Hoe stoppen we de
opwarming van de Aarde?
VERSCHIL TUSSEN CS, CCS EN N-CCS

Volgens een team van Franse en Amerikaanse geofysici bevatte de
dampkring van de aarde 3,8 miljard jaar geleden 250 maal zo veel
kooldioxide (CO2) als nu het geval is.

CO2 in de
atmosfeer

2,5 miljard jaar geleden zou het CO2-gehalte zijn afgenomen tot 25
maal het huidige niveau.
Al die tijd bevatte de aardatmosfeer ongeveer duizend maal zoveel
methaangas als nu.
Als we huidige koers volgen zijn we niet in staat de doelstellingen te
halen en zal de aarde verder opwarmen. In dit document leest u
hoe het wel mogelijk is de aarde leefbaar te houden.

Wat wordt er bedoeld met CCS?
Carbon Capture and Storage(CCS) is een benaming van een mechanisch
systeem dat door middel van machines en energie-toevoer het CO2
concentreerd en via leidingen als gas ondergronds opslaat.

De reeds bekende
gegevens van CCS.
CCS is een benaming voor het industrieel verminderen van
Co2 in de Atmosfeer.
In de USA is er al $ 27 miljard gespendeerd aan 12 projecten,
waar er 8 van afgesloten zijn met de uitkomst dat het niet
haalbaar is.
4 projecten zijn “Pending”.
Nederland denkt nog steeds dat het bij ons wel lukt.

De CS Gedachte
Carbon in wortels
van planten

Carbon
Sequestration
technieken, CS
CS is compleet
iets anders dan
n-CCS!

Agroforestry:
Agroforestry is de praktijk van het introduceren van bomen in
landbouw systemen.
Dit kan in graslanden zijn, maar ook op akkerbouwvelden.
Bomen fixeren CO2 uit de atmosfeer in stengels, bladeren en hun
uitgebreide bewortelingssysteem.
Vooral wortels zullen het koolstofgehalte in de bodem
ook in diepere bodemlagen verhogen.
Een hoger koolstofgehalte in de bodem biedt veel voordelen voor
de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem: verbeterde
bodem structuur, verhoogde bodem biodiversiteit en een beter
waterhoudend vermogen en beschikbaarheid van voedingsstoffen.

Hoe ver gaat
Carbon Sequestration ?
•

We weten, dat er 30 Gigaton CO2 per jaar moet worden
opgeslagen bij onze huidige leefwijze.

•

Carbon Farming zal daar dus maximaal 13-17 % aan bijdragen.
(4-5 Gt Co2/Yr)

•

Reductie van uitstoot wereldwijd kan ook slechts een gedeelte
verminderen.

•

De huidige uitstoot wereldwijd is 32.5 Gt Co2/Yr. Door beprijzing kan
deze teruglopen tot 28 Gt Co2/Yr.(Prognose)

Hoe werkt n-CCS?
N-CCS (Natural CCS) is een Carbon Capturing en Storage systeem, dat anders werkt als CS en CCS!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Energie voor Carbon Capturing komt volledig van de ZON!;
Dit geschiedt door speciaal gemodificeerde C4 gewassen, welke extreem snel groeien.(tot wel 5 meter in 2 maanden);
Een gedeelte (ca 25 %) van de opgenomen koolstof zet zich vast in de wortels van de plant;
Deze wortels bevinden zich in de grondlaag van 0-75 cm diep;
Bijna alle planten hebben hun wortels in de bovenste lagen tot 75 cm diep;
Bovengronds groeit het C4-Gras en dat bevat een gigantische hoeveelheid koolwaterstoffen;
Het gras wordt 3-4 x per jaar geoogst en ondergronds opgeslagen (dieper geïnjecteerd dan de wortelmassa);
Deze koolstof- opslag geschiedt in een grondlaag onder de wortelmassa(min 1 mtr. diep) en is zodoende niet in staat zich te
ontbinden, hiervoor is zuurstof (O2) nodig, die niet door de dikke grondlaag kan komen. Er ontstaat een soort “niet ontbonden
veenlaag”! (De biomassa verzuurt de grond en stopt zo de miocroben groei);
Hierdoor is het mogelijk op een kleine oppervlakte veel koolstofmateriaal te injecteren onder de bovenste grondlagen;
De methode is daardoor niet te vergelijken met CS, Carbon Sequestration, welke alleen over de bovenste 75 cm gaat!;
Er is één nadeel aan dit systeem, de temperatuur moet, idealiter,het hele jaar door dag en nacht boven 20 graden Celcius zijn;
Dus bij uitstek geschikt voor toepassing in de tropen!
Ook in Europa is er een geschikte soort van dit gewas , alleen met een lager CO2 rendement.

