
 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U bent de afgelopen tijd betrokken geweest bij de Green Deal CO2-emissiefactoren. U en vele 

anderen hebben aangegeven het onderwerp en de gezamenlijkheid van de activiteiten van belang te 

vinden. Ook tijdens de informatiebijeenkomst op 8 september bleek een grote betrokkenheid bij de 

Green Deal CO2-emissiefactoren. Naar aanleiding van de mailing die hierop volgde bleek wederom 

grote interesse bij diverse partijen om inhoudelijk bij te dragen aan de totstandkoming van de eerste 

gezamenlijke lijst.  

Daarom vragen we u nu uw belangstelling om te zetten in een blijvende betrokkenheid. 

 

Het resultaat 

Naar verwachting zal de lijst in november gepubliceerd worden op de openbaar toegankelijke 

website www.CO2emissiefactoren.nl. Om ook in de komende jaren het proces te kunnen faciliteren 

van actualisatie en uitbreiding van deze lijst emissiedata hebben we deskundigheid en voldoende 

financiële middelen nodig. Ook blijft het belangrijk om te werken aan afstemming en draagvlak. 

 

Twee vormen van betrokkenheid 

Graag willen we om uw commitment vragen, zodat de lijst CO2-data die we in november presenteren 

niet meteen ook de laatste zal zijn. Aan u als geïnteresseerde het verzoek om middels via 

onderstaande link  
aan te geven of u uw kennis, ervaring en/of financiële middelen ter beschikking kunt stellen. 

http://www.formdesk.com/milieucentraal/VoortzettingGreenDealCO2emissiefactoren 

- Bijdrager: u stelt tijd beschikbaar 

- Aandeelhouder: u stelt tijd én geld beschikbaar 

 

Bijdrager 

Partijen die geen geld maar wel tijd kunnen investeren, vragen wij tenminste 16 uur van hun tijd 

beschikbaar te stellen om daarmee bij te dragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van CO2-

emissiefactoren. Dit kan zowel per mail als door middel van het actief bijwonen van 

informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden inhoudelijke issues besproken en 

kennis uitgewisseld om de lijst blijvend te verbeteren.  

 

Aandeelhouder 

Wilt u ook investeren in de lijst emissiefactoren, en door uw structurele betrokkenheid mede-

eigenaar zijn, dan kiest u voor de optie ‘aandeelhouder’.  

U bepaalt dan mede de prioriteiten van zowel de uitbreidingsverzoeken op de bestaande lijst als het 

benodigde externe onderzoek voor het actualiseren van data of het uitbreiden van thema’s. 



Vanzelfsprekend zal nieuw onderzoek weer cofinanciering vragen, dat zal breed worden uitgezet. De 

uitkomsten kunnen dan geïntegreerd worden in een nieuwe herziening van de lijst. 

Aandeelhouders zijn diegenen die ten minste € 2.000 per jaar bijdragen. Zij zullen op de website 

worden vermeld. Vanaf een bijdrage van € 5.000 zal ook uw logo en een speciale ‘mede mogelijk 

gemaakt door’-vermelding worden geplaatst. 

 

We hopen dat door het aanbieden van deze varianten zowel grotere als kleinere organisaties kunnen 

bijdragen aan de instandhouding en doorontwikkeling van de lijst emissiefactoren. Voor vragen kunt 

u contact opnemen met de projectleider van deze Green Deal: Ingrid Aaldijk 

(ingrid.aaldijk@milieucentraal.nl telefoon: 030 2305070)   

Alvast onze hartelijke dank voor het invullen van het formulier!  

 

Met vriendelijke groet, 
 

Vera Dalm 
Directeur 
T (030) 2305078   

 
Milieu Centraal 

Nicolaas Beetsstraat 2A  
3511 HE  Utrecht 
www.milieucentraal.nl  
 

       
 
Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze nieuwsbrief! 
 

 
 

 

 


