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1 Algemeen
1.1

Over de Green Deal

Op 20 juni 2013 werd de Green Deal Bevorderen Duurzaam Bosbeheer
gesloten. Aan deze Green Deal doen 27 partijen mee. Naast de ministeries
van Infrastructuur & Milieu (IenM), Economische Zaken (EZ) en Buitenlandse
Zaken (BuZa) hebben 20 branches in de hout-, bouw-, meubel- en
retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, IDH en Tropenbos International de
Green Deal ondertekend.
De verschillende partijen committeerden zich aan het volgende doel:
Het bevorderen van duurzaam bosbeheer in het algemeen door het
vergroten van het aandeel hout uit duurzaam beheerde bossen op de
Nederlandse markt. Dit doen zij vooral via kennisoverdracht over en het
stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in de gehele
houtketen. Eind 2015 loopt de Green Deal in zijn huidige vorm af.
De Stichting Bewust met Hout heeft aan Schuttelaar en Partners gevraagd
de resultaten en impact van de huidige Green Deal in kaart te
brengen
de mogelijkheden en wensen voor een vervolg te inventariseren
1.2

Methodiek onderzoek

Het doel van de Green Deal was “Het bevorderen van duurzaam bosbeheer
in het algemeen door het vergroten van het aandeel hout uit duurzaam
beheerde bossen op de Nederlandse markt.”
Monitoring van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de
Nederlandse markt heeft tot nu toe alleen plaats gevonden over 2013. In
de Green Deal is afgesproken dat volgend jaar over 2015 opnieuw een
monitoring zal plaatsvinden. Over hoe het marktaandeel van duurzaam
geproduceerd hout op de Nederlandse markt zich gedurende de looptijd
heeft ontwikkeld, kunnen we dus nog geen uitspraak doen.
In de Green Deal zijn - afgeleid van het overkoepelende doel - acties
afgesproken op collectief niveau en hebben alle deelnemers een eigen
commitment afgegeven voor activiteiten. In dit onderzoek is nagegaan
welke acties zijn uitgevoerd, waar mogelijk is vastgesteld wat de impact
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hiervan is geweest, hoe de Green Deal door deelnemers en externe partijen
is beoordeeld en wat de wensen zijn voor een eventueel vervolg.
Qua onderzoek is gekozen voor de methode van semigestructureerde
interviews. De vragenlijst die daarbij is gehanteerd is te vinden in bijlage 1.
Alle 27 ondertekenaars van de Green Deal en 4 voor de houtsector
belangrijke externe stakeholders zijn benaderd voor een interview. Bijna
alle ondertekenaars zijn bereid geweest mee te werken aan het
onderzoek1. Bij de overheid zijn het Ministerie van IENM en het Ministerie
van EZ geïnterviewd.
Naast de ondertekenaars hebben ook het Wereld Natuur Fonds (WNF),
Forest Stewardship Council (FSC) Nederland en Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) Nederland meegewerkt
aan het onderzoek, helaas had Greenpeace niet de mogelijkheid om mee te
werken aan het onderzoek. Ook is Mirjam Wagteveld geïnterviewd die
heeft gefungeerd als aanjager en coördinerend parttime secretaris van de
Green Deal tot medio 2015.
De lijst van personen die geïnterviewd zijn, is te vinden in bijlage 2.
Behalve de interviews zijn ook alle ons door het secretariaat beschikbaar
gestelde rapportages aan de stuurgroep bestudeerd.
1.3

Opbouw rapport

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 evalueren we de
activiteiten die op collectief niveau zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 3 gaan we
na in hoeverre de verschillende deelnemers aan de Green Deal hun eigen
commitments zijn nagekomen en de impact hiervan. Om het geheel
overzichtelijk te houden, hebben we de brancheorganisaties geclusterd in
de volgende vier groepen: bouw, houthandel en verwerking, retail en
groothandel (zie bijlage 2). In hoofdstuk 4 komt aan de orde hoe de
deelnemers en de geïnterviewde externe partijen de Green Deal hebben
beoordeeld. Hoofdstuk 5 bespreekt hoe de deelnemers en de
geïnterviewde externe partijen aankijken tegen een vervolg op de huidige
Green Deal en hoe zo’n eventuele nieuwe Green Deal er dan uit zou
moeten zien. Het rapport sluit af (hoofdstuk 6) met de belangrijkste
conclusies van het onderzoek.

