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Geachte mevrouw Dijksma,
In uw beleid geeft u prioriteit aan het stimuleren van het gebruik van biomassa op een
duurzame manier. Biomassa wordt immers steeds belangrijker als grondstof voor de productie
van energie, kunststof en brandstof, waarbij ook voedselzekerheid van belang is. De urgentie
om biomassaketens te verduurzamen en hierop actie te ondernemen is nog recentelijk
onderstreept door uw collega, Minister Ploumen, tijdens de conferentie ‘’EU and Global Value
Chains’’.
De praktijk laat zien dat de huidige aanpak onvoldoende toereikend is. Duurzaamheidseisen
gelden niet voor alle typen eindgebruik, wat leidt tot verdringingseffecten en een ongelijk
speelveld. Ook ontbreken in de huidige Europese kaders (de RED) eisen op zaken als bodem,
water en sociale omstandigheden, en zijn er slechts minimale eisen rondom borging van
duurzaamheid.
Een nieuwe benadering is urgent. Ontbossing en aantasting van natuur en biodiversiteit gaan
immers in rap tempo door, evenals de achteruitgang van bodems en zoetwatervoorraden. Het
bedrijfsleven ziet de urgentie en wil verduurzamen, zoals vele initiatieven laten zien. Keer op
keer blijkt echter de business case voor duurzame productie moeilijk te zijn.
Het kabinet heeft onlangs in de “Visie Biomassa 2030” bevestigd dat het “blijft inzetten op
verduurzaming van productie en toepassing van biomassa.” Daarom is een integraal
duurzaamheidskader voor alle grondstoffen van belang, aldus het kabinet. De Commissie
Corbey ondersteunt dit uitgangspunt van harte.
De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) biedt u hierbij een
advies aan gebaseerd op nieuwe strategische uitgangspunten om daadwerkelijk te bevorderen
dat in de nabije toekomst een groeiende hoeveelheid biomassa op een optimale en duurzame
manier geproduceerd, verwerkt en ingezet wordt. Dit advies biedt hiervoor concrete
handvatten die in samenwerking met het bedrijfsleven en andere actoren opgepakt kunnen
worden door de Nederlandse regering. Kern van het advies is dat duurzaamheid onderdeel
moet worden van reguliere productie. Twee achtegrondstudies liggen ten grondslag aan dit
advies. Deze zijn te vinden op www.corbey.nl.
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Samenvattend adviseert de Commissie om een actieplan op te stellen dat de volgende
maatregelen bevat:
•

•

•

•

•

•

•

Stel een helder en sluitend duurzaamheidskader vast voor alle biomassa, ongeacht of de
biomassa bestemd is voor voedsel, veevoer, brandstof, materialen, warmte of elektriciteit.
Dat duurzaamheidskader moet gebaseerd zijn op principes en een adequaat
ambitieniveau. In de praktijk vraagt dit om een verbetering van de huidige minimale
duurzaamheidseisen zoals beschreven in de RED. bij de vertaling van de principes naar
concrete duurzaamheidseisen kun er ook een regionale invulling zijn. Water, bodem of
sociale omstandigheden kunnen immers per regio verschillend zijn.
Neem continue verbetering als uitgangspunt voor verduurzaming door dit principe te
vertalen naar procesmechanismen, en zodoende onderdeel te laten uitmaken van het
duurzaamheidskader en koplopers te belonen voor hun inspanningen.
Neem eisen op in het duurzaamheidskader die het vertrouwen en de geloofwaardigheid op
de duurzaamheidsclaim borgen in de markt. Het gaat hierbij om eisen rondom de kwaliteit
van de certificering, het beheer van het systeem en de claim.
Maak certificering eenvoudiger waar dit mogelijk is. Dit vraagt om harmonisering tussen
certificeringsystemen, een risico-gerichte benadering (Due Diligence). Duurzame
Biomassa Regio’s kunnen een werkbaar alternatief voor of aanvulling zijn op
certificeringssystemen. Bij Duurzame Biomassa regio’s is bewijs van herkomst voldoende
om duurzaamheid aan te tonen.
Marktontwikkeling is nodig om de business case voor duurzame biomassa te verbeteren.
Dat kan door afspraken te maken om een toenemende deel te verduurzamen. Ook andere
positieve prikkels kunnen odig zijn om de markt voor duurzame producten te bevorderen,
o.a. via stimuleringsmechanismen (vanuit overheid en bedrijfsleven), het faciliteren van
samenwerkingsverbanden, kennisontwikkeling. In de uitvoering moeten eerst de grootste
impacts aangepakt worden. Dit zijn de bulkgoederen die in Europa geconsumeerd worden
en mondiaal een grote impact hebben op onder andere ontbossing.
Maak stappen om duurzaamheid in de reguliere praktijk en economie te verankeren door
duurzaamheidseisen in te kaderen in al bestaande normering en standaardisatie van
productie- en handelsketens.
Integreer optimaal gebruik in het duurzaamheidskader, en als zodanig te stimuleren in de
markt.

De Commissie Corbey is zich er van bewust dat de weg naar verduurzaming van biomassa
lang is. Er is veel werk te verzetten, voor de huidige en de komende regering. Er is
samenwerking en overtuigingskracht nodig. Maar de urgentie is groot – en verduurzaming zal
het bedrijfsleven, de biodiversiteit, het klimaat en de voedselvoorziening zeker ten goede
komen. De Commissie Corbey is ervan overtuigd dat de regering kan aansluiten bij motivatie
die er is in het bedrijfsleven en de samenleving. Duurzaamheid is immers een gezamenlijke
uitdaging.
Uiteraard zijn wij van harte bereid tot een nadere toelichting.
Met hartelijke groet,

Dorette Corbey, Voorzitter Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