Bodemkennis boven de n-CCS laag

CO2 opslag in de bodem; de beste manier
•

Probleem: Er is veel teveel CO2 in de atmosfeer, waardoor de aarde
opwarmt. Om precies te zijn is 300 deeltjes per miljoen normaal en 350
is de bovenlimiet. Daar zitten we regelmatig boven, dus we zullen CO2
moeten opslaan om het CO2 uit de lucht te halen/houden.

•

Als geschreven wordt over CO2 opslaan in de bodem dan bedoelen
ze meestal iets heel anders dan wij hier bedoelen.

•

Wij bedoelen de natuurlijke manier om CO2 op te slaan in de bodem,
namelijk in de humuslaag. Daar kan 8 ton CO2 per hectare
opgeslagen worden. Het ecodorp bestaat uit 3,8ha grond, waarvan
een klein deel gebruikt wordt voor gebouwen en een weg.

•

We gaan dus ongeveer 3ha CO2 opslaan in de bodem en nog veel
meer in de begroeiing erboven. Dat is dus minimaal 24 ton CO2
oftewel 24.000 kilo. Vergelijkbaar met een pond kaas is dat 48.000
blokken kaas. Dat is veel kaas!

•

Wat wij ook doen, is de bodem met rust laten, waardoor de
humuslaag steeds dikker zal worden. Elke keer dat de bodem
omgewoeld wordt, sterven organismen omdat ze ineens op een plaats
komen waar ze niet kunnen overleven. Lees hier meer over humus en
CO2.

•

Door de bodem met rust te laten, ontstaat een cyclus waarin dode
organismen opgegeten worden door andere organismen waardoor
het koolstof in de bodem blijft. Als het niet opgegeten wordt, dan is de
cyclus doorbroken en onder invloed van zuurstof verdwijnt het in de
atmosfeer waar het vervelende dingen doet, zoals de zee opwarmen.

Het verhandelen van CO2 Certificaten

CO2 CERTIFICATEN
GECREËERD IN DE
TROPEN WORDEN NIET
GEACCEPTEERD IN
EUROPA, OF
NEDERLAND.

HET ENIGSTE TROPISCHE
GEBIED IS SURINAME,
NEDERLANDS
KONINKRIJK.

DEZE MOGEN
SLECHTS ALS HULP IN
DE VERKOOP DIENEN
VOOR BEDRIJVEN.

DUS LIGT DE
HANDELS-PRIJS VER
ONDER DE
WERKELIJKE WAARDE.

Het is dus zaak de Certificaten zo veilig te maken, dat er volledig vertrouwen is in de
verwerking ervan en de certificaten toegelaten worden in Europa.

Bijvoorbeeld Nederland:

Is het mogelijk
deze Certificaten
als wereld
doelstelling te
beprijzen?

•

Wij stoten per jaar ca. 160-170 miljoen ton Co2 uit;

•

Wij investeren jaarlijks miljarden in subsidies voor zonnecellen,
windenergie, stilleggen van kolencentrales, aanleggen van CCS
vanuit de Rotterdamse haven etc. etc.;

•

In een land als Suriname, Columbia of Venezuela zijn
honderdduizenden hectares land beschikbaar voor deze n-CCS;

•

Om de uitstoot van Nederland terug te brengen met 50 %
hebben we dan ca. 55x 55 km nodig (85 Gt Co2 /Yr);

•

Om de uitstoot van geheel Nederland te compenseren is een
grondstuk van 80 x 80 km voldoende;

•

Bij een prijs van € 75.– per ton zou dit Nederland € 14,4 miljard
kosten, een schijntje ten opzichte van de huidige subsidies!