1

Van de branches was alleen OnderhoudNL niet beschikbaar voor een interview

Wageningen, 25 november 2015 Impact studie Green Deal Duurzaam Bosbeheer

7/44

2 Evaluatie van de activiteiten vanuit het
collectief
2.1

Commitment

Naast de individuele activiteiten waar de ondertekenaars zich aan hebben
verbonden (zie hoofdstuk 3) is in de Green Deal afgesproken om vanuit het
collectief het volgende te doen:
Inventariseren van de kansen en knelpunten die worden ervaren bij
het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen via een
enquête onder de leden van de aangesloten branches. Op basis van
de uitkomsten van de enquête acties te initiëren om de
geconstateerde knelpunten aan te pakken.
Behaalde resultaten voor elkaar inzichtelijk maken.
Zorgen voor een governancestructuur met stuurgroep en een Green
Deal secretaris die voortgang bewaakt, acties initieert,
projectgroepen instelt voor specifieke knelpunten en individuele
partijen aanspreekt op uitvoering van hun commitments
Het ontplooien van verschillende initiatieven en het doorzetten van
reeds bestaande initiatieven en het zorgen voor de nodige synergie
tussen deze initiatieven om het doel van deze Green Deal te
bereiken.
2.2

Gerealiseerde activiteiten en impact

2.2.1
Knelpuntenanalyse
Kort na ondertekening is er vanuit het Green Deal secretariaat een
knelpuntenanalyse uitgevoerd (online enquête onder de achterban van de
Green Deal deelnemers en een drietal panelsessies). Hieruit kwam het
volgende beeld naar voren:
Gebrekkige kennisoverdracht tussen vraag en aanbod van
duurzaam geproduceerd hout. In de praktijk blijkt dat het gebrek
aan kennis en commitment bij (overheids)opdrachtgevers nog vaak
een belangrijke reden is om te verzuimen aantoonbaar duurzaam
geproduceerd hout toe te passen ook als het als een vereiste in het
bestek staat.
Complex controlesysteem van de handelsketen die het toepassen
van duurzaam geproduceerd hout door ketenpartijen bemoeilijkt.
De keurmerken voor duurzaam geproduceerd hout gaan elk uit van
de controle van hun eigen ‘monostroom’ wat het voor met name de
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-

2.3

industrie die assembleert lastig maakt om een duurzaamheidclaim
te voeren en bovendien tot extra (administratieve) kosten leidt.
Nauwelijks een actieve vraag vanuit de gebruiker. Veel
(eind)gebruikers zijn (nog) niet bewust bezig met duurzaam
geproduceerd hout waardoor de transitie naar duurzaam
geproduceerd hout vooral een aanbodgedreven kwestie blijft. Dit is
voor de langere termijn geen stabiele situatie. Het prijsverschil
tussen gecertificeerd duurzaam en niet gecertificeerd hout kan met name voor tropisch hardhout – soms oplopen tot 30%. Dit is
voor diverse marktpartijen reden om de overstap naar duurzaam
geproduceerd hout vooralsnog niet te maken omdat de meerprijs in
veelal niet kan worden doorberekend.
Aanpak knelpunten

