Hét platform voor
vrijwillige, regionale
en betrouwbare
CO2-compensatie
Voor een positieve impact op klimaat,
landschap, natuur en landbouw.
Natuurlijke oplossingen

Betrouwbare methoden

Zonder winstoogmerk

In Nederland, ‘om de hoek’

Vrijwillige nationale koolstofmarkt
Op het PlatformCO2neutraal wordt vraag- en aanbod
van CO2-certificaten bij elkaar gebracht voor de vrijwillige

nationale koolstofmarkt. Deze certificaten zijn te koop voor
bedrijven, overheden en burgers die hun CO2-uitstoot willen
compenseren.

Het laatste kleine beetje wat
we uitstoten compenseren we
met CO2-certificaten van het
waanzinnig mooie project Valuta
voor Veen.

Je ziet direct de resultaten. Het
is meetbaar en controleerbaar.
René van Glabbeek,
XT Orange®

Romke de Jong,
de Jong’s IJS

Natuurlijke oplossingen: bodem, veen, bomen
Het certificaataanbod op het PlatformCO2neutraal komt voort uit
projecten waar naast aan klimaat bijvoorbeeld ook positief wordt
bijgedragen aan de bodem, biodiversiteit en waterhuishouding.
Zoals projecten waarin veenweiden of veennatuurgebieden worden
vernat. Natter veen stoot namelijk minder CO2 uit. Of projecten
waar CO2 wordt vastgelegd door aanplant van bomen of door
duurzamer bodembeheer van grasland. Hiervoor zijn betrouwbare
methoden vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Méér dan klimaatwinst
Naast betrouwbare klimaatwinst in de eigen regio komen er
meer mooie baten mee. Peilverhoging in de veenweiden draagt
bijvoorbeeld bij aan het afremmen van bodemdaling en aan betere
omstandigheden voor weidevogels. Voor boeren op zoek naar
een ander verdienmodel waardoor zij meer natuurinclusief kunnen
boeren is beloond worden voor CO2-vastlegging een stimulans.

Kopers: eerst reduceren, dan compenseren
Steeds meer bedrijven, overheden en burgers werken aan
een kleinere CO2-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt
investeren zij steeds vaker vrijwillig, via aankoop van certificaten, in
betrouwbare Nederlandse CO2-projecten. Zo zetten zij samen met
grondeigenaren duurzame stappen en realiseren zij klimaatwinst.

Aanbieders: beloning voor extra inspanning
Het PlatformCO2neutraal zorgt er voor dat de grondeigenaar
(vaak boeren) een vergoeding krijgt voor deze certificaten. Met
deze beloning voor de extra inspanningen om klimaatwinst te
realiseren kunnen grondeigenaren de benodigde maatregelen
uitvoeren.

Met het kopen van deze
bewijzen maken we een mooie
stap in het verduurzamen van
onze gemeente.

Financiële en
maatschappelijke baten
vloeien terug naar de
eigen regio.

Het is voor ons essentieel
dat de methode om CO2
te compenseren goed
getoetst en verifieerbaar is.

Frans Veltman,
wethouder gemeente
De Fryske Marren

Monique Plantinga,
PlatformCO2neutraal

Serge Willemse,
Albelli

Betrouwbare certificaten

Openbaar en transparant

Onze certificaten worden geborgd door de Stichting Nationale
Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels en procedures. De
SNK stelt methoden vast, valideert projectplannen, geeft de
emissiereductiecertificaten uit en zorgt voor borging van de
emissiereducties. Certificaten worden door de Stichting Nationale
Koolstofmarkt (SNK) aangemaakt en zijn voorzien van unieke
serienummers en van een status.

De status van een certificaat wijzigt tijdens de looptijd van een
project. De status ‘Gevalideerd’ betekent dat het projectplan is
goedgekeurd door SNK en dat de grondeigenaar werkt aan de CO2prestatie. Gedurende de looptijd wordt de CO2-prestatie periodiek
getoetst. Wanneer de prestatie door de SNK is geverifieerd als
zijnde gerealiseerd, dan verandert de status van het certificaat
in ‘Geverifieerd’ en kan de koper er CO2-compensatie mee claimen.
De status van een aangekocht certificaat is opvraagbaar via het
openbare register van de SNK: Stichting Nationale Koolstofmarkt

Het is fijn om beloond te worden
voor de manier van boeren waarop
wij dat doen.
Boer Sjoerd Miedema

Projectvoorbeeld

Valuta voor Veen
Peil omhoog, CO2 omlaag!
Meer info? Certificaten kopen?
Meedoen? Neem gerust contact op.
info@platformCO2neutraal.nl
06 30 49 78 30
Agora 6, 8934 CJ Leeuwarden
platformCO2neutraal.nl

Door ontwatering en verdroging laten veengebieden in
Nederland grote hoeveelheden CO2 los. De uitstoot van CO2
uit veen kan worden beperkt. Hiervoor is een methodiek
vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt: Valuta
voor Veen. Bij Valuta voor Veen zet de grondeigenaar vrijwillig
jaar het waterpeil omhoog waardoor het veen minder oxideert.
Dit leidt tot minder CO2-uitstoot. Voor elke ton vermeden CO2uitstoot ontvangt de grondeigenaar een verhandelbaar CO2certificaat voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt.
De peilverhogingsprojecten hebben een duur van 10 jaar.
Op de afgesproken resultaten vindt monitoring plaats.

Het PlatformCO2neutraal is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties.

