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Onderwerp aanbod programma certificering biomassa

Geachte heer Kamp,

Afgelopen vrijdag heeft de heer Nijpels, als voorzitter van de borgingscommissie van het
Energieakkoord, u geïnformeerd over de uitwerking van de afspraak over duurzaamheidseisen voor
biomassa.

Het proces om duurzaamheidseisen voor het gebruik van biomassa te formuleren is intensief geweest.
De heer Nijpels heeft vastgesteld dat partijen daarbij op verreweg de meeste punten
overeenstemming hebben bereikt. Het grote winstpunt is dat er nu een vergaand pakket van
duurzaamheidseisen op tafel ligt dat op steun van alle partijen kan rekenen.

Partijen hebben ook met elkaar gesproken over de wijze waarop bedrijven aantonen dat biomassa
voldoet aan dit pakket van duurzaamheidseisen. Partijen zijn het er over eens dat het gebruik van
perceelcertificering de geprefereerde manier is om aan te tonen dat hout afkomstig is uit duurzaam
beheerde bossen.

Voor een belangrijk potentieel leveringsgebied van hout voor energieopwekking (het zuidoosten van
de Verenigde Staten) is op dit moment het aandeel gecertificeerd hout zeer laag (rond 1% voor FSC,
rond 18% inclusief andere systemen). Het bos in deze regio is daarbij in bezit van een zeer grote
groep kleine boseigenaren (potentieel ruim 3 miljoen eigenaren). Onafhankelijke deskundigen hebben
aangegeven dat de groei van perceelcertificering bij kleine boseigenaren in deze regio een zeer forse
uitdaging is en het onzeker is welk groeitempo bereikt kan worden.
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Met de milieubeweging is langdurig gesproken hoe deze uitdaging gerealiseerd kan worden. Daarbij is
geconcludeerd dat een aanpak met een ambitieus stimuleringsprogramma niet alleen wenselijk, maar
ook nodig is. De aanpak richt zich op het ondersteunen en ontzorgen van kleine boseigenaren bij de
overstap naar perceelcertificering. Daarbij is ook prominente rol voorzien van certificeringssystemen
(zoals FSC USA en andere instellingen).

De intentie was om de afspraken over dit stimuleringsprogramma en de financiering daarvan te
regelen in een convenant tussen bedrijven en milieubeweging. Nu het niet mogelijk is gebleken om
volledig tot overeenstemming met elkaar te komen, is ook het beoogde convenant van tafel.

De inzet van bedrijven is steeds geweest om werk te maken van de groei van het aandeel perceel
gecertificeerde biomassa. Die ambitie blijft onverminderd van kracht. Wij zijn daarom graag bereid om
het aanbod van een fonds ter stimulering van perceelcertificering aan u te bevestigen.

Het beoogde stimuleringsprogramma wordt betaald door een fonds dat de Nederlandse
energiebedrijven oprichten en financieren. De bijdrage wordt begroot op 3 miljoen euro over de
looptijd van de SDE-beschikkingen voor meestook met een jaarlijkse bijdrage van de betrokken
bedrijven op basis van hun inzet van biomassa. Om een snelle start te maken wordt voor de eerste
fase, 2015-2018, een budget voorzien van 800.000 euro als voorfinanciering1.Indien bij een
tussentijdse evaluatie blijkt dat intensivering van het stimuleringsprogramma nodig is, dan wordt de
bijdrage aan het fonds verhoogd.

Verder willen wij graag opmerken dat wij onze gesprekspartners van de milieubeweging graag een rol
geven bij de opzet en uitvoering van het fonds. De uitnodiging hiertoe hebben wij eerder gedaan en
staat nog steeds open. Ook zullen wij certificeringssystemen, zoals FSC USA en andere systemen die
aan de Nederlandse eisen voldoen, nauw betrekken bij de opzet en uitvoering. Dat geldt ook voor
andere relevante stakeholders en de borgingscommissie van het Energieakkoord.

Het fonds zal aan u en de borgingscommissie rapporteren over de resultaten van het
stimuleringsprogramma en de inzet van activiteiten door het fonds. Tevens zeggen de betrokken
bedrijven u toe om transparant te rapporteren over de oorsprong en duurzaamheid van de biomassa
die zij zullen gaan gebruiken voor de realisatie van de afgesproken bijdrage van 25 PJ uit het
Energieakkoord. Deze rapportage zal in lijn zijn met de Green Deal Rapportage duurzaamheid vaste
biomassa, die bedrijven eerder sloten met uw ambtsvoorganger en de staatssecretaris van l&M.

1 Deze voortinanciering bedraagt 200.000 euro per bedrijf en vindt plaats nadat er een positieve investeringsbe
slissing om mee te stoken is genomen
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Daarnaast zullen energiebedrijven (zo lang het niveau van 100% perceelcertificering voor kleine
boseigenaren niet is bereikt) via certificering van de biomassaleverancier aantonen dat ook alle van
kleine boseigenaren afkomstige biomassa voldoet aan alle overeengekomen Nederlandse
duurzaamheidseisen.

De energiebedrijven hebben begrepen dat het lastig is voor uw ministerie om sociale criteria wettelijk
te verankeren. Omdat de bedrijven deze sociale aspecten van groot belang achten voor de
duurzaamheid van vaste biomassa, zeggen zij u ook toe om ervoor te zorgen dat sociale aspecten
goed worden gedekt in de certificeringssystemen die zij zullen gebruiken om de duurzaamheid van
hun biomassa aan te tonen. Daarmee zorgen de bedrijven ervoor dat ook zonder wettelijke borging de
biomassa op sociale aspecten aantoonbaar duurzaam is.

Tot slot wil ik u danken voor de inzet en constructieve bijdragen die de medewerkers van uw ministerie
hebben geleverd in het intensieve proces van de uitwerking van de afspraak uit het Energieakkoord
over duurzaamheidseisen voor biomassa. Die bijdrage, in velerlei vormen, is zeer belangrijk geweest.

Met vrien lijke groet,

Ha/Alders

voorzitter

Een gelijkluidende brief is tevens verzonden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
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