In het kader van de Green Deal zijn de volgende acties ondernomen om
bovengenoemde knelpunten aan te pakken:
Versterken kennisoverdracht tussen vraag en aanbod van hout
De secretaris van de Green Deal fungeerde als spin in het web voor de
Green Deal en heeft actief ingezet op kennis- en informatie-uitwisseling
door het uitbrengen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en up-to-date
houden van de website Bewust met Hout, organiseren van
platformbijeenkomsten, het proactief onderhouden van contacten met alle
Green Deal deelnemers en externe stakeholders en het vervullen van een
vraagbaakfunctie. Daarnaast zijn meer specifiek de volgende activiteiten
ondernomen:
Er is een artikelenreeks uitgebracht in vakbladen die veel gelezen
worden door de leden van de aangesloten brancheorganisaties
over thema’s als gebruik van tropisch hout, beschikbaarheid, prijs,
mogelijkheden MIA/VAMIL regeling, best practices voor het gebruik
van duurzaam geproduceerd hout en inspirerende voorbeelden van
ondernemers die de overstap naar duurzaam geproduceerd hout
hebben gemaakt. Er zijn artikelen verschenen in o.a. de volgende
vakbladen: MIX, Interieurbouw, Parketblad, Bouwtotaal, Meubel,
Otar Magazine, De Timmerfabrikant en Houtwereld.
Organisatie van een themabijeenkomst om misverstanden over het
gebruik van tropisch hout weg te nemen.
Organisatie van een bijeenkomst bij Waterschap Rivierenland en
artikel in vakblad Waterschap om impuls te geven aan duurzaam
inkopen van hout bij lokale overheden.
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Vereenvoudigen van de handelsketen
Hiertoe zijn de volgende activiteiten ondernomen:
• Er is in opdracht van de Stichting Bewust met Hout onderzoek
gedaan naar de directe- en indirecte kosten van
handelsketencertificering door ingenieursbureau Evan Buytendijk.
• In 2014 is de werkgroep ‘Vereenvoudigen handelsketen duurzaam
hout’ opgericht. Een belangrijk onderwerp in deze werkgroep was
het initiatief van Stichting Hout Research (SHR) om bedrijven via
een certificatieregeling de mogelijkheid te bieden de stap te
zetten naar 100 procent duurzaam geproduceerd hout. Dit initiatief
kent de werktitel STIP en is bedoeld voor eindgebruikers in de
handelsketen en beoogt dubbele voorraden te voorkomen en de
administratieve handelingen te verminderen. Van dit initiatief is
door de Green Deal deelnemers met instemming kennisgenomen en
daar waar nodig van commentaar voorzien. Er zijn pilots
uitgevoerd met bedrijven om de regeling in de praktijk te
verkennen. Op papier is de regeling nu klaar.
Activeren van de vraag naar duurzaam geproduceerd hout in de keten
Dit is met name een activiteit geweest van de individuele branches (zie
hoofdstuk 3). Door CE Delft is in opdracht van de Green Deal in 2015
onderzoek uitgevoerd naar de inzet van financiële instrumenten om het
gebruik van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren.
2.4

Governancestructuur

De in de Green Deal afgesproken governancestructuur is gerealiseerd. Er is
een Stichting Bewust met Hout opgericht die een Green Deal (parttime)
secretaris heeft aangesteld. Ook is er vanuit het bedrijfsleven (Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, VVNH en Nederlandse
Branchevereniging voor de Timmerindustrie, NBvT) en overheid (Initiatief
Duurzame Handel, IDH) budget beschikbaar gesteld voor het inhuren van de
parttime secretaris en voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten en
organiseren van informatiebijeenkomsten. De secretaris heeft een
duidelijke rol vervuld als aanjager (mobiliseren branches) en coördinator
van informatie-uitwisseling en het aansturen van (onderzoeks)projecten.
Mede dankzij deze secretaris is de Green Deal met zijn vele deelnemers van
de grond gekomen.
Er is een stuurgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven
en overheden 3 keer paar jaar de strategische beleidsafstemming deden.
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Door het opstellen van jaarplannen en een jaarlijkse rapportage over
resultaten is een duidelijke projectstructuur gecreëerd die goed heeft
gewerkt.
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3 Evaluatie van de eigen activiteiten van
de ondertekenaars
3.1

Branches en vakbonden

3.1.1 Commitment
In de Green Deal is vastgelegd dat de brancheorganisaties en vakbonden
zich inspannen om:
1. naar eigen inzicht, het aandeel duurzaam geproduceerd hout te
vergroten dat in Nederland wordt geproduceerd, geïmporteerd,
ingekocht en verwerkt;
2. het gebruik van duurzaam geproduceerd hout actief onder de
aandacht te brengen bij aangesloten leden door de communicatie
hierover te bundelen en stroomlijnen;
3. praktische belemmeringen die de markt ervaart in kaart te brengen
en daar waar mogelijk op te lossen om zo de keuze voor duurzaam
geproduceerd hout gemakkelijk te maken.
Ook is afgesproken dat de brancheorganisaties schriftelijk zouden
vastleggen in een eigen uitvoeringsprogramma welke acties zij in het kader
van hun uitvoering van de Green Deal zouden ontplooien en welke doelen
zij daarmee wilden bereiken. Jaarlijks dienden ze over de resultaten te
rapporteren.
3.1.2 Uitgevoerde activiteiten en impact hiervan
Alle aangesloten branches en vakbonden hebben elk hun eigen
uitvoeringsprogramma opgesteld (zie bijlage 1). Bijna alle individuele
programma’s kunnen worden gekenschetst als een inspanningsverplichting
die vooral gericht was op bewustwording van de eigen leden en het in kaart
brengen van de belemmeringen die worden ervaren om over te stappen op
het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. De meeste branches hebben
geen concrete targets voor het gebruik van duurzaam geproduceerd hout
geformuleerd en monitoren het gebruik van duurzaam geproduceerd hout
bij hun leden niet. Uitzondering hierop vormden de VVNH en NBvT die met
concrete targets werken en ook elk half jaar rapporteren over het aandeel
duurzaam geproduceerd hout ten opzichte van de totale inkoop van hout
door hun leden. De Koninklijke Vereniging van Handelaren in
Bouwmaterialen (Hibin) voert momenteel een enquête uit onder haar
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leden over het gebruik van duurzaam hout. Dit is vergelijkbaar met de
manier waarop de VVNH dit doet.