•

Bij de handel op de verplichte Europese Beurs (ETS) worden
bedrijven verplicht uitstootrechten te kopen zonder dat daar
reductie van CO2 tegenover staat.

Oplossen Co2 probleem
•

Wereldwijd blazen we jaarlijks ca. 30 GigaTon Co2 in de
lucht;

•

Via n-CCS is hiervoor in de tropen een plek nodig van 1000
x 1000 km, daarmee zijn we volledig Co2 Neutraal;

•

Onder de grond is de ruimte voldoende om dit honderden
jaren voort te laten gaan.

De aanpak dient te geschieden op een manier waarbij de
leverancier van olie, kolen en gas volledige compensatie
moet bijleveren, gecontroleerd door een UNoC,

United Nations of Climate
Deze instantie moet claims kunnen uitvaardigen indien er niet
voldaan wordt aan het Clean Energy Concept.

EU regels voor
CO2 reductie
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1.

Kwaliteit van de meting;

2.

Monitoring van het proces;

3.

Rapportage en verificatie van de uit de atmosfeer
verwijderde koolstof;

4.

De duur van de opslag;

5.

Het risico van omkering;

6.

Het risico van koolstof lekkage, waardoor de
broeikasgas emissies elders toenemen.

Kwaliteit van
de meting

De Carbon Injector is een nieuwe computer gecontroleerde machine die in
staat is de biomassa diep onder de oppervlakte op te slaan.
De biomassastroom wordt qua koolstof-massa volledig gemeten.

Dit geschiedt door foto spectrometisch meten hoeveel van de
doorgestroomde massa koolstof is

GPS Data en de koolstof berekening geven de hoeveelheid koolstof aan welk
is geïnjecteerd, waar, op welke diepte en wanneer

De systemen worden intervalmatig getest en een intelligent systeem(AI)
controleert in terplekke de metingen en registreert afwijkingen, die frauduleus
zouden kunnen zijn.

Monitoring
van het proces

Het proces van maaien en injecteren wordt intervalmatig getest

Een tweede testlijn ligt bij satellietregistratie

Een derde bij het intelligente “on board systeem”

Rapportage en
verificatie van
de uit de
atmosfeer
verwijderde
koolstof

Via een extreem stabiele database de verschillende data van de opslag
opslaan voor verdere inspectie en verificatie

Externe verificatie-bedrijven, die gevalideerd zijn, geven akkoord op de
juistheid van de data

De database bewaart alle data omtrent het systeem, inclusief de validatie
gegevens die door deze firma’s worden ingebracht.
Zij valideren de data-gegevens in de database.

De opslag geschiedt in een nieuw aan te leggen Laagveen laag

Laagveen heeft een opslagduur afhankelijk van waterstanden en
grondstructuren die de toevoer van zuurstof blokkeren.

De duur van
de opslag

Er dient zorgvuldig gekeken te worden naar de bodemgesteldheid en de
waterstanden, maar op één meter diepte bereiken we opslagtijden van
honderden jaren

Bij een waterstand van 20-70 cm, wat redelijk normaal is, blijkt het vergaan van
de biomassa praktisch nihil te zijn.

Indien de grondwaterstand lager dan één meter onder de bodem ligt zal er
na 100 jaar nog minimaal 95 % van het koolstof opgeslagen zijn.

Het risico van omkering
•

Omkering van het proces kan geschieden door
blootleggen van het ven en zal dus gemonitord moeten
worden door satellietbeelden;

•

Blootlegging kan onder meer ontstaan door een daling
van de waterstanden.

Het risico van
koolstof lekkage,
waardoor de
broeikasgas
emissies elders
toenemen.
•

Niet van toepassing, daar geen gas wordt
opgeslagen.

