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Introductie
Eind 2018 is Stichting Climate Neutral Foundation opgericht om gebruikers van
commercieel vastgoed te stimuleren en te helpen met verduurzamen. Vooralsnog
richt de stichting zich hoofdzakelijk op gebruikers van vastgoed die in Nederlandse
winkelstraat aanwezig zijn zoals, detailhandel, horeca en kleine dienstverleners.
Aangezien de stichting recent is opgericht is ervoor gekozen om te focussen op een
beperkte doelgroep, maar daarbij de blik op de lange termijn niet te verliezen.
Om de stichtingsdoelstelling te kunnen bereiken ontplooit de stichting de volgende
activiteiten:
1. Het uitgeven en controleren van klimaatcertificaten ter erkenning van de
verduurzaming (kernactiviteit);
2. Gebruikers van (commercieel) vastgoed informeren over verduurzaming.
3. De gebruikers ondersteunen met specifieke plannen rondom verduurzaming
vastgoed gebruikers;
4. Financieringsvormen ontwikkelen en stimuleren ter ondersteuning van de
verduurzaming (van vastgoed)
5. Maatschappelijke initiatieven ontplooien ten behoeve van de publieke opinie
aangaande verduurzaming.
2019 is het eerste volledige boekjaar waarin de stichting volwaardig actief is
geweest. Dit jaarverslag gaat kort in op de uitgevoerde activiteiten, de
partnerschappen van de stichting en de nieuwe certificaathouders.
Vooralsnog is alleen op een selectie van de bovenstaande activiteiten ingezet. In
2019 is actief gewerkt aan activiteiten 1,2,3 en 5. Hierbij zijn keuzes gemaakt op basis
van de afstemming met externe partijen (die de stichtingsdoelen omarmen),
beschikbare tijd en middelen.
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Activiteiten
Samenwerkingen
Om na oprichting concreet invulling te geven aan de doelstellingen is de stichting
eind 2018 een lange termijn samenwerking aangegaan met Ecomatters B.V. voor het
uitvoeren van de hiervoor beschreven activiteiten. De stichting maakt gebruik van
de relaties, middelen en eerder ontwikkelde kennis en kunde van Ecomatters om
haar doelstellingen te kunnen bereiken. De samenwerking maakt het mogelijk om
snel een volwaardig programma aan te bieden aan de gebruikers van vastgoed.
Opzetten Klimaatgerust programma en website
De stichting heeft het initiatief genomen het Klimaatgerust programma en website te
starten gedurende 2019. Dit is gebeurd in samenwerking met Ecomatters.
Onder dit programma zijn de volgende activiteiten ontplooid:
Certificaathouders (activiteit 1)
In 2019 zijn 8 nieuwe certificaathouders voorzien van een klimaatcertificaat. In totaal
zijn er 10 certificaten afgegeven. De stichting verwelkomt de nieuwe ingeschreven
ondernemingen.
Klimaat bewust (brons)
Alexanderhoeve
Houten
Castellum

Detailhandel

Klimaat efficient (ziver)
Ilonka Optiek
Houten
Castellum

Detailhandel

Itiya

Utrecht

Detailhandel

Simon Levelt

Utrecht

Detailhandel
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Cupp

Utrecht

Horeca

Klimaat neutraal (goud))
The Green House Utrecht

Horeca

Broei

Utrecht

Horeca

Duurzame Week

Utrecht

Kantoor

Naast het inschrijven van deze certificaathouders is het certificaat officieel
geregistreerd als certificeringmerk. Verder is een communicatiehandleiding
ontwikkeld en worden de certificaathouders actief gepromoot via de social
mediakanalen Instagram, Facebook en Linkedin.
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Overige activiteiten
De stichting heeft voornamelijk gewerkt aan het verstrekken van informatie en het
helpen van gebruikers van vastgoed via een tweetal programmaonderdelen uit het
Klimaatgerust programma. Het gaat hierbij om de webtool ‘Erkende Maatregelen’ en
de Klimaatplannen.
De webtool biedt gebruikers de mogelijkheid om te verkennen in hoeverre de
wettelijke verplichtingen uit artikel 2.15 van het activiteiten besluit uit de Wet
Milieubeheer van toepassing is op de onderneming en daarnaast om melding te
doen bij (het e-loket van) de Rijksoverheid ten behoeve van de informatieplicht
energiebesparing. In dit project is samengewerkt met een aantal
brancheorganisaties en andere externe stakeholders.
Rondom de Klimaatplannen zijn een drietal projecten opgezet waarbij gebruikers
van vastgoed worden voorzien van locatie specifiek advies om te verduurzamen, om
energie te besparen en op den duur klimaatneutraal te worden. Deze projecten zijn
uitgevoerd in samenwerking met een vastgoedeigenaar, een gemeente en een nonprofit initiatief.om in de behoefte van de lokale ondernemer te voorzien.
Als laatste is een specifiek project uitgevoerd rondom maatschappelijke
engagement. Daarbij is gekeken of gebruikers van vastgoed geïnformeerd konden
worden door schoolkinderen op een laagdrempelig manier contact te laten leggen
om verduurzaming en energiebesparing bespreekbaar te maken.
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de in 2019 bereikte
vastgoed gebruikers per type activiteit:
Gebruikers van
vastgoed

