Klimaatfonds beperkt uitstoot broeikasgassen
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OVEZANDE - Het oprichten van een Zeeuws Klimaatfonds
levert een belangrijke bijdrage aan een verantwoorde
energiehuishouding bij bedrijven en instellingen in de
provincie.
Duurzaam en het klimaat zo min mogelijk belastend. Het fonds
helpt bij het aanzienlijk verminderen van de uitstoot van het
broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Het uitgangspunt is het op
vrijwillige basis compenseren van de CO2-uitstoot - dichtbij
huis. Dit gekoppeld aan het uitvoeren en ondersteunen van
duurzame energie- en klimaatprojecten in Zeeland.
Het initiatief voor het Zeeuws Duurzame Energie- en
Klimaatfonds komt van adviesbureau AdFair uit Ovezande. Het
is door de provincie en Zeeuwse Milieu Federatie omarmd. Met
bedrijven en instellingen (onder meer Delta, Rabobank,
gemeenten) zijn al gesprekken gevoerd. Later kunnen ook
burgers zich aansluiten. Voor het beheer van het fonds wordt
een stichting gevormd. De bedoeling is binnenkort een
startbijeenkomst te houden.
Het Klimaatfonds haakt in op de nationale doelstelling om de
uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Een onderdeel daarvan is het stap voor stap
klimaatneutraal maken van de energiehuishouding bij bedrijven en instellingen. Dat kan door
beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energiebronnen als zon, water en wind en een
zo doelmatig mogelijk gebruik van fossiele energiebronnen als gas, olie en kolen. Daarmee is CO2uitstoot niet helemaal te vermijden. Daar kan wat aan gedaan worden door compensatie: elke ton
uitgestoten CO2 wordt gecompenseerd door het aanplanten van bomen (of andere groene projecten)
of in het investeren in duurzame energiebronnen.
In Nederland zijn al diverse bedrijven die diensten aanbieden om de CO2-uitstoot te compenseren
(bijvoorbeeld voor auto's, vliegreizen, energieverbruik). De Zeeuwse popgroep Bløf heeft een eigen
klimaat- en ontwikkelingsfonds (Umojafonds), waarmee energie- en waterprojecten in
ontwikkelingslanden worden ondersteund. Het Zeeuwse Klimaatfonds richt zich op projecten in de
provincie zelf. Via het systeem van emissiehandel bestaat overigens voor grote bedrijven al een
verplichte CO2-compensatie (in Zeeland onder meer Dow, EPZ en Yara). Zij kunnen CO2-rechten
aankopen om te voldoen aan uitstootvermindering. Het gaat om vrijkomende broeikasgassen bij de
productieprocessen en stroomopwekking.
Volgens Ad Phernambucq van AdFair is het beginsel van de compensatie eenvoudig. Elk bedrijf kan
berekenen hoe groot de jaarlijkse uitstoot van het directe energieverbruik (gas, stroom en
reiskilometers) is. Voor elke ton CO2-uitstoot wordt jaarlijks een bepaald bedrag (gedacht wordt aan
circa 20 euro) aan het Klimaatfonds betaald. Met dat geld worden compensatieprojecten uitgevoerd.
Als voorbeelden noemt Phernambucq zonnepanelen op school (gecombineerd met lessen over
energie en klimaat), duurzame energie voor strandpaviljoens, plaatsing kleine windmolens, toepassen
led-verlichting. En groene projecten als aanplant van klimaatbossen en gebruik van braakliggende
grond voor teelt snelgroeiend hout. Bij groene projecten liggen kansen voor de landbouw.
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