Klimaatscenario’s zonder bosbiomassa essentieel voor biodiversiteit

Samsom slaat plank mis bij briefing Commissie EZK over
biomassaverbranding
De milieuorganisaties Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment en Leefmilieu hebben
aan de Commissie EZK van de Tweede Kamer aangegeven dat verbranding van houtige biomassa een
onjuiste en averechts werkende klimaatoplossing is. Dit als reactie op een technische briefing van
Diederik Samsom op 23 juni aan de Commissie EZK over het voorstel van nieuwe Europese
klimaatregelen.
Klimaatscenario’s zonder bosbiomassa essentieel voor biodiversiteit
Samsom, hoofd van de ambtelijke staf van Frans Timmermans, gaf aan dat klimaatscenario’s zonder
verbranding van houtige biomassa niet denkbaar zijn. De drie organisaties geven in hun reactie onder
meer aan dat de CO2-uitstoot van houtstook hoger is dan die van steenkool. Óók bij resthout
gewonnen uit duurzaam beheerde bossen. De CO2 concentratie in de atmosfeer stijgt daardoor juist
meer. Een CO2-schuld wordt opgebouwd. Nieuwe aangeplante bomen hebben pas na 50 tot 100 jaar
de CO2 weer vastgelegd. Die tijd is er niet. De drie organisaties worden gesteund door organisaties
als het Wereld Natuurfonds en BirdLife International. Ook Urgenda en het IPCC geven aan dat
klimaatscenario’s juist zonder biomassaverbranding mogelijk zijn, en essentieel voor het bestrijden
van de biodiversiteitscrisis. Deze klimaatscenario’s die ook zwaar inzetten op aanplant van biodivers
bos, vormen juist een oplossing voor de biodiversiteitscrisis.
Resthout in bos laten liggen
Voorts stelt Samsom dat 50% van het resthout bij kap nog wel uit het bos kan worden gehaald.
Bosecologen geven aan dat resthout volledig in het bos dient achter te blijven voor behoud van
biodiversiteit, nutrientenkringloop en koolstofopslag in de bodem. Dit is juist zeer belangrijk in het
bestrijden van de biodiversiteitscrisis.
3.5 miljard nieuwe bomen
Samsom gaf aan dat de EU 3.5 miljard bomen wil aanplanten. Dat is een goede maatregel voor
klimaat en de biodiversiteit volgens de drie organisaties. Op voorwaarde dat het om biodiverse
bossen gaat en aanplant financieel wordt gestimuleerd. Er is veel concurrentie om grond.
Bosaanplant in combinatie met verbranding van bosbiomassa is echter geen oplossing. De winning
van houtpellets vindt in praktijk plaats door systematische kaalkap van bossen in de Scandinavische
landen. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de biodiversiteit. Selectieve kap is in de huidige
bosbouwsector niet rendabel.
Samsom: na stikstofdebacle nu klimaathypotheek
Samsom blijft volgens de organisaties de desastreuze werkwijze van de industriele bosbouwsector
hiermee stimuleren en promoten. De organisaties wijzen er op dat Samsom ook in 2009 de architect
van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was. Bij die aanpak werden onzekere toekomstige
maatregelen voor de reductie van stikstof voorgesteld. Het stikstofprogramma is door het Europese
Hof en door de Raad van State op 29 mei 2019 onwettig verklaard. De voormalige stikstofaanpak van
Samsom heeft geleid tot de huidige stikstofcrisis. Met houtverbranding wordt ook een
onverantwoorde klimaathypotheek genomen volgens de organisaties. Zij vinden dat Samsom geen
tweede keer de fout in moet gaan.

Aanscherping zogenaamde duurzaamheidscriteria werken niet
Volgens Samsom mag subsidie alleen op verbranding van resthout uit duurzaam beheerde bossen
worden gegeven. De milieuorganisaties geven aan dat duurzaamheidscriteria absoluut niet werken
en hebben geleid tot de huidige perverse marktwerking. Ook aanscherping zal geen substantiele
verandering hebben.
Uitgelekt voorstel revisie RED onvoldoende
De onlangs uitgelekte voorgestelde maatregelen voor de revisie van de Europese Richtlijn
Hernieuwbare Energie (dd 16 juni jl) zijn volgens de drie milieuorganisaties veel te zwak. Van belang
is de verbranding van bosbiomassa uit de RED wordt geschrapt.
Op 14 juli maakt de Europese Commissie het gehele pakket aan klimaatregelen ‘Fit for 55 Package’
bekend.
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