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Eerste advies Taskforce Biodiversiteit:
Stoppenontbossing topprioriteit voor Kopenhagen
In een open brief aan de ministers Cramer, Verburg en Koenders roept Hans Alders, als
voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit, op tot concrete acties tegen ontbossing in de
tropen. Het terugdringen van ontbossing in de tropen is niet alleen belangrijk voor het behoud
van biodiversiteit, maar is ook cruciaal voor een nieuw mondiaal klimaatakkoord.
Hans Alders vindt het dan ook van groot belang dat de kansen die Kopenhagen biedt, goed
worden benut. Tropische regenwouden zijn de schatkamers van de biodiversiteit. Zij
herbergen meer dan 50% van alle soorten op aarde en voorzien in de directe levensbehoefte
van anderhalfmiljard mensen. Ontbossing in de tropen is verantwoordelijk voor ca 20% van
de totale uitstoot van CO2 in de wereld.
De bestrijding van ontbossing staat onder de noemer Reduced Emissions from Deforestation
and Forest Degradation (REDD) hoog op de agenda voor het nieuwe klimaatverdrag. REDD
houdt in dat tropenboslanden beloond worden voor behaalde resultaten in het terugdringen
van emissies door ontbossing en bosdegradatie. Een groot aantal landen (waaronder vrijwel
alle tropenboslanden) is voorstander van afspraken over REDD. Dat is belangrijk omdat het
de kans op een nieuw klimaatakkoord vergroot en voorkomt dat reductiemaatregelen in
industrielanden teniet worden gedaan door voortgaande ontbossing in de tropen. Een
belangrijk punt van discussie is daarbij de manier waarop betaald gaat worden voor het
terugdringen van de ontbossing.
Hans Alders: ‘Een koppeling met de markt, via de internationale emissiehandel, biedt goede
mogelijkheden om in korte tijd voldoende geld te mobiliseren om de ontbossing
daadwerkelijk een halt toe te roepen.’ Een dergelijke koppeling is niet zonder risico’s.
Daarom pleit Alders voor een transparant systeem dat de bestaande emissie-handelssytemen
niet verstoort en aanvullend is serieuze emissiereducties in eigen land.
De Europese Unie is flink verdeeld over de aanpak van ontbossing en het koppelen van
bosbeleid en emissiehandel. Europese verdeeldheid is een serieuze bedreiging voor een
effectief akkoord in Kopenhagen.. De Taskforce roept de Nederlandse regering op het
voortouw te nemen in Europa en andere lidstaten ervan te overtuigen dat de strijd tegen
ontbossing en het tegengaan van klimaatverandering op bovengeschetste wijze hand in hand
kan gaan en zelfs kostenefficiënt is.
Naast actie aan de onderhandelingstafel roept Alders overheid, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties op tot het uitvoeren van proefprojecten met en in
ontwikkelingslanden. Ervaringen uit proefprojecten kunnen worden teruggekoppeld naar de
onderhandelingstafel en kunnen ertoe bijdragen dat een REDD akkoord niet alleen effectief is

voor het verminderen van de CO2 emissies, maar ook bijdraagt aan het behoud van
biodiversiteit en het welzijn van lokale gemeenschappen en inheemse volken in de tropen.
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