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Essent steunt nationale markt voor CO2compensatie
Essent is mede-initiatiefnemer van het voornemen om een Green Deal Nationale
Koolstofmarkt te sluiten. De Green Deal moet de verkoop van CO2-rechten uit
Nederlandse CO2-reductieprojecten mogelijk maken. Essent wil de CO2-rechten
gebruiken om het gasverbruik van de klanten te vergroenen. Het initiatief
werd tijdens de Klimaattop 2016 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam
gepresenteerd.
Tim Wijnen, teamlead developing markets bij Essent: “Met CO2-rechten
kunnen we het gasverbruik van onze klanten CO2-neutraal maken. Dat doen we
al met Gold Standard certificaten, maar daarbij gaat het om CO2-rechten van
projecten over de hele wereld. Het idee van de Green Deal is dat de
emissierechten van puur Nederlandse projecten komen. Wij horen van klanten
dat zij interesse hebben om gasuitstoot te compenseren met projecten dicht bij
huis. Vergelijk het met Nederlandse windenergie, daar is ook vraag naar."

Duurzame energieprojecten
In de Green Deal passen duurzame energieprojecten in Nederland die bijdragen
aan de vermindering van broeikasgasuitstoot en die niet onder het Europese
emissiehandelssysteem EU-ETS of een subsidieregeling vallen. Denk aan een
laadpaal voor auto’s verbonden aan zonnepanelen op een dak van een school;
het rendabel maken van mestvergisters; gebruik van mijnwater voor opwarming
en koeling van gebouwen; bescherming van veengebieden; en schone brandstof
voor zwaar transport zoals zwaar wegverkeer, binnenvaart en zeeschepen.

Boilerplate
Over de Green Deal
De voorgenomen Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid,
bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen. De Green
Deal zorgt voor methoden en standaarden om de emissiereductie van projecten
te berekenen en om de marktwaarde van de CO2-credits te borgen. Een
onafhankelijk college van deskundigen moet hierop toezien. Via actieve
communicatie zorgen de initiatiefnemers voor een succesvolle en
laagdrempelige betrokkenheid van bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en
burgers bij klimaatoplossingen. De richtprijs voor de emissierechten is 20 tot 25
euro per ton CO2-equivalent.
REDD+
Essent compenseert ook de CO2-uitstoot van haar kantoor en wagenpark. Dit
doet zij door bij te dragen aan een tropisch bosbouwproject in Peru dat CO2
reduceert en de lokale welvaart en biodiversiteit verbetert. De CO2-reducties
zijn gecertificeerd via de internationale standaarden van het REDD+.