Externe stakeholders

Online tool (activiteit 2)
Webtool 'Erkende Maatregelen'

Subtotaal

154

INretail, NSO Tabak, KNS,
Tuinbranche Nederland, NRW &
Ahold

154

Projecten 'Klimaatplannen' (activiteit 2 en 3)
Winkelcentrum Houten Castellum
Split-incentive model Nijmegen

20
9

Project Utrecht

32

Subtotaal

a.s.r. vastgoed
Stichting Huis v/d Binnenstad,
VCV Nijmegen & gemeente
Nijmegen
Gemeente Utrecht

61

Maatschappelijk initiatieven (activiteit 2 en 5)
Shop Klimaatwijs

88

Subtotaal

Totaal bereikte gebruikers

88

303

Stichting Technotrend,
gemeente Utrecht, EIT ClimateKIC
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Financiële verantwoording
In 2018 en 2019 is voor het realiseren van de stichtingsdoelstellingen met
Ecomatters B.V samengewerkt. Op basis van een onderliggende
samenwerkingsovereenkomst zijn activiteiten uitgevoerd om de stichting op te
zetten en het programma vorm te geven. Ecomatters B.V. heeft daarvoor op
projectbasis in overleg met CNF de benodigde (externe) fondsen aangetrokken.
Hiermee is het Klimaatgerust programma opgezet en zijn stichtingsactiviteiten
uitgevoerd. Daarbij is ook een substantiële in-kind bijdrage geleverd vanuit
Ecomatters B.V. zowel door het betalen van een aantal noodzakelijke kosten als de
uren inzet. In lijn met gemaakte afspraken (die worden herzien in 2020) zijn geen
financiële middelen in de stichting ondergebracht in 2018 en 2019. Het eigen kapitaal
van de stichting zal vanaf 2020 worden opgebouwd uit de jaarlijkse bijdrage van de
certificaathouders.
De bestuurders van de stichting Climate Neutral Foundation ontvangen geen
vergoeding voor hun bestuurstaken of een vaste onkostenvergoeding.
De samenvatting van het financiële resultaat van de stichting over 2018-2019 is
hieronder weergeven: (zie bijlage 1 voor volledige jaarrekening)

Baten
Fondsenwerving
Bijdrage fondsen
Subsidies van overheden
Projectenfinanciering

€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,-

Totaal baten

€ 0,-

Lasten
Kosten fondsenwerving
Kosten projecten
Beheer en organisatie
Vergoeding bestuur

€ 0,€ 0,€ 57,Geen vergoeding toegekend

Totaal lasten

€ 57,-

Resultaat 2018- 2019

€ -57,-

Eigen middelen (31 december 2019)
Liquide middelen
Kortlopende schulden

€ 0,€ -57,-
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Conclusie
2019 is een goed jaar geweest voor de ontwikkeling van de stichting. De ontplooide
activiteiten zijn geslaagd en zullen in een aantal gevallen direct vervolg krijgen in
2020. De stichting blijft actief op zoek naar nieuwe certificaathouders, omdat dit
voor de lange termijn een belangrijke basis is voor de maatschappelijke
meerwaarde van de stichting. Het kan zijn, als gevolg van deze keuze, dat er meer
aandacht uitgaat naar de activiteiten op dit gebied, dan naar andere activiteiten die
bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.
Tenslotte wil de stichting alle partijen bedanken waarmee prettig samengewerkt is
in 2019.
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Bijlage 1: Jaarrekening
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