvoorbeeld leveranciers en installateurs
van zonnepanelen. Met onze steun zijn er in de afge-

lopen paar jaar zo’n 6500 zonnepanelen op meer
dan 500 locaties geplaatst. Aan de andere kant dragen we bij aan kostenbesparingen en het energiebewustzijn bij het beheer van sportclubs, scholen of
openbare accommodaties.”

IN DE PRIJZEN
“En dat is nog niet alles”, vervolgt Phernambucq.
“We timmeren ook flink aan de weg met allerlei bijzondere projecten. Dat kunnen projecten zijn met
een commercieel kantje, zoals de levering van klimaatneutrale ‘Green Label’ brandstoffen bij twee
tankstations van AgriSneltank. Deze samenwerking
is echt uniek voor Nederland en smaakt wat mij betreft naar meer.
De meeste projecten hebben een meer maatschappelijke impact, zoals het project ‘Duurzame dorpen’ en
‘Energieke Sportverenigingen’. Samen met de ZMf
en de vereniging Zeeuwind ondersteunen we tal van
burgerinitiatieven op het terrein van energie en
duurzaamheid.”
Toch lijkt het klimaatfonds nog relatief onbekend in
Zeeland. “Dat klopt ook wel”, beaamt Phernambucq
zonder aarzeling. ”Dat is denk ik ook het lot van pionierswerk. We krijgen veel waardering, vooral van
buiten de provincie. Dit voorjaar nog kregen we de
landelijke P-Nuts Award voor het ‘beste regionale
samenwerkingsproject’ en in Europees verband worden we regelmatig uitgenodigd voor presentaties.
Maar voorlopig zetten we in op meer erkenning én
meer deelnemers in Zeeland zelf. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en twee andere
regionale klimaatfondsen werken we aan een Green
Deal om CO2-compensatie met zichtbare projecten
in de eigen streek beter op de kaart te zetten.
Hopelijk vertaalt zich dat in nieuwe aanloop én meer
omzet van het fonds. Ik nodig daar alle Zeeuwse ondernemers graag voor uit.”

Uitreiking P-NUTS Award met Ad Phernambucq van het Zeeuws Klimaatfonds
en (rechts) wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg.

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» De energiemarkt is volop in beweging.
Steeds meer organisaties en bedrijven zien
de kansen voor energiebesparing en het zelf
opwekken van duurzame energie. Maar hoe
ver ga je hierin?

ONZE VISIE
» Een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering is bijna altijd haalbaar. Het kost tijd
en aandacht, maar levert ook veel op.
Het heeft direct effect op uw kosten, kansen
(bij aanbestedingen) en uitstraling. CO2compensatie in de eigen regio geeft daarbij
extra toegevoegde waarde, zowel economisch als maatschappelijk. Het draagt bij
aan de noodzakelijke duurzame energietransitie.

UW OPLOSSING
» Het Zeeuws Klimaatfonds ondersteunt
ondernemers, overheden en organisaties
bij het realiseren van een klimaat- of CO2neutrale bedrijfsvoering. In grote of in
kleine stappen, passend bij elk ambitieniveau. Het fonds compenseert indien gewenst
uw CO2-uitstoot met zichtbare projecten in
de regio. Met financiële bijdragen van het
fonds worden duurzame energieprojecten
eerder haalbaar. Wij bieden een interessant
netwerk voor innovatie en kennisuitwisseling.

“Samen met de ZMf
en de vereniging
Zeeuwind
ondersteunen
we tal van
burgerinitiatieven
op het terrein van
energie en
duurzaamheid”
ZEEUWS KLIMAATFONDS
Oud Ovezandseweg 2a
4441 TG Ovezande
telefoon 06 - 21 42 84 75
E-mail info@zeeuwsklimaatfonds.nl
www.zeeuwsklimaatfonds.nl
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