Compensatie

Windenergie
in India

Met dit project investeert u in het laten draaien en het onderhoud van windmolens in verschillende afgelegen gebieden van
India. De lokale bevolking in de omliggende dorpen kunnen nu zelf energie opwekken, zonder CO2-uitstoot.

Achtergrond
De Indiase bevolking groeit razendsnel, waarbij de
verstedelijking versneld plaatsvindt en de economische
vooruitzichten van India op dit moment de beste van heel
Azië zijn. Hierdoor neemt de energieconsumptie enorm
toe. India zal meer doen dan het klimaatakkoord van Parijs
voorschrijft om de planeet te beschermen, geeft de Indiase
overheid aan. India zal dan ook de komende jaren gaan
investeren in hernieuwbare energie.

huishoudens, de verbetering van de infrastructuur en meer
werkgelegenheid.

Het project
Het klimaatproject investeert in windparken in afgelegen
gebieden van India om de elektriciteit te leveren aan het
lokale elektriciteitsnet. Zo wordt elektriciteit uit fossiele
bronnen gedeeltelijk vervangen door duurzame windenergie.
Naast reductie van CO2 zorgt het project ook voor
meer zekerheid van de energievoorziening voor Indiase

CNG kiest al jaren voor verschillende windprojecten in India
om de lokale bevolking in afgelegen gebieden te voorzien van
schone energie en een positieve impuls geven aan de regio.
Hierbij kiest CNG alleen voor kleinschalige windprojecten,
uitgevoerd in landen waar financiering voor
CO2-reductieproducten nog steeds moeilijk te krijgen is.

www.climateneutralgroup.com

Samenwerkingsverband
Climate Neutral Group (CNG) werkt samen met het
klimaatproject om dit initiatief te ondersteunen door
te investeren middels CO2-credits. Het project maakt
windenergie bereikbaar voor het armste deel van de Indiase
bevolking. Het project is gecertificeerd door VCS.

Compensatie
Voordelen:
Klimaat en milieu
• Gaat klimaatverandering tegen door CO2-reductie.
• Geen uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxiden.
• Toegang tot stroom zonder de lucht te vervuilen en zonder
grondstoffen uit te putten.
• Maakt lokale bevolking versneld onafhankelijk van fossiele 		
energie.

Windenergie
in India
Geïnteresseerd?
En meer weten over onze
VCS projecten?
Kijk op onze website, of bel direct naar 030 - 23 26 175

Sociaal en economie
• De energievoorziening is veilig en stabiel.
• Het windpark zorgt voor werkgelegenheid voor de lokale 		
bevolking, zowel in de constructiefase, de operatiefase en 		
het onderhoud van het windpark.
• Draagt bij aan de ontwikkeling van de lokale bevolking, 		
door het overdragen van (technologische) kennis.
• De bouw van de windparken heeft een enorme verbetering
geleverd aan de lokale infrastructuur door toegangswegen
te verbeteren.
• Het project draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de 		
levensstandaard door duurzame elektriciteit te leveren aan
gebieden waar dat voorheen nog niet mogelijk was.

Duurzame ontwikkeling
Het project biedt op lange termijn een betrouwbare bijdrage
aan duurzame ontwikkeling van achtergebleven gebieden in
India zonder de inzet van CO2-compensatie zou het project
niet kunnen bestaan. Samen met Climate Neutral Group werkt
het project aan reductie en compensatie van CO2-uitstoot én
levert een bijdrage aan de Sustainable Development Goals
(SDG’s) voor een beter klimaat en betere leefomstandigheden
voor de lokale bevolking.

Heeft u vragen of wilt u direct meer informatie?
Neem dan contact met ons op via 030 - 23 26 175
of ga naar onze website www.climateneutralgroup.com

www.climateneutralgroup.com

