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Cox Geelen en haar impact op ons klimaat
De gecompenseerde uitstoot door Cox Geelen in 2014 bedraagt:

758,74 ton CO2e*
Om een gevoel te krijgen bij wat de impact van Cox Geelen concreet betekent:




37.937 bomen moeten een jaar lang groeien
met een auto die rijdt op benzine met een verbruik van 1 op 10 ruim 75 keer over de evenaar de
wereld rond gereden kan worden.
er ongeveer 310 “zone 2” retourvluchten gemaakt kunnen worden, dit zijn vluchten naar bv. de
Verenigde Staten of Afrika.

Cox Geelen heeft heel bewust de keuze gemaakt om de impact van haar CO2-uitstoot extern te reduceren
(compenseren) via het duurzame VCS project ‘Wind in India’.
* CO2e (of CO2 equivalent): Uitstoot bestaat uit meer gassen dan alleen CO2. Ook methaan, waterdamp en lachgas zijn
broeikasgassen. De eenheid CO2e wordt gebruikt om verschillende broeikasgassen bij elkaar op te tellen.

Het project ‘Wind in India’
Dit project bestaat uit meerdere windparken en enkele windmolens bij verschillende textiel- en
cementfabrieken in de regio’s in Karnataka en Tamil Nadu, India. In totaal omvat het project 136
windmolens. Voor de start van het project was elektriciteit in deze regio’s sporadisch beschikbaar. Door de
komst van de windparken zijn lokale huishoudens voorzien van een stabiele en schone energievoorziening
en kunnen de kleine fabrieken efficiënter werken.
De windparken zorgen voor werkgelegenheid, waardoor de leefsituatie van de lokale bevolking verbetert.
In de huishoudelijke omgeving wordt geen hout meer gebruikt om op te koken en de industrie is niet meer
afhankelijk van slecht functionerende kolencentrales. Deze verandering betekent een reductie aan CO2uitstoot. Op regionaal niveau verbetert de luchtkwaliteit en wordt ontbossing tegengegaan. Ook de
infrastructuur is aanzienlijk verbeterd. Door de combinatie van toegang tot schone energie en een goede
infrastructuur ontstaan er nieuwe kansen om economische activiteiten te ontplooien in de regio.

Huidige status van het project ‘Wind in India’
Het project presteert goed en voldoet aan de gestelde criteria bij de start van het project. Gedurende de
gedefinieerde looptijd dient er gemiddeld 324.000 ton CO2e per jaar gerealiseerd te worden. Afhankelijk
van de wind en operationele uren kan en mag het resultaat per jaar fluctueren. Dit wordt bevestigd door de
controlerende instantie (Bureau Veritas). Er wordt correct gemonitord, dat wil zeggen dat de vereiste
metingen goed en volgens het vastgelegde tijdschema worden uitgevoerd en zijn vastgelegd in
rapportages. De meetapparatuur voldoet aan de eisen, ook qua kalibratie en er is back-up apparatuur
aanwezig.

Het ‘Wind in India’ project is gecertificeerd volgens de VCS criteria. Dit betekent dat het project eenmaal
per jaar moet rapporteren om aan te tonen dat het project voldoet aan de gestelde criteria. Een
onafhankelijke organisatie controleert alle data vóór en na certificering.
Duurzame ontwikkeling van de lokale bevolking en omgeving
Het project sluit aan bij de doelen m.b.t. duurzame ontwikkeling die de regering India zich nationaal en
lokaal in de Gujarat regio gesteld heeft:









de vermindering van de CO2-uitstoot en andere broeikasgassen.
de vermindering van vaste afvalstoffen die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen
en daardoor een verbetering van het lokale milieu, zoals water- en ecosystemen.
de capaciteit uit hernieuwbare energiebronnen te vergroten en zo de mix energievoorziening uit
fossiele en uit hernieuwbare bronnen positief te beïnvloeden.
het bewaard blijven van natuurlijke bronnen: bomen, bossen, land (geen erosie).
het bijdragen aan een stabiele en veilige energievoorziening.
de verbetering van de micro-economische efficiency in de energiesector door innovatie,
kennisopbouw en overdracht.
het creëren van werkgelegenheid, stabiliteit in inkomen voor kwetsbare groepen en daarmee
samenhangende zaken als goede arbeidsomstandigheden en verzekeringen.
duurzame ontwikkeling van de economie.

Relatieve bijdrage door compensatie
Cox Geelen levert, door het extern reduceren (compenseren) van CO2-uitstoot in 2014, een bijdrage van
758,74 ton CO2e aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in India.
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Prestatie en CO2-reductie
Aantal windmolens met een gemiddelde capaciteit van 1,2 MWm per windmolen

136

tCO2e reductie door het windpark

293.869

0,26%

Totaal MWh elektriciteit opgewekt

317.032

310

= elektriciteitsgebruik van aantal Indiase huishoudens

612.030

75

MWh opgewekt per geïnstalleerde windmolen

2.331

Aantal huishoudens dat één windmolen een jaar lang kan voorzien van elektriciteit

4500

* betreft de laatste definitief goedgekeurde verificatie over de periode 01 april 2011 tot 30 juni 2013 teruggerekend naar een periode van 1
jaar om de vergelijking met de CO2-voetafdruk (ook over 1 jaar) te maken.

Meer informatie:
Via uw Carbon Advisor: Marieke Megens
Climate Neutral Group BV - tel. 030-2326175 – marieke.megens@climateneutralgroup.com

