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Intentieverklaring deelname aan het project Op Kop

De provincie Utrecht wil een kopgroep van Utrechtse gemeenten vormen, instellingen en bedrijven die
werk willen maken van een klimaatneutrale provincie (hiema te noernen: "koplopers'). Kiezen vooÍ
klimaatneutrale organisatie biedt volgens de provincie vele kansen: voor zowel de verbetering van de
leefomgeving als voor een economische inpuls voor de regio. Met de inzet van een team van
klimaatambassadeurs en koplopers worden organisaties in de provincie Utrecht uitgedaagd zich aan te
sluiten.
Geihteresseerde organisaties worden door de provincie Utrecht ondersteund. Koplopers kunnen met
wagen terecht bij de klimaatambassadeurs en experts, de provincie organiseren expertmeetings en
cursussen. Daarnaast zijn er stimuleringsregelingen zoals een Garantiefonds voor duurzame energie en
energiebesparingen en, speciaal voor koplopers, een subsidie voor het (laten) maken van een CO2
footprint.

De Stichting One Planet werkt aan een duurzame organisatie en loopt daarin van oudsher op kop. De
stichting werkt voor behoud van een leeÍbare wereld door het stimuleren van duurzaamheid en het
verminderen van CO2 uitstoot en mondiale voetaftlruk Met het ondertekenen van deze
intentieverklaring loopt One Planet ook de komende jaren Op Kop.
De Stichting One Planet heeft o.a. de volgende projecten gestart:

- EcoVilla: CPO- groepswoning met zelfredzaamheid in energie, voeding, water enz.
- One Planet Catalogue (nu People 4 Earth): rating systeem duurzame producten en diensten
- EcoBrf: EcoVilla in een landelijke omgeving met eigen beheer van grood
- EcoCentre: herontwikkelen oude kantoorpand tot schoolvoorbeeld integrale duurzaamheid
- Duurzame daktuin & groene gevels: eetbare moestuin op een kantoordak
- Meten en reduceren van Voetafdruk One Planet
- ..plus vele andere initiatieven voor voorlichting en aanjagen van duurzaamheid

De betrokken partijen zijn:

o De Stichting One Planet, gevestigd te Amersfoort, Stationsplein 16, 3818 LE,
vertegenwoordigd door de directeur Paul Heistein.

r De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Utrecht, gevestigd te Utrecht,
Pl4hagoraslaan 101, 3584 BB, te dezen krachtens volmacht van de Commissaris van de
Koningin, de heer R.C, Robbertsen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. de Jong,
gedeputeerde, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht d.d.24 februai 2009.

Betrokken paÉijen komen overeen dat:

o One Planet in 2010 een onomkeerbaar proces naar een klimaatneutrale organisatie in gang
heeft gezet;

. One Planet in 2011 een klimaatneutrale organisatie heeft;

o One Planet zich verbindt aan een actieve communicatie over de behaalde resultaten i.h.k.v.
een klimaatneutrale organisatie.
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One Planet zal de volgende stappen zetten om op een goede en transpaÍante manier klimaatneutraal te
worden:
I . bepaling van de footprint / basis jaar' (de eerste 30 koplopers kunnen hiervoor een subsidie van

maximaal € 1000,- aanvraged.
energiebesparing:
o onderzoeken van de mogelijkheden van energiebesparing
o het nemen van de maatregelen die redelijkerwijs uitgevoerd kunnen worden
overstappen op duurzame energie (zelf opwekken of inkopen)
monitoring van de resultaten
de resterende emissies die niet gereduceerd worden, worden gecompenseerd'.

Als deze stappen dooÍlopen zijn mag een organisatie zich "koploper" noemen.
Organisaties die daaraaast kiezen voor 100 % duurzaam inkopen in 2011 krijgen de eervolle
verrnelding "koploper Goud".
Organisaties die de lat nog hoger leggen komen in aanmerking voor "koploper Diamant". Deze
categorie wordt per aanvraag beoordeeld.

One Planet wil koploper worden.

Aldus getekend te Driebergen-Zeist op I 9 november 20 I 0,

Namens Stichting One Planet,

Q,CI^",.---^.',
Dhr. P. @aul) Heistein
Directeur

' Hierbij kan de systematiek van het GHc-protocol gevolgd worden ofeen vergelijkbare methode.
In ieder geval dienen alle scope I en scope 2 ernissies en in sommige gevallen ook scope 3 (o.a. duurzaam
inkopen) emissies gerapporteerd te worden. Zie ook het GHc-protocol.
' Voor compensatie stellen wij criteria op waar koplopers aan dienen te voldoen.

Gedeputeerde


