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Geachte mevrouw Schouten,
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief1 van 19 november 2021, in reactie op de brief met vragen van de commissie van 20 oktober 2021 over de mededeling van de Europese Commissie over de nieuwe EU-bosstrategie voor 20302 en het BNC-fiche3 over deze mededeling. De leden van de fracties van GroenLinks en de SP hebben naar aanleiding hiervan nog gezamenlijk enkele nadere vragen en opmerkingen. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren
sluiten zich graag aan bij de vragen van de leden van de fracties van GroenLinks en SP.
Het wetsvoorstel van de Europese Commissie dat gericht is op het vermijden dan wel minimaliseren
van het op de interne markt brengen van producten die gerelateerd zijn ontbossing of biodegradatie
is op 17 november jl. gepresenteerd, zo antwoord u in uw brief. Heeft het demissionaire kabinet dit
voorstel en eventuele aanvullende maatregelen al van appreciatie voorzien? Aan welke criteria wordt
dit voorstel getoetst? Wanneer zal de Kamer worden geïnformeerd over dit standpunt van het kabinet?
Het spijt de leden van de fracties van GroenLinks en de SP dat u geen steun bij andere lidstaten
heeft kunnen verkrijgen voor een brede interpretatie van het begrip ontbossing, maar zij zijn wel
verheugd dat bosdegradatie naar verwachting zal worden meegenomen in de voorgestelde wetgeving. Op welke manieren zet het kabinet zich in om deze verwachting te realiseren? Kunt u daarnaast toezeggen dat bij een evaluatie zal worden gekeken of het mogelijk is om andere ecosystemen mee te nemen in de wetgeving?
Het stemt de leden van de fracties van GroenLinks en SP positief dat Nederland zich in EU-verband
hard maakt voor een ambitieus nieuw raamwerk in het kader van het VN-Biodiversiteitsverdrag
(CBD). Kunt u iets specifieker zijn over deze inzet? Welke concrete ambities zou u idealiter willen
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terugzien in het nieuwe raamwerk? Kunt u daarnaast een tijdpad geven van de totstandkoming van
dit raamwerk?
De leden van de fracties van GroenLinks en SP delen de opvatting van het kabinet dat voedselbossen gezien moeten worden als een permanente teelt met een hogere dichtheid van bomen dan toegestaan op akkerlanden en graslanden. Is het kabinet met deze leden eens dat het onderscheid tussen productief en niet-productief areaal in een voedselbos onhoudbaar is, onder meer omdat bijvoorbeeld ook de (grotendeels niet-eetbare) hagen en boomsingels in en rond een voedselbos belangrijke productiefuncties vervullen? Deelt het kabinet in dit licht inmiddels ook de mening van deze
leden dat de eco-regelingen daarom geen geschikt kader vormen voor beloning van agrariërs die
met voedselbossen belangrijke ecosysteemdiensten leveren? Zo nee, waarom niet? En zo ja, welke
andere mogelijkheden ziet het kabinet binnen de huidige opzet van het NSP om agrariërs voldoende
te belonen die met hun gehele voedselbosareaal (dus inclusief de perceelranden) waardevolle ecosysteemdiensten leveren zoals biodiversiteit, waterretentie en koolstoffixatie?
In uw brief geeft u aan dat u weinig ruimte ziet voor bosuitbreiding in de door de Europese Commissie voorgestelde bestaande instrumenten en middelen. Kunt u toezeggen te inventariseren welke financiële ruimte hier alsnog voor gecreëerd kan worden, bijvoorbeeld via de in de beantwoording genoemde wetsvoorstellen die heden in de Europese Commissie worden voorbereid?
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 28 januari 2022.

Hoogachtend,

L.P. van der Linden
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