Wat zijn koolstofkredieten en
koolstofcompensaties?
•

De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar koolstof kredieten en koolstof compensaties werken op verschillende mechanismen;

•

Koolstof kredieten, ook bekend als koolstof rechten, werken als toestemmingsbriefjes voor emissies. Wanneer een bedrijf een koolstof
krediet koopt, meestal van de overheid, krijgen ze toestemming om een ton CO2-uitstoot te genereren;

•

Met koolstof kredieten stromen koolstof inkomsten verticaal van bedrijven naar regelgevers, hoewel bedrijven die eindigen met
overtollige kredieten ze aan andere bedrijven kunnen verkopen;

•

Compensaties stromen horizontaal en verhandelen koolstof inkomsten tussen bedrijven;

•

Wanneer een bedrijf een eenheid koolstof uit de atmosfeer verwijdert als onderdeel van hun normale bedrijfsactiviteit, kunnen ze een
koolstof compensatie genereren;

•

Andere bedrijven kunnen die koolstof compensatie vervolgens kopen om hun eigen koolstof voetafdruk te verkleinen;

•

Merk op dat de twee termen soms door elkaar worden gebruikt en dat koolstof compensaties vaak "offset-kredieten" worden genoemd;

•

Toch moet dit onderscheid tussen nalevingskredieten voor regelgeving en vrijwillige compensaties in gedachten worden gehouden.

Duurzaamheid van veen
Processen en afzettingen
•

Veen is een bruinzwarte substantie die uit halfverteerde plantenresten bestaat. De dode plantenresten zijn afgevallen en onder water
terechtgekomen.

•

In veenwater heerst een zuur milieu, doordat bij de afbraak van dode planten humuszuren vrijkomen.

•

In deze zure omgeving kunnen bacteriën en schimmels niet goed gedijen, waardoor de afbraak van planten en ander organisch
materiaal heel langzaam verloopt en in de diepere lagen van het veen zelfs volledig tot stilstand komt. Daarnaast wordt de toch al
weinig aanwezige zuurstof vrijwel helemaal verbruikt, waardoor anoxische (zuurstofloze) omstandigheden heersen in het water.

•

Rotting kan daarom niet plaatsvinden, omdat rottingsbacteriën zuurstof nodig hebben.

•

In de moerassen ontstaan derhalve optimale condities voor het opeenhopen van organisch materiaal.

•

In veenlagen kunnen complete boomstammen duizenden jaren bewaard blijven.

•

In het Drentse hoogveen zijn perfect geconserveerde lichamen gevonden van mensen die rond het begin van de jaartelling leefden
(zogenaamde veenlijken). Het zure veenwater heeft de huid van deze mensen als het ware gelooid.

Fotosynthese
Om die unieke symbiose te begrijpen hebben we de
chemie nodig.
Het gaat hier om de allerbelangrijkste chemische reactie
op onze planeet, de “fotosynthese”, die in een
vereenvoudigde formulevorm als volgt wordt
opgeschreven:
n CO2 + n H2O + energie → (CH2O)n + n O2
In gewoon Nederlands staat hier dat kooldioxide (CO2) en
water (H2O) zich verbinden tot een koolhydraat (CH2O)n
waarbij zuurstof (O2) vrijkomt.
Dit kan alleen gebeuren onder invloed van zonlicht en van
in de plant aanwezige katalysatoren.
Merk op dat voor glucose (druivensuiker) n=6.
Het is de mens nog niet gelukt om deze indrukwekkende
chemische omzetting in het laboratorium eenvoudig na te
bootsen.

Verbeterde Fotosynthese
•

BETERE FOTOSYNTHESE BETEKENT MEER GEWASOPBRENGST

•

Als de fotosynthese twee keer zo hard gaat, geven planten tweemaal zoveel opbrengst

•

Maar dit hele proces is weinig efficiënt. Landbouwgewassen gebruiken maar 0,5 tot 1 procent van het invallende zonlicht.
Bestuursvoorzitter Louise Fresco van WUR noemt het verbeteren van de fotosynthese zelfs de heilige graal van de landbouw.
“Als de fotosynthese twee keer zo hard gaat lopen, geven planten tweemaal zoveel opbrengst”, legt Klein Lankhorst uit. Hoe
groter de plant, hoe meer CO2 hij opneemt. Dat roept visioenen op van CO2-slurpende velden vol snelgroeiende gewassen.

