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Windenergie project in Rajasthan, India 
Een VCS CO2-compensatieproject  

 
 
Een 42 MW windenergieproject in het Jaisal-
mer district in de staat Rajasthan. Het project 
omvat 20 windturbines met een capaciteit van 
2.1 MW. Het windpark ligt bij het dorp Mokal. 
 
Het hoofddoel van het project is het genere-
ren van elektriciteit uit duurzame bron dat wil 
zeggen windenergie. Tegelijkertijd heeft dit 
windpark een positieve impact op de lokale 
bevolking door werkgelegenheid, mogelijk-
heid tot scholing, meer economische kansen 
en verbeterde infrastructuur. Daarnaast 
wordt het gebruik van schone energie bevor-
dert en wordt het tekort aan energie in de 
regio aangevuld.  
 
 
 
 

En, een succesvol project leidt tot meer be-
langstelling van nationale en lokale onderne-
mers te participeren in vergelijkbare pro-
jecten. 
 
Achtergrond 
De afgelopen jaren maar ook nu nog maakt 
India een enorme economische  en bevol-
kingsgroei door, dit vraagt om meer energie 
maar zorgt ook voor meer uitstoot. De nood-
zaak duurzame alternatieven te vinden voor 
fossiele brandstoffen is hoog. 
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Wat betekent dit voor de bevolking 
Het project genereert werkgelegenheid met 
en tijdens de bouw en het in gebruik nemen 
van het park. 2% van de gerealiseerde revenu 
uit de verkoop van de CO2-credits is bestemd 
voor het ontwikkelen van initiatieven ten be-
hoeve van de lokale bevolking zoals betere 
gezondheidszorg of het uitbreiden van het 
wegennet. 
 
Het project creëert economische kansen voor 
bijvoorbeeld toeleveranciers en andere sta-
keholders die direct of indirect betrokken zijn 
bij het project. 
 

Verra (Verified Carbon Standard) 
 
Een van de kwaliteitsstandaarden is de Veri-
fied Carbon Standard. Eisen waar VCS-
projecten aan moeten voldoen: 
 

 Alleen duurzame energie- en energie effi-
ciency-projecten komen in aanmerking, die 
voor de lange termijn voordelen brengen 
voor het land en het klimaat; 
 

 Het project kan alleen worden gerealiseerd 
met behulp van de opbrengsten uit VCS-
rechten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sustainable Development Goals 
 

 
 

Armoedebestrijding 
door economische 
groei.  

 
 

Mogelijkheid tot 
training en scholing 
voor personeel en 
kinderen 

 
 

De windproductie 
wordt direct geleverd 
aan het lokale net. 

 
 

Zakelijke kansen voor 
betrokken partijen 
als toeleveranciers. 
 

 

Een jaarlijkse reduc-
tie van ca. 70.000 ton 
CO₂. 
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