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Wageningen, 7 september 2005

Geachte commissieleden,
Deze week bespreekt u met de Minister het Energierapport. Gisteren bracht Greenpeace
een rapport naar buiten over een 1000 MWth biomassacentrale. Het Ministerie van
Economische Zaken trekt hard aan het Energietransitieproject. Biomassa is “hot” en staat
midden in de belangstelling. De oplossingen voor grootschalige energieopwekking met
biomassa baseren zich echter vooral op grote buitenlandse importstromen. Opvallend is dat
de Nederlandse oplossingen hierin geheel buiten beeld blijven.
Nederland heeft grote ambities, maar voorziet maar voor 5% in haar eigen houtbehoefte. De
overheid had eerder doelstellingen om voor het jaar 2000 een zelfvoorzieningspercentage te
bereiken van 17% en rond het jaar 2050 van 25%. In de meest recente LNV beleidsnota
“Natuur voor mensen, mensen voor Natuur” is de zelfvoorziening geheel los gelaten. De
regering streeft niet langer naar een hogere mate van zelfvoorziening in Nederland, maar
beziet dit in Europees verband.
In de praktijk heeft dit geresulteerd in een verdere achteruitgang van de zelfvoorziening.
Bosuitbreiding buiten de EHS vindt niet meer plaats. De houtoogst in Nederland neemt af.
Het Platform Hout Nederland vertegenwoordigt de Nederlandse houtsector. Onder andere de
papierindustrie, houthandel, emballage- en energiesector zijn hierin vertegenwoordigd.
Samen met de Minister van LNV presenteren wij in oktober een lange termijn visie op de
houtoogst in Nederland. Biomassa is hierin een onderdeel.
Een deel van de oplossing voor groene grondstoffen ligt namelijk in onze handen! De
Nederlandse bosbeheerders, houtoogstsector en verwerkende industrie hebben dé expertise
in deze markt. Niet voor niets neemt het Greenpeace rapport de Scandinavische
papierindustrie tot voorbeeld. Deze partijen willen ook in Nederland partner zijn in de
oplossing. Zij zien een mix van buitenlandse én Nederlandse grondstofstromen als dé
oplossing voor de toekomst.
Een zorgvuldige belangenafweging is daarbij van belang. De duurzame import van
grootschalige biomassaproductie telt daarin zwaar, maar ook in Nederland zijn de
afwegingen divers. Platform Hout Nederland wil U daarom verzoeken in uw gesprekken met
de regering de volgende punten in de discussie in te brengen:
1. De veel te lage zelfvoorzieningsgraad voor hout in Nederland en de mogelijkheden van
onze sector en onze expertise op dit gebied.
2. De versnelde aanleg in Nederland van nieuw (productie)bos, wat tevens kan helpen om
de gevolgen van klimaatverandering in het ruimtelijk beleid aan te pakken.

3. Specifiek beleid voor geclusterde bedrijfsvestiging voor de regionale verwerking van
industrieel resthout, afvalhout en boshout, wat een wezenlijke besparing te weeg kan
brengen op het transport en belangrijke voordelen oplevert voor milieu en economie.
4. De noodzaak voor brede aandacht bij politici en beleidsmakers voor de productie en
oogst van hout in nieuw en bestaand bos.
5. De noodzaak van betrouwbare statistieken over de inzet van hout voor duurzame energie
en jaarlijkse monitoring van de nieuwe ontwikkelingen en projecten binnen de bos- en
houtsector op het gebied van productie, handel, logistiek en distributie van biomassa.
6. De effecten die grootschalige inzet van houtige biomassa kan hebben op andere
schakels in de houtketen. Hiermee moet bij de formulering van beleidsdoelstellingen en
de ontwikkeling van instrumenten als subsidies en heffingen rekening worden gehouden.
7. Het basisprincipe van “cascadering” en zuinig omgaan met hout. Grondstoffen moeten
daar worden ingezet waar de meeste toegevoegde waarde wordt gerealiseerd. Door
politiek haalbare doelen te formuleren en afspraken te maken met bedrijfstakken binnen
de houtketen kan dit worden gerealiseerd.
8. De ontwikkeling van een beoordelingsrichtlijn om de duurzaamheid van
biomassaproductie en bijbehorende handelsketen te kunnen waarborgen, vooral bij
import. Maatschappelijk is daarbij van belang dat de houtige biomassa aantoonbaar
duurzaam is geproduceerd en de oogst geen nadelige gevolgen heeft voor de
biodiversiteit.
9. Onderzoek met marktpartijen naar het aandeel hout in de voorspelde behoefte aan
biomassa (circa 8 miljoen ton droge stof in 2020) en wat dat betekent voor het bosareaal
dat nodig is (ecologische voetstap), onze handel en economie.
Door ver weg te kijken wordt de oplossing dichtbij vaak over het hoofd gezien. Nederland
heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn graag onderdeel van de oplossing
en wij hopen dat de Nederlandse politiek en beleidsmakers die focus ook hebben voor
Nederland als geheel.
Binnenkort stuurt Platform Hout Nederland u de brochure “De bos- en houtsector zorgt voor
biomassa” toe, waarin zij haar standpunt naar buiten brengt over de toekomstige vraag naar
biomassa voor duurzame energie.
Hoogachtend,

Kees Faber,
Voorzitter Platform Hout Nederland

Het Platform Hout Nederland is een coalitie van marktpartijen uit de bos- en houtsector die
hun gezamenlijke belangen behartigen, beleidsondersteuning geven en visies ontwikkelen
over de positie van de Nederlandse houtverwerkende industrie en de Nederlandse
houtvoorziening. In het platform zitten vertegenwoordigers van o.a. de Vereniging Van
Nederlandse Houtondernemingen, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en
kartonfabrieken, Staatsbosbeheer, Algemene Vereniging Inlands Hout, Grontmij, EnergieNederland, Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Federatie Particulier Grondbezit.