•

“Efficiëntere gewassen zijn goed voor het klimaat”, zegt Klein Lankhorst. “Zoals bekend staat het wereld voedsel areaal enorm
onder druk. In 2050 zullen we 10 miljard monden moeten voeden. De welvaart stijgt en daarbij legt de productie van veevoer
voor de groeiende veestapel steeds meer beslag op het landbouwareaal.”

•

Planten gebruiken zonlicht om hun eigen voedingsstoffen en energie te produceren: fotosynthese. Als we de planeet en haar
groeiende bevolking duurzaam draaiende willen houden, hebben we planten nodig om veel meer voedsel, energie en
biomassa te produceren dan nu het geval is.

LANDBOUWGROND
WORDT
EFFICIËNTER
GEBRUIKT

Klein Lankhorst vervolgt: “Tegelijkertijd willen we fossiele brandstoffen – die slecht zijn voor
het klimaat – uitfaseren en waar nodig vervangen door groene brandstoffen. Ook de
industrie moet circulair gaan werken en overschakelen op duurzame, biobased
grondstoffen. Voor groene brandstoffen en biobased grondstoffen samen is nog eens 30
procent extra wereldlandbouwareaal nodig.”

Om dit plaatje rond te krijgen zonder de laatste tropische regenwouden te kappen
zullen we het beschikbare wereldlandbouwareaal veel efficiënter moeten gaan
benutten, zegt Klein Lankhorst. Het verbeteren van de fotosynthese speelt daarin een
sleutelrol. Met traditionele veredelingsmethoden groeien de opbrengsten wereldwijd
met 1 procent per jaar, maar veel gewassen zitten langzamerhand aan hun plafond. Zo
is in landen als China en Zuid-Korea de rijstopbrengst al tien jaar niet meer gestegen en
de Europese tarwe-opbrengst zit al een aantal jaren op een plateau. “Het is hoog tijd
voor een nieuwe aanpak. Fotosynthese is de enige eigenschap waarop nog nooit
gericht is veredeld.”

Natural Carbon Capture & Storage (nCCS)
is de toekomst en daarmee de weg vooruit.
Project Colombia

Koolstofopslag, zoals de natuur dat al een miljoen jaar eerder deed.

Huidige aanzicht van de locaties

Impressie van de locatie met nieuwe beplanting

Columbia kaart en gebergtes

Locatie Google Earth

Water is voldoende voorhanden

PROJECTIE
Er zal worden gewerkt aan het verbouwen van een nieuw soort C4 Gras, the Giant Juncao.
Deze nieuwe grassoort is speciaal ontwikkeld voor extreme Koolstof(CO2) opname.
Hieraan hebben we een techniek gekoppeld, die het gebonden CO2 permanent opbergt op een diepte van minimaal
1 meter, waar de omstandigheden dermate zijn, dat de verwering van de plantresten stilstaat en er laagveen ontstaat.
Dit in verband met de praktisch onmogelijke toevoer van zuurstof uit de lucht.

Uit:
Veenvorming, dr. J. Visscher
uitgave Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=&ved=2ahUKEwjFte3Oia_4AhW4wAIHHRKoAx0QFnoECCEQ
AQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geopark-heuvelrug.nl%2Fwpcontent%2Fuploads%2FVeenvormingJanVisscher.pdf&usg=AOvVaw1zsIa53Gby9kZ6jxlh5MLi

Biologische
karakteristieken
nieuwe grassoort
•

Het is een hoge, rechtopstaande, bossige vaste
plant, die een sterk ontwikkeld wortelstelsel heeft.
De groei-hoogte kan tot ca. 7 meter zijn, maar is
normaal gesproken 4 tot 5 m hoog en de
diameter van de steel is meestal 1,5 tot 2,5 cm.

