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Open brief aan de Nederlandse Regering en de klimaatonderhandelaar
Stoppen ontbossing topprioriteit voor Kopenhagen

Geachte leden van de Tweede Kamercommissies voor Milieu en Landbouw,

Bijgaand treft U aan een oproep over REDD van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke
Hulpbronnen. REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) is een belangrijke
bouwsteen voor het nieuwe klimaatverdrag.

Ik verzoek u de aanbevelingen in bijgaande oproep te betrekken bij Uw beraadslagingen en bij Uw
contacten met het Kabinet over het nieuwe klimaatverdrag.

Met vriendelijke groet,

Hans Alders,
Voorzitter Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen /
cq Secretariaat Taskforce
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Tropische regenwouden: klimaatregulerende schatkamers  
Tropische regenwouden zijn schatkamers voor de biodiversiteit. Zij herbergen meer dan 50% van alle
soorten op aarde en voorzien in de directe levensbehoefte van anderhalf miljard mensen. Tropische
regenwouden zijn ook cruciaal voor het mondiale klimaat omdat er enorme hoeveelheden koolstof in
liggen opgeslagen.
Het tropisch regenwoud verdwijnt echter in hoog tempo. Per jaar verdwijnt in landen als Brazilië,
Maleisië en Indonesië een areaal ter grootte van minstens Nederland. De belangrijkste oorzaken zijn
houtkap, landbouw, mijnbouw en groei van steden en infrastructuur. Meest recentelijk is daar het
verbouwen van grondstoffen voor biobrandstof bijgekomen. De ontbossing veroorzaakt niet alleen een
enorm verlies aan biodiversiteit, maar leidt ook tot ca 20% van de wereldwijde uitstoot van CO2 en
levert daarmee een van de grootste bijdragen aan de opwarming van de aarde.

De Nederlandse overheid heeft zich in de afgelopen jaren een actief pleitbezorger getoond voor
internationale overeenkomsten ten behoud van het regenwoud. Wij ondersteunen dit beleid van harte,
maar constateren ook dat de internationale inspanningen nog onvoldoende effectief zijn. Dat komt in
belangrijke mate door het ontbreken van financiële prikkels om het bos in stand te houden. Het nieuwe
klimaatverdrag, dat de opvolger moet worden van het Kyotoprotocol en waarover dit najaar
besluitvorming plaatsvindt in Kopenhagen, biedt een unieke kans om daar verandering in te brengen.
Wij roepen overheid en de private sector op de handen ineen te slaan om deze kans te benutten.
Bundeling van krachten heeft impact.

Koppeling tussen bosbescherming en het klimaatverdrag essentieel
De bestrijding van ontbossing en daarmee samenhangende CO2 emissies staat onder de noemer Reduced
Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) hoog op de agenda voor het nieuwe
klimaatverdrag. REDD houdt in dat tropenboslanden beloond worden voor behaalde substantiële
resultaten in het terugdringen van emissies door ontbossing en bosdegradatie. Een groot aantal landen
(waaronder vrijwel alle tropenboslanden) is voorstander van afspraken over REDD. Dat is belangrijk
omdat het de kans van slagen van een nieuw klimaatakkoord vergroot en kan helpen om te vermijden dat
reductiemaatregelen in industrielanden teniet gedaan worden door voortgaande ontbossing in de tropen.

Wij vinden dat nieuwe afspraken over het op grote schaal terugdringen van ontbossing niet alleen
effectief moeten zijn voor het verminderen van de CO2 emissies, maar ook zoveel mogelijk moeten
bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en het welzijn van lokale gemeenschappen en inheemse
volken.

Voor wat betreft het financieringsmechanisme van REDD biedt koppeling met de markt, via de
internationale emissiehandel, goede mogelijkheden. Door deze koppeling kan in korte tijd een
aanzienlijke hoeveelheid private financiering worden gemobiliseerd die, vanwege de schaalgrootte en de
directe relatie tussen financiering en resultaten, veel meer oplevert dan alle initiatieven voor
bosbescherming tot nu toe. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat een transparant systeem wordt opgezet
met strikte controle en handhaving en dat additioneel is aan reguliere inspanningen voor bosbehoud.

