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Aan het college van B&W van de gemeente Leusden,
CC aan de gemeenteraad
Utrecht, 12 november 2018
Betreft: Gemeente compenseert haar CO2 uitstoot in eigen regio?
Geacht college, gemeenteraad,
U als gemeente streeft naar een klimaat- of CO2-neutrale bedrijfsvoering. Uiteraard zet u in
op zoveel mogelijk energie besparen, zelf duurzaam opwekken en eventueel duurzaam
opgewekte energie inkopen.
Met deze drie stappen is een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering in de meeste gevallen nog
niet haalbaar. Om dat te bereiken is compenseren van de CO2-uitstoot een optie. De CO2
Bank Utrecht biedt de mogelijkheid deze CO2-uitstoot in de provincie Utrecht, en dus in uw
eigen gemeente, te compenseren met zichtbare projecten. Zo hielpen we dit jaar met
compensatiegeld van de Provincie de Eigenwijkse Energiecoöperatie bij het tot stand komen
van hun postcoderoosproject op de Mariënhoeve. Ook ondersteunen we met
compensatiebudget van de gemeente Utrechtse Heuvelrug sportclubs en kerkelijke
organisaties.
De prijs die de CO2 Bank Utrecht hanteert is € 20,- per ton. De CO2 Bank Utrecht is in 2014
opgericht en is partner in de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Landelijke en lokale
partijen werken hierin samen aan een helder en transparant systeem voor de vrijwillige markt
van CO2-compensatie.
Op onze website www.co2bank-utrecht.nl vindt u de propositie van de CO2 Bank Utrecht.
Hierin zijn zaken opgenomen als doelgroep (non-profit), hoe we omgaan met additionaliteit en
dubbeltelling, hoe onze ondersteuning eruit ziet, hoe we de controle inrichten, etc.
U kunt als gemeente ook toeleverende partijen aanzetten tot CO2-neutrale bedrijfsvoering
en/of uitvoering van projecten. U stelt hiertoe eisen op in uw inkoop- en
aanbestedingstrajecten.
Wij horen graag of we u van dienst kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Joris Hogenboom
directeur NMU

en

Niels Feis
voorzitter bestuur CO2 Bank Utrecht
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