•

Typische C4 koolstofplant met een hoge
fotosynthese-efficiëntie

Speciaal
ontwikkeld voor
Co2 opname in
regenwoud
gebieden

Als basis afkomstig uit Noord Afrika.

Superieure groeiopbrengsten tot wel 850 ton/Ha.

Het gras heeft een her-groei capaciteit van meer dan 20 jaar. (duurzame
aanplant)

Wortel-aangroei van gemiddeld 25 % van de bovengrondse groei, het eerste
jaar zelfs tot ca. 89 %.

Het gras wordt ca. 3 keer per jaar geoogst en opgeslagen als koolstof Sink.

Hierdoor een jaarlijkse Co2 opslag tot ca. 360 ton

Gras kan niet
gezaaid worden, dus
aanvoer als stekjes
per container

Handmatig planten

Machines voor
planten van gras,
conform suikerriet
planten.

Met trekker geplant

Plant trekker

Het eerste jaar moeten de stekken geirrigeerd worden

Het oogsten geschiedt door combines

Groeigrafieken:
http://viaspacegreenenergy.com/giant-king-grass.php
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•
•
•

De eerste keer maaien geschiedt later in het eerste jaar van aanplant.
De jaren erop ca. 3 keer maaien per jaar, per maaibeurt ca. 280 ton fris gras verwerken.
De verwerking geschiedt door grote combines, of door suikerbieten oogstmachines.

De Carbon
Injector

De Carbon Injector is ontwikkeld om de in de plant opgeslagen
koolstof(Co2) te injecteren in de grond, en wel zo, dat de omzetting naar
Co2 niet of nauwelijks geschiedt.

Een groot voordeel van de gekozen methode is, dat de Co2 de bodem
verrijkt, zodat naderhand vele soorten planten, voor de voedsel
voorziening interessant, verbouwd kunnen worden.

Door het gekozen systeem is het mogelijk met aangrenzende absolute
zekerheid de hoeveelheid geïnjecteerde Co2 te meten en te registreren.

Deze data worden via beveiligde datatransmissie automatisch door Co2Exchange in een blockchain registratiesysteem opgeslagen, en worden
door externe resources gecontroleerd en geverifieerd.

De doorsnede van een gemiddelde bodem
De dieptes zijn in inches,
2” = 5 cm
10” = 25 cm
30” = 75 cm
48” = 120 cm

Injectie diepte

Het CO2 vrij maken
van onze maatschappij:
•

Door de wereldhandel van CO2 certificaten vrij te maken
kunnen we alle processen in de wereld tegen een geringe
overprijs CO2 vrij maken.

•

Hiervoor is noodzakelijk dat we het CO2 probleem als een
wereldprobleem zien en de handel hierin ook wereldwijd
accepteren.

•

Nederland onder Europa heeft een convenant
ondertekend, waarin zij geen certificaten buiten Europa
accepteren!

•

Hierdoor is een wereld initiatief voor Nederland
afgesneden!!!!

•

Carbon-Alert voert de regie over alle processen en ontwikkelingen, klanten
worden voorzien van de juiste informatie, zodat het proces efficiënt wordt
uitgevoerd.

•

Carbon-Alert geeft ook adviezen ten aanzien van certificatie en
accreditatie door externe controle instituten die onder meer verificatie van
de methode uitvoeren.

•

Carbon-Alert is ook een eventuele partner voor een
samenwerkingsverbanden.

•

Carbon-Alert bemiddelt in de aanschaf van de benodigde machines en is
de aanspreekpartner voor bijvoorbeeld leasecontracten hiervoor.

•

Carbon-Alert is de leverancier voor de basis rhisomen (stekken) voor de
(gras)teelt.

•

Bij Carbon-Earth worden allerlei planten en grassen onderzocht,
met het doel de CCS zo goed mogelijk te laten gedijen in
allerlei landen, klimaten en provincies. Soms kan het nodig zijn in
een jaar verschillende planten achter elkaar te laten groeien.

•

Hier worden ook de methodes voor onkruid-bescherming en
(kunst-) bemesting uitgezocht.

•

De data worden in een handleiding en instructie verwerkt, de
feitelijke handelingen kunnen door de gebruiker zelf worden
uitgevoerd.