Samenhang van beleid
Samenhang van beleid is noodzakelijk. Het Europese systeem voor emissiehandel, het belangrijkste
beleidsinstrument voor het terugdringen van CO2-uitstoot in de Europese Unie, sluit het gebruik van
emissiecredits uit bosprojecten uit, terwijl soortgelijke credits uit energie- en afvalprojecten wel zijn
toegestaan. Wij vinden dat boscredits in het emissiehandelssysteem kunnen worden toegelaten, waarbij
ervoor moet worden zorg gedragen dat de integriteit van het systeem niet wordt aangetast. Daarbij staat
buiten kijf dat handel in boscredits slechts aanvullend kan zijn op serieuze emissiereducties in eigen
land.

De Europese Unie is flink verdeeld over de aanpak van ontbossing en het koppelen van bosbeleid en
emissiehandel. Europese verdeeldheid is een serieuze bedreiging voor een effectief akkoord in
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Kopenhagen. Wij roepen de Nederlandse regering op het voortouw te nemen in Europa en andere
lidstaten ervan te overtuigen dat de strijd tegen ontbossing en het tegengaan van klimaatverandering op
bovengeschetste wijze hand in hand kan gaan en zelfs kostenefficiënt is.

Samenhang is eveneens noodzakelijk met betrekking tot het beleid voor biobrandstoffen . Vermeden
moet worden dat het Nederlandse en Europese klimaatbeleid direct of indirect leidt tot het kappen van
regenwouden om plaats te maken voor grootschalige aanplant van energiegewassen.

Proefprojecten
Naast actie aan de onderhandelingstafel roepen wij de regering op om de daad bij het woord te voegen
en over te gaan tot concrete actie, niet alleen in internationaal verband maar ook bilateraal met
ontwikkelingslanden. Start nu reeds met proefprojecten ter bestrijding van ontbossing en ontwikkel
daartoe een gezamenlijk programma met bedrijven, regionale en regionale en lokale overheden en
maatschappelijke organisaties. Nederland heeft uitstekende relaties met een aantal “boslanden” en heeft
goede netwerken vanuit de ontwikkelingssamenwerking, het bos- en klimaatbeleid en door economische
samenwerking. Bilaterale initiatieven komen in de regel snel op gang en kunnen zichtbare resultaten
leveren. Ervaringen uit proefprojecten kunnen worden teruggekoppeld naar de onderhandelingstafel,
terwijl Nederland een voorsprong opbouwt met de nieuwe emissiehandelsmechanismen en zich
zodoende beter voorbereidt op de uitvoering van klimaatverdrag van Kopenhagen.

Samengevat roept de Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen de regering op tot de
volgende acties:

� het krachtig bepleiten van een gefaseerde koppeling tussen emissiehandel en bosbescherming in
het nieuwe internationale klimaatakkoord;

� het zorgdragen voor garanties voor bescherming van biodiversiteit en respecteren van de rechten
van inheemse volken in het REDD besluit;

� het zorgen voor samenhangend beleid op het gebied van klimaatverandering, emissiehandel,
ontwikkelingssamenwerking en bescherming van het regenwoud. In Nederland, in Europa en
internationaal;

� het ondersteunen van concrete proefprojecten ter bescherming van het regenwoud.

De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen zal zich sterk maken voor het verkrijgen van
zoveel mogelijk draagvlak voor deze oproep in de Nederlandse samenleving.

Op de website van de Taskforce www.taskforcebiodiversiteit.nl kunt u binnenkort lezen welke personen
en organisaties onze oproep verder ondersteunen en welke organisaties bereid zijn zelf proefprojecten te
starten. Ook vindt u daar nadere informatie over de opzet van deze projecten.

Hans Alders
Voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen


