Onderstaande brief was gestuurd met het advies Duurzaamheid en daadkracht.
Dit advies aan het Kabinet geeft in een twaalftal aanbevelingen aan hoe de bio-economie op een
duurzame wijze kan worden ontwikkeld, zonder de economische kansen voor Nederland uit het
oog te verliezen.
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Geachte heer Rutte,
Met belangstelling hebben wij het regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid gelezen. Hierin
wordt de koppositie van de Nederlandse agrofoodsector benadrukt, en de sleutelrol die deze sector
speelt bij het oplossen van internationale uitdagingen rond vraagstukken als energievoorziening,
voedselzekerheid en armoedebestrijding. Nederland kan bijdragen aan het aanpakken van deze
mondiale uitdagingen, mits we gericht investeren in innovatie en verduurzaming.
Het advies Duurzaamheid en daadkracht dat we bij deze brief aanbieden gaat hierop in. De
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) is in 2009 ingesteld door
de minister van VROM. Ze bestaat uit een twintigtal leden uit de wetenschappelijke wereld, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In deze breed samengestelde commissie zijn
verschillende en soms ook tegengestelde meningen en belangen vertegenwoordigd. De leden
kunnen zich niettemin allemaal vinden in het uitgangspunt dat de bio-based economy grote kansen
biedt voor Nederland, en dat duurzaamheid daarbij wel een noodzakelijke voorwaarde is, maar
zeker geen last. Integendeel, de Commissie Corbey is ervan overtuigd dat duurzaamheid bijdraagt
aan grotere efficiëntie in de landbouw, en daarmee zowel kan bijdragen aan de vergroting van de
voedselzekerheid als aan de oplossing van het energievraagstuk.
In dit advies worden een twaalftal aanbevelingen gedaan aan de regering hoe een duurzame
ontwikkeling van de bio-economie het beste gewaarborgd kan worden.
Neem duurzaamheid serieus, beloon efficiëntie, maak landbouw deel van de oplossing, zet in op
innovatie en durf voorop te lopen. Daadkracht is nodig om een consistent overheidsbeleid te
voeren, met duidelijke doelstellingen voor de lange termijn en prioriteiten.
Uiteraard zijn wij graag bereid dit advies en onze zienswijze nader toe te lichten.
Dit advies is, behalve aan u, ook aangeboden aan de Minister en Staatssecretaris van Economische
zaken, Landbouw en Innovatie en aan de Staatssecretaris van Milieu.
Hoogachtend,
Dorette Corbey
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