Onderstaande brief was gestuurd met de eerste drie adviezen van de Commissie Corbey (Inzicht in
biomassastromen, Biobased economy: duurzaam en duidelijk en Maak landbouw deel van de
oplossing!)
Het advies Inzicht in biomassastromen adviseert de Minister van VROM over de noodzaak van het
invoeren van een rapportageverplichting voor biobrandstoffen en aan welke voorwaarden deze
zouden moeten voldoen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte mevrouw Cramer,
Hierbij bieden wij u de eerste drie adviezen van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken
Biomassa (CDB) aan. Het is de overtuiging van de CDB dat het stimuleren van grootschalig gebruik
van biomassa een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Inzet
van biomassa kan tevens bijdragen aan vermindering van armoede, meer werkgelegenheid,
innovatie en duurzame ontwikkeling. Grootschalige inzet van biomassa is echter alleen positief als
aan een aantal voorwaarden op het gebied van duurzaamheid is voldaan. Zonder garanties voor
duurzaamheid is het stimuleren van biomassa eerder een stap achteruit. Daarom adviseert de CDB:
1. Transparantie. Door een rapportageplicht voor brandstofleveranciers over de aard en herkomst
van biobrandstoffen kan de overheid bijsturen indien nodig en kunnen consumenten kiezen voor
duurzaamheid. (advies Inzicht in biomassastromen)
2. Eerlijke concurrentie. Duurzaamheidscriteria moeten niet alleen gelden voor
transportbrandstoffen, maar ook voor de biomassa die in de elektriciteitscentrale wordt bijgestookt
of elders in de bio-based economy (bijvoorbeeld chemie) wordt ingezet. (advies: Biobased economy:
duurzaam en duidelijk)
3. Innovatie. Neem ongewenste en onbedoelde effecten serieus en stimuleer grotere efficiëntie in de
landbouw, het gebruik van reststromen en gedegradeerde gronden. (advies: Maak landbouw deel
van de oplossing). Terzijde geeft de CBD in overweging een kleine heffing op brandstoffen in te
voeren (zo’n 2 cent per liter) die voldoende geld kan genereren om wereldwijd het verlies aan
biodiversiteit aan te pakken.
De leden van CDB hebben forse en intensieve discussies gevoerd over de adviezen, alvorens ze
unaniem vast te stellen. Intussen is ook in Brussel de discussie over deze onderwerpen in volle
gang. De CDB beveelt aan om vooral de inzichten zoals verwoord in het tweede en derde advies snel
onder de aandacht van de Europese Commissie en andere relevante actoren te brengen.
De CDB werkt ondertussen verder aan een tweetal volgende adviezen, namelijk over de
Nederlandse doelstellingen voor biomassa binnen het kader van hernieuwbare energie en over
certificeringsvraagstukken.
Mochten er bij U nog vragen of opmerkingen zijn dan zijn wij graag bereid hierop te antwoorden.
Met vriendelijke groet,
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