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Zeeuws Klimaatfonds in trek
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Het Zeeuwse bedrijfsleven is zeer geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan een
verantwoorde energiehuishouding en een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
Op 19 februari wisselt een twintigtal ondernemers onder leiding van Pieter Vollaard, verbonden aan het lectoraat Duurzaamheid en Water van de Hogeschool Zeeland, van gedachten
over de wijze waarop zij dat kunnen doen.
Aan de hand daarvan beoordelen zij of er een solide basis is voor het oprichten van het
Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds. Het fonds biedt Zeeuwse bedrijven,
(overheids)instellingen en burgers de mogelijkheid voor vrijwillige CO2-compensatie dicht bij
huis.
Het compenseert moeilijk vermijdbare CO2-uitstoot via het realiseren en ondersteunen van
duurzame energie- en klimaatprojecten in Zeeland. Welke Zeeuwse projecten daarvoor in
aanmerking komen, bepalen de deelnemers zelf.
Het Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds (kortweg: Zeeuws Klimaatfonds) is een door
de Zeeuwse Milieu Federatie en Provincie Zeeland ondersteund initiatief van AdFair, adviesen ontwikkelingsbureau voor projecten en initiatieven op het terrein van Duurzame
Ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Een onafhankelijke stichting, waarin de belangrijkste stakeholders zijn vertegenwoordigd, zal
het fonds gaan beheren. 'In de afgelopen maanden hebben wij gesprekken gevoerd met heel
wat potentiële stakeholders, waaronder Delta, Rabobank en de Zeeuwse gemeenten. Dat
heeft een mooi resultaat opgeleverd.'
'Circa twintig organisaties hebben warme belangstelling getoond voor dit project. Zij, en wellicht groeit hun aantal de komende weken en maanden nog, zullen beoordelen of het fonds
levensvatbaar is', vertelt Ad Phernambucq, directeur van AdFair.
De startbijeenkomst vindt plaats op 19 februari van 10.00-12.00 uur in het Prinsenlogement
van de Middelburgse abdij. De nationale overheid heeft zich als doel gesteld voor 2020 de
CO2-uitstoot met 20% te verminderen ten opzichte van 1990 en het aandeel aan duurzame
energiebronnen tegelijkertijd te verhogen naar 20%.
De CO2-uitstoot moet uiteindelijk worden teruggedrongen met 60-80% in 2050. Als leidraad
voor bedrijven en instellingen om geleidelijk aan klimaatneutraal te worden, is een driestappenplan ontwikkeld.
De eerste stap is het beperken van de energievraag door bijvoorbeeld isolatie van panden en
efficiënt lichtgebruik, de tweede het stimuleren van duurzame energiebronnen, zoals zon,
water wind en biomassa en de derde stap is eindige fossiele energiebronnen zodanig te
gebruiken dat zij een hoog rendement opleveren.
De moeilijk vermijdbare CO2-uitstoot van fossiele bronnen kan zoveel mogelijk worden
gecompenseerd door deze te 'neutraliseren', bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen
of het investeren in duurzame energiebronnen.
Deze compensatie is als het ware een extra vierde stap in het stappenplan om als bedrijf,
overheid, huishouden of instelling volledig klimaatneutraal te worden.
In Nederland bieden inmiddels diverse bedrijven hun diensten aan om de directe CO2-uitstoot van bijvoorbeeld auto's, vliegreizen, elektriciteit en gasgebruik te compenseren, maar
ook van het indirecte energieverbruik van de aankoop van consumptiegoederen en diensten
via creditcards.
Bløf heeft een eigen klimaat- en ontwikkelingsfonds. Met dit 'Umojafonds' ondersteunt de
Zeeuwse popgroep energie- en waterprojecten in ontwikkelingslanden. 'Het Zeeuws
Klimaatfonds richt zich echter op projecten in de provincie zelf', vervolgt Ad Phernambucq.
'Grote bedrijven zoals in Zeeland Dow, EPZ en Yara zijn al onderworpen aan het Europese
systeem van emissierechten. Hiermee kunnen zij hun teveel aan vrijkomende broeikasgassen bij hun productieprocessen en stroomopwekking straks compenseren door middel
van de aankoop van CO2-rechten. Dit systeem is onder het Kyoto protocol opgezet voor landen en grote bedrijven.
Zeeuwse projecten die met dat geld kunnen worden gerealiseerd zijn bijvoorbeeld het
verder uitbouwen van 'Zon op School'. Inmiddels zijn negentig Zeeuwse basisscholen voor-

zien van een set van vier zonnepanelen. Dat kan ook worden gerealiseerd voor de overige
160 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.
De energieopwekking voor bijvoorbeeld strandpaviljoens langs de Zeeuwse kust zou via een
bijdrage uit het fonds kunnen worden verzorgd door kleine windmolens of zonnepanelen.
www.adfair.nl

