Doorontwikkeling CO2 bank Zuid-Holland & verkenning proeftuin Valuta voor veen

Beschrijving
maatschappelijk
probleem/opgave

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NM-ZH) wil met de oprichting van de
stichting CO₂ bank Zuid-Holland zorgen dat het voor bedrijven, overheden,
instellingen en particulieren mogelijk wordt om hun CO₂ uitstoot te compenseren
door projecten in de provincie Zuid-Holland gericht op het terugdringen van de
CO₂ productie te ondersteunen en samen met andere partners op te zetten. Valuta
voor veen biedt via het tegengaan/vertragen van veenbodemdaling een kans voor
verbreding en koppeling met meer (regionale) opgaven zoals landschap en
waterbeheer. De NM-ZH werkt daarbij in aansluiting op andere lopende
initiatieven voor het opzetten van een CO2-bank en bouwt voort op eerdere
verkenningen van de haalbaarheid van Valuta voor veen door NM Groningen en
later door NM Friesland.

Welke
onderzoeksvraag
wordt beantwoord

Wat is de haalbaarheid van de CO₂-bank Zuid-Holland?

Wat is de doelstelling
van het project

Opstarten en operationeel maken van een CO₂-bank Zuid-Holland als instrument
voor het mogelijk maken van regionale CO₂-compensatie uit het vernatten van
veen in Zuid-Holland, met een betrouwbare governance structuur en certificering
die in staat is tot monitoring van de uitvoering van de proeftuin Valuta voor veen.

Beoogde resultaten /
producten

De volgende eindresultaten worden verwacht van dit project:
- Een doorontwikkeling van de CO₂ bank
- Een verkenning van het proeftuinproject
- Verschillende klankbordgroep bijeenkomsten
- Een ondertekende intentieverklaring van partijen die nodig zijn om de proeftuin
Valuta voor veen Zuid-Holland op en door te kunnen zetten.
In de intentieverklaring moet de vervolgfase voor het opzetten van de
daadwerkelijk proeftuin en de voorwaarden daartoe zijn uitgewerkt

Doelgroep
Deelnemers
Contactpersoon +
contactgegevens
Status

Provincies, agrariërs op veengrond en bedrijven die aan CO₂-compensatie willen
doen
Betrokkenen: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zeeuwse Milieufederatie,
Natuur en Milieufederatie Utrecht
Financiers: Provincie Zuid-Holland
Alex Ouwehand (a.ouwehand@milieufederatie.nl)
Lopend

Links
Looptijd

April 2018 - September 2018

Locatie
Samenhang andere
projecten

Zuid-Holland
In de voorbereiding is nauw samengewerkt met CO₂ Bank Utrecht (project Valuta
voor Veen Utrecht), Klimaatfonds Den Haag en het Zeeuws Klimaatfonds.

Peildatum

December 2018

