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Parafenroute 

 
Aanleiding 
Tijdens het debat over de Klimaat-en Energieverkenning en de Klimaatnota van 
30 november jl. heeft het lid Teunissen (PvdD) gevraagd om een reactie op het 
artikel “EU climate plan sacrifices carbon storage and biodiversity for bioenergy” 
van de website nature.com. Met bijgevoegde brief komt u tegemoet aan dit 
verzoek. 
 

Geadviseerd besluit 
U kunt kennisnemen van de nota en de bijgevoegde brief ondertekenen.  
 

Kernpunten 
 Het artikel in kwestie is verschenen op 28 november jl. op nature.com en is 

geschreven door Timothy Searchinger, research scholar op Princeton en een 
auteur die vaker schrijft over biogrondstoffen.  

 In het debat vroeg het lid Teunissen (PvdD) specifiek of u kon reageren op de 
in het artikel beschreven mogelijk forse toename van de hoeveelheid boskap 
in Europa door het gebruik van houtige biomassa en of u in Europa op kan 
roepen om te stoppen met houtige biomassa.  

 In de brief gaat u in op het stuk in het artikel waar het lid Teunissen naar 
verwijst. Hierin wordt betoogd dat volgens de modellen van de Europese 
Commissie het jaarlijkse gebruik van bio-energie tussen 2015 en 2050 meer 
dan zal verdubbelen, waarvoor jaarlijks een hoeveelheid biomassa nodig is die 
twee keer zo groot is als de huidige jaarlijkse houtoogst in Europa en dat er 
een risico bestaat op out-sourcing naar landen buiten de EU.  

 U geeft aan dat de inzet van fors meer houtige biomassa niet in lijn met de 
Bossenstrategie van de Europese Unie. Het artikel legt echter het verband 
tussen de toekomstige stijging van de vraag naar bio-energie en een 
vergelijkbare stijging in houtoogst. Een kanttekening hierbij is dat in het 
model van de Europese Commissie waarnaar wordt verwezen alle vormen van 
biomassa worden meegenomen, waarbij de gemodelleerde stijging van 
bosbiomassa beperkt is.  
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 Vervolgens geeft u aan dat het artikel een valide punt raakt als het gaat om 
de toenemende vraag naar biogrondstoffen en dat dit een kwetsbaarheid kan 
worden voor het borgen van de duurzaamheid van biogrondstoffen. Waarna u 
de Nederlandse inzet om deze duurzaamheid te borgen uiteen zet.  

 Afsluitend gaat u in op uw inzet in Europa om houtige biogrondstoffen zo 
beperkt en hoogwaardig mogelijk in te zetten, o.a. in de onderhandelingen 
over de REDIII. Hierbij schetst u dat de REDIII zich momenteel in de trilogen 
bevindt en dat het uitoefenen van invloed voor individuele lidstaten in dit 
stadium maar beperkt mogelijk is. U geeft aan dat u zich desalniettemin 
binnen dit speelveld onverminderd inzet voor ambitie. 

 
 