•

CO2 Exchange is de Co2 Bank, die alle data voor verificatie controle
en Co2 bewegingen vasthoudt in een beveiligde Database,
“BLOCKCHAIN” genoemd.

•

Deze Blockchain database is een van de meest bekende en
betrouwbare in deze wereld.

•

De programmering omtrent dit registratiesysteem heeft als basis de
software, die voor de goudmarkt volledig geaccepteerd en
geaccrediteerd is.

•

In deze penibele markt moet alles volledig traceerbaar zijn zonder
enige hapering; er is veel gebakken lucht!

•

CO2 Exchange is daarmee een van de belangrijkste Co2 partners van
overheden. De garanties van de aangeboden data zijn extreem hoog.

•

CO2 Exchange geeft de bij de opgeslagen CO2 behorende, unieke,
certificaten uit.

Het gehele proces biedt
verschillende opties:
1.

Het opslaan van CO2, met de daarbij horende CO2 certificaten;

2.

Het vergroenen van de Woestijnen, de plant kan tegen droogte en
hitte;

3.

Het produceren van Biomassa, in vorm van pellets, ter vervanging
van Aardgas;

4.

Het produceren van Bio-Ethanol, een brandstof voor vliegtuigen;

5.

Het produceren van ”Groen Plastic” met 76% koolstofinhoud, voor
opslag van CO2 bovengronds;

6.

Het 100% Compenseren van energiedragers, Kolen, Olie, Gas;

7.

Et Cetera…..

Verkoop emissierechten door Nederlandse overheid
Nederlandse overheid verdiende vorig jaar bijna €900 miljoen aan verkoop emissierechten door flink opgelopen prijzen
Door de opgelopen prijzen van emissierechten heeft de Nederlandse overheid vorig jaar twee maal zoveel geld verdiend aan de verkoop dan het
jaar ervoor.
Bedrijven moeten een deel van de uitstootrechten bemachtigen op een veiling.

(gewoon ordinaire belastingverhoging dus!)

De prijzen van die CO2-rechten stegen van ongeveer 30 euro begin vorig jaar tot 85 euro in december 2021.

De Nederlandse overheid verdient flink aan de verkoop van emissierechten, omdat de prijzen voor die ‘CO2-rechten’ hard zijn gestegen.
In 2021 leverde de verkoop ruim twee keer zoveel op als het jaar daarvoor, dat zegt de Nederlandse Emissie-autoriteit. Met een emissierecht moeten
elektriciteitsproducenten en de industrie in de Europese Unie hun CO2-uitstoot compenseren.
Een deel van de uitstootrechten kan een onderneming gratis krijgen, de rest moet worden gekocht op een veiling.
De prijs op de veiling is het afgelopen jaar flink gestegen, van ongeveer 30 euro begin vorig jaar tot 85 euro in december. Dat is een record.
Er is een maximumhoeveelheid aan emissierechten en die neemt ook elk jaar af.
Vorig jaar verkocht Nederland ruim 16 miljoen van die rechten, iets minder dan een jaar eerder. In 2018 lag dat nog ruim boven de 25 miljoen.
Met de verkoop op de veiling haalde Nederland vorig jaar 893 miljoen euro binnen, tegenover 441 miljoen euro in 2020.
De Nederlandse Emissie-autoriteit veilt de rechten namens Nederland.

Het klimaatprobleem is volgens ons een
Wereldprobleem en de oplossingen moeten dus
wereldwijd gezocht worden, en niet lokaal zoals
Europa dat pretendeert!
Het is dus zaak dat de EU en in ieder geval Nederland zo snel mogelijk de
mogelijkheid moet bieden de productie van volledig geverifieerde
gecontroleerde CO2 rechten aan te kopen voor reële broeikasgas reducties!
Ook zou Nederland de ontwikkeling van CO2 opslagmethodes in tropische
gebieden moeten steunen!
Ontwikkelingssamenwerking, met positieve Klimaatdoelstellingen is beter dan
negeren van mogelijkheden!!