Bouw
De 6 GD deelnemers uit de bouw hebben zich vooral gericht op het onder
de aandacht brengen van het thema duurzaam geproduceerd hout bij hun
leden. Hier is op verschillende wijze invulling aan gegeven, o.a. door
informatie op de website, uitbrengen van nieuwsbrieven of artikelen in
bestaande nieuwsbrieven voor de leden, het thema te bespreken op
ledenvergaderingen en het doorzetten van persberichten van de Stichting
Bewust met Hout.
Daarnaast zijn er door een aantal branches specifieke acties ondernomen:
• het organiseren van een informatiebijeenkomst met FSC
(Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen,
Neprom),
• het ontwikkelen en verspreiden van een brochure over certificering
van hout (Neprom en Bouwend Nederland)
• Aedes (Vereniging van woningcorporaties) heeft in het Aedes
bestek, wat als voorbeeldbestek aangeboden wordt aan de leden,
een passage opgenomen over duurzaam geproduceerd hout.
Bij de grotere bouworganisaties bleek het soms lastig om duurzaam
geproduceerd hout in communicatie-uitingen zoals ledenbladen te krijgen
door competitie met andere MVO-aspecten. Ook werd aangegeven dat hout
door veel leden van de branches in de bouw gezien wordt als een van de
vele bouwmaterialen zonder dat men altijd voldoende zicht heeft op de
duurzaamheidprestaties van hout. Door de economische crisis in de bouw
heeft de afgelopen jaren de prioriteit bij veel leden ook meer gelegen op
het korte termijn overleven dan op zaken als verduurzaming.
De NEPROM en Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB)
gaven aan dat andere onderwerpen vaak een hogere prioriteit hadden
waardoor er minder energie kon worden gezet op de activiteiten van de
Green Deal.
Alle geïnterviewden uit de bouw gaven aan dat hun activiteiten zeker
hebben bijgedragen aan meer bewustwording bij de eigen achterban. Men
vond het lastig om in te schatten of en zo ja welke impact de
communicatieactiviteiten hebben gehad op het aankoopgedrag van hun
leden. De ontvangen feedback op de communicatieactiviteiten vanuit de
achterban was beperkt.
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Handel & verwerking
Ook de 10 brancheorganisaties uit de handel & verwerking van hout hebben
voornamelijk ingezet op communicatie en bewustwording van de eigen
achterban. De belangrijkste activiteiten van deze 10 organisaties waren ook
hier het plaatsen van informatie op de website, versturen van
nieuwsbrieven, op de agenda zetten van het onderwerp duurzaam
geproduceerd hout tijdens ledenvergaderingen en het doorzetten van de
persberichten van de Stichting Bewust met Hout. Daarnaast werd er veel
specifieke voorlichting gegeven over FSC- en PEFC certificeringen en de EUTR (European Timber Regulation).
De Nederlandse Vereniging van Houtagenten (Nata) en de Hibin gaven aan
ze daarnaast ze nauw samenwerken met de VVNH bij de promotie van
duurzaam hout. De Nata heeft de doelstellingen van de Green Deal
opgenomen in de eigen Code of Conduct. De Hibin heeft twee jaar geleden
de gedragscode hout toegevoegd aan haar statuten, leden moeten voldoen
aan minimumregels op het gebied van duurzaam hout. Als leden zich niet
aan de EU-TR regelgeving houden worden ze geroyeerd of geschorst.
De Branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie (CBM) heeft
een handleiding en handboek over procescertificering FSC en PEFC
ontwikkeld. Hun leden kunnen dit opvragen bij het secretariaat.
De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en Verduurzaamd Hout
Nederland (VHN) hebben zich ervoor ingezet dat leden hun FSC/PEFC
certificaat konden behouden. Daarnaast heeft de AVIH zich ook ingezet voor
een betere aansluiting van de FSC en PEFC standaarden aan de situatie in
de praktijk.
De Vereniging HAS heeft haar leden gevraagd om te rapporteren over het
aandeel duurzaam geproduceerd hout dat is gebruikt en heeft haar leden
gelijktijdig gevraagd welke knelpunten zij ervaren bij het inkopen van
duurzaam hout. Hieruit bleek dat in 2012 ruim 80% van het hout dat de
HAS-leden gebruiken een FSC of PEFC certificaat heeft. Slechte
beschikbaarheid, een hogere prijs, slechte kwaliteit en extra administratie
werden genoemd als redenen om geen duurzaam hout in te kopen.
De VVNH en de NBvT zijn de meest actieve brancheorganisaties en hebben
een duidelijke voortrekkersrol. Beide organisaties verplichten hun leden om
ten minste 1 CoC certificaat te hebben. Daarnaast hebben hun leden ook de
verplichting om elk half jaar te rapporteren over de aankoop van duurzaam
geproduceerd hout. Beide organisaties leggen sancties (zoals gedwongen
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beëindiging van het lidmaatschap) op aan leden indien niet wordt voldaan
aan deze verplichting.
Ook de brancheorganisaties actief in de handel & verwerking geven aan
dat hun activiteiten hebben bijgedragen aan een grotere bewustwording.
Uit de monitoring van de VVNH over 2014 blijkt dat het aandeel duurzaam
geproduceerd hout onder haar leden de afgelopen jaren is gestegen.
Inmiddels is van de totale import/inkoop door VVNH-leden , 96% van het
naaldhout, 89% van het plaatmateriaal en 56% van het hardhout
aantoonbaar duurzaam geproduceerd. Hiermee heeft de VVNH haar
marktdoelstelling voor 2015 al gehaald.
Retail & groothandel
De 4 organisaties uit de retail & groothandel hebben ingezet op
communicatie en bewustwording van de eigen achterban. Ze hebben hun
leden geïnformeerd over de Green Deal via hun website, via nieuwsbrieven
etc.
Opvallend was dat meerdere organisaties aangaven dat ze in het begin vrij
actief bezig waren met het thema duurzaam geproduceerd hout maar aan
het einde van de looptijd er minder tijd in hebben gestoken.
InRetail gaf aan dat ze begin 2015 een voorlichtingsbijeenkomst wilden
organiseren over duurzaam hout maar dat deze is niet doorgegaan doordat
er al veel andere bijeenkomsten werden georganiseerd en het moeilijk was
om een goede datum te vinden.
Alle retailorganisaties merkten op dat het thema ‘duurzaam geproduceerd
hout’ weinig prioriteit heeft voor hun leden omdat het maar een klein deel
van de producten betreft. Daarnaast is ook hier niet duidelijk welke
resultaten de activiteiten hebben opgeleverd.
Vakbonden
Ook bij de vakbonden FNV en CNV zijn vooral communicatie- en
bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd. FNV heeft daarnaast ook de
doelstelling afgegeven dat binnen de eigen organisatie alleen gecertificeerd
hout gebruikt wordt. Dit lukt voor ongeveer 95% van het hout dat wordt
gebruikt.
FNV heeft ook actief gecommuniceerd over de Green Deal in nieuwsbrieven
en op de website. Daarnaast is in de CAO adviescommissie voor de
houthandel, die 3 keer per jaar bijeenkomt, ook regelmatig gesproken over
activiteiten van de Green Deal.
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Bij het CNV is tijdens de looptijd van de Green Deal de contactpersoon
gewisseld. De nieuwe contactpersoon gaf aan dat hij wel uitnodigingen
heeft doorgestuurd en berichten op het Intranet heeft gezet maar hij heeft
hier weinig respons op gekregen.
3.2 Overheid
3.1.3

Commitment

In de Green Deal is vastgelegd dat de Rijksoverheid zich zou inspannen om
de toepassing van het duurzaam inkoopbeleid voor hout op rijksniveau
en bij de andere overheden verder te stimuleren door:
1. De doelstelling 100% duurzaam inkopen voor hout voor de overheid
op rijksniveau uit te blijven dragen en o.a. de volgende acties in te
zetten: een concreet project te starten dat tot doel heeft kennis
samen te brengen die bijdraagt aan het verhelderen van
knelpunten bij het inkopen van duurzaam geproduceerd hout
teneinde tot oplossingen te komen; het faciliteren van
kennisuitwisseling tussen inkopers van verschillende overheden;
het in samenwerking met inkopers ontwikkelen van hulpmiddelen
die duidelijk maken hoe gecontroleerd kan worden of er
uiteindelijk sprake is van hout afkomstig uit duurzaam beheerde
bossen.
2. Steekproefsgewijs geselecteerde opdrachten van de Rijksoverheid
(laten) controleren op het gebruik van hout afkomstig uit duurzaam
beheerde bossen. De rapportage zal gebruikt worden voor het
bevorderen van het duurzaam inkopen van hout.
Daarnaast heeft de Rijksoverheid zich in het kader van de Green Deal
verbonden aan het volgende:
3. In 2015 zal de Rijksoverheid bezien of de uitvoering van het
duurzaam inkoopbeleid voor hout op 100% zit.
4. De Rijksoverheid zal het gebruik van producten van hout afkomstig
uit duurzaam beheerde bossen gaan stimuleren via de zogenaamde
MIA/Vamil-regeling.
5. De Rijksoverheid spant zich onverminderd in om relevante hout
producerende landen die naar de Europese Unie exporteren, te
ondersteunen om hun bosbeheer te verduurzamen in het kader van
het FLEGT Actieplan, Food and Agriculture Organization en de
International Tropical Timber Organization.
6. De Rijksoverheid zal haar inzet in Europa verder uitwerken als
onderdeel van de EU Sustainable Tropical Timber Coalition.
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7.

8.

3.1.4

De Rijksoverheid zal zich inspannen om op mondiaal niveau
instanties, bedrijven en non-gouvernementele organisaties bijeen
te brengen in het kader van een ‘ronde tafel organisatie’. De
‘ronde tafel organisatie’ heeft tot doel synergie en verdere acties
te bevorderen gericht op het stimuleren van duurzaam bosbeheer.
De Rijksoverheid maakt zich in Europees en Mondiaal verband sterk
voor verdere verduidelijking van het begrip duurzaam bosbeheer en
eenduidige criteria voor en invulling van het begrip duurzaam
geproduceerd hout.

Resultaten en bereikte impact

Actie

Resultaat

1

De website inkoopduurzaamhout.nl is volledig vernieuwd.
Er is een e-learningmodule voor overheidsinkopers van hout
ontwikkeld en aan de website toegevoegd.
Via de Pianoo website is aandacht besteed aan het thema
duurzaam geproduceerd hout.
In 2014 en 2015 zijn door PIANOO, RWS leefomgeving, Stichting
Bewust met Hout en Probos diverse regionale
informatiebijeenkomsten voor houtinkopers bij gemeentes
georganiseerd
Er is een LinkedIn groep voor inkopers van overheid/duurzaam
hout opgericht.

2

Het onderzoek is uitgevoerd door Probos met de titel ‘Van bos
naar bouwplaats’

3

Voor wat betreft het vragen naar duurzaam hout; dit wordt in
bijna alle Rijksoverheidsprojecten gedaan. In niet alle gevallen
kan dit achteraf ook worden aangetoond. Dat wil niet zeggen
dat in die projecten geen duurzaam hout is gebruikt.

4

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van producten van hout
uit duurzaam beheerde bossen via de Mia/Vamil regeling. Sinds
2014 staan houten producten op de Milieulijst2.

5

Dit is staand beleid. Het FLEGT-actieplan wordt separaat
geëvalueerd, los van deze Green Deal. Deze evaluatie moet
eind 2015 afgerond zijn.

6

Dit loopt via IDH

2

Houten producten op deze lijst onder VAMIL kunnen voor 75% op een willekeurig

moment worden afgeschreven
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7

EZ heeft inmiddels een Plan van Aanpak opgesteld. Daarin is
het doel van de Ronde Tafel als volgt verwoord: komen tot een
eenduidig begrip van legaliteit en duurzaamheid van (tropisch)
hout. Het Plan van Aanpak is getoetst bij andere landen.

8

Dit is staand beleid.

3.1.5 Impact
Het Ministerie van IenM heeft als ondertekenaar van de Green Deal vooral
ingezet op onderzoek en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI- in de
Green Deal nog duurzaam inkopen genoemd)door overheidsinkopers. In het
kader van duurzaam inkopen heeft het Ministerie van IenM gewerkt aan:
Het bereiken van overheidsinkopers door contact te leggen met de
andere partijen en de belangrijkste inkopers bij de overheid op
rijksniveau.
Door de inzet van bovengenoemde communicatiemiddelen (in tabel
onder 1) is het thema duurzaam geproduceerd hout onder de
aandacht gebracht bij overheden.
Het blijft lastig om inkopers te bereiken met het onderwerp hout omdat
hout een van de vele dingen in hun takenpakket is, en veel inkopers niet
‘hout’ inkopen maar producten of gebouwen waar hout een (vaak klein)
onderdeel is.
3.2

Maatschappelijke organisaties

Tropenbos International fungeerde binnen de GD vooral als kenniscentrum
en heeft bijgedragen aan de volgende activiteiten:
Organisatie van een netwerkbijeenkomst met FSC en PEFC
Presentaties tijdens verschillende bijeenkomsten zoals de Green
Deal bijeenkomst van de waterschappen
Publicatie van informatiebulletins en deelname aan de Houtbeurs.
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4 Beoordeling van de Green Deal door de
deelnemers
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de deelnemers en de geïnterviewde
externe partijen de Green Deal beoordelen. In de interviewronde is
gevraagd naar:
• reden voor deelname
• de verwachtingen vooraf
• de beoordeling van de opzet van de Green Deal
• de geboekte resultaten (Wat is met de Green Deal bereikt?) en
kritische reflecties (Wat is niet of onvoldoende gerealiseerd?)
4.1

Redenen voor deelname

Tijdens de voorbereidende fase van de Green Deal is gestreefd naar een zo
breed mogelijke coalitie van partijen om duurzaam bosbeheer tot de norm
te maken. Dat is gelukt. Van veel partijen kregen we terug dat de reden
voor deelname was dat men gevraagd is en dat het paste bij hun
activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Daarnaast werd door enkele partijen (VVNH, NBvT, Neprom) genoemd dat
deelname aan de Green Deal voortkwam uit bestaande commitments op het
gebied van duurzaam geproduceerd hout. De Neprom gaf daarnaast aan dat
zij meedoen aan deze Green Deal omdat het gebruik van niet-duurzaam
hout grote problemen veroorzaakt op wereldniveau.
Naast brancheorganisaties zijn ook NGO´s in de voorbereidende fase
benaderd voor deelname. Uiteindelijk is het WNF geen ondertekenaar
geworden omdat men de Green Deal onvoldoende concreet en niet
ambitieus genoeg vond. Tropenbos International heeft wel deelgenomen
om de kennis die men heeft van duurzaam bosbeheer verder te delen, met
name met ketenpartijen die als eindgebruiker van hout fungeren
(waaronder lokale overheden).
De keurmerkhouders FSC en PEFC zouden graag mee hebben gedaan aan
deze Green Deal om eigen ervaring en kennis te kunnen delen met andere
ondertekenaