Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
initieert het:

Bedrijvenplatform

REDD

+

Met als doel:
x Brussel te bewegen REDD+ te koppelen aan de Europese
CO2 markt door:

o In dialoog te gaan met het Nederlands en Europees
parlement en de Europese Commissie;
o Het benutten van informatie over best practices en
recent onderzoek;
o Het vervullen van een katalysatorfunctie in het
opzetten van beleidsrelevante pilots;

x Aansluiten bij vergelijkbare initiatieven in andere EU landen
en wereldwijd.

Bedrijvenplatform REDD+
De Taskforce Biodiversiteit& Natuurlijke Hulpbronnen adviseert het kabinet hoe het best om te
gaan met biodiversiteitvraagstukken. De bescherming van tropisch bos is daar onderdeel van. Een

instrument om wereldwijd boskap en bosdegradatie tegen te gaan en alternatieven te stimuleren, is
het REDD+mechanisme. REDD+ staat voor Reducing Emissions from Deforestation and forest

degradation in Developing countries. Het REDD+mechanisme wordt ontwikkeld in het kader van het
VN Klimaatverdrag omdat ontbossing voor 17% bijdraagt aan de mondiale broeikasgasemissies.
De Taskforce staat achter REDD+ omdat het een effectief instrument kan zijn voor bosbehoud in
de tropen, het bedrijfsleven er aan kan bijdragen en er zelf ook voordeel bij kan hebben. Maar

bedrijven wachten nu af waardoor het instrument zich traag ontwikkelt. De Taskforce wil daarom
dat het bedrijfsleven meer bij REDD+ betrokken wordt.

Twee fasen

Het REDD+instrument is nog in de voorbereidingsfase en wordt nu gefinancierd uit vrijwillige
bijdragen van overheden en bedrijven.

Voor de implementatiefase is ook financiering uit de markt nodig. Een mogelijkheid hiervoor is
de verkoop van CO2 credits voor de hoeveelheid CO2 die niet in de atmosfeer komt door

vermindering van de boskap. Deze credits zouden landen en bedrijven kunnen gebruiken om aan
hun emissiereductie verplichtingen te voldoen. Ook kunnen dan business cases ontwikkeld
worden om tropisch boslanden anders met bos en landgebruik om te laten gaan en andere
economische kansen te creëren.

De tijd is rijp om concreter te worden en bedrijven actief bij de ontwikkeling en inbedding van

het REDD+mechanisme te betrekken. Daarom neemt de Taskforce Biodiversiteit het initiatief om
een Bedrijvenplatform REDD+ op te zetten.

Doelen van dit platform zijn:
9

Brussel te bewegen REDD+credits toe te laten op de Europese CO2 markt. Dit past in het
streven van de EU om de kwaliteit van het emissiehandelssysteem te verbeteren en de

klimaatdoelstellingen ambitieuzer te maken. De Europese Top in juni 2011 heeft deze
onderwerpen op haar agenda.
9

Het vervullen van een katalysatorfunctie. Het platform draagt de juiste argumenten aan,
gebaseerd op ervaringen van bedrijven met proefprojecten, best practices en recent
onderzoek.

9

Het voeren van gesprekken met het Nederlands en Europees parlement en de Europese
Commissie.

9

Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen in andere EU-landen en elders in de wereld.

Een tiental sleutelbedrijven op dit gebied, waaronder uw organisatie, wordt benaderd om aan dit
Platform deel te nemen. Het gaat om bedrijven die onder het Europees emissiehandelssysteem
vallen en/of actief streven naar duurzaam landgebruik en het verminderen van ontbossing.
Wij hopen dat u zich achter dit initiatief wilt scharen.

Jan Ernst de Groot
Lid van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen en Managing Director KLM

Uitgangspunten & Principes voor
de toepassing van REDD+


Garanties zijn nodig voor de bescherming van biodiversiteit, het respecteren van de rechten
van inheemse volken en kwetsbare groepen die voor hun bestaan van bos afhankelijk zijn;



Bosbescherming en het verhandelen van boscredits kunnen slechts aanvullend zijn aan
ambitieuze emissiereducties in eigen land;



Prioriteit moet liggen bij het beschermen van oorspronkelijk bos en veenbos;



Samenhang met duurzame ontwikkeling is van belang;



Samenhang met duurzaam beleid op gebied van landbouw is van belang met speciaal aandacht
voor het gebruik van biomassa voor energie en brandstof;




Soevereiniteit en vrijwilligheid aan de kant van de tropisch boslanden is van belang;

Markt- en prijsschokken moeten worden te voorkomen, bijvoorbeeld door de toegang van
REDD-credits tot de CO2-markt kwantitatief te beperken tot een bepaald % van de emissies;




REDD-projecten moeten onderdeel zijn van een nationale REDD-aanpak;

Ontwikkeling van afspraken en regels over REDD+ in het kader van het Klimaatverdrag heeft
prioriteit. Bedrijven kunnen dit ondersteunen door zich te committeren aan duidelijke
randvoorwaarden.



Voorbeelden hiervan zijn de REDD+ Social & Environmental Standards, en standaarden die

ontwikkeld zijn voor de vrijwillige CO2-markt (Verified Carbon Standard + Climate, Community
and Biodiversity (Standards)).

Aanpak door het Bedrijven Platform
Een belangrijke functie van het platform is het uitwisselen van ervaringen met REDD-pilots en
te bezien wat deze voor beleid en best practices betekenen.

Bij zijn gesprekken in de EU en het aandacht vragen van een marktkoppeling van REDD+, kan het
platform gebruikmaken van het ontstane momentum:


Er ontstaat ruimte en interesse voor REDD+ door de discussie in de EU over de aanscherping
van het Emissiehandelssysteem (kwaliteits- en kwantiteits-eisen);



Er ontstaat ruimte door de discussie over het verhogen van de EU CO2-doelstelling;



Er is noodzaak van marktkoppeling door achterblijven van publieke middelen voor REDD+;



Er is een groeiende interesse in de EU om met een aantal boslanden ervaring op te doen met
REDD+;



Het World Economic Forum (WEF), WBCSD, Carbon Markets and Investors Association (CMIA) en
een aantal individuele bedrijven zijn bezig principes te formuleren voor de aanpak van REDD+
en het koppelen van REDD-credits aan de CO2-markt. Dit is vergelijkbaar met het Statement

van de Avoided Deforestation Partners in de VS. Het Bedrijven Platform kan hierbij aanhaken;


In Californie en Nieuw-Zeeland/Australië wordt ook gewerkt aan de koppeling van REDD aan
de CO2-markt;



Bij het verduurzamen van de grondstoffencyclus is het voorkomen van ontbossing een

belangrijk aandachtspunt. De financiële middelen die via REDD+ beschikbaar komen, kunnen
helpen op dit punt ook echt vooruitgang te boeken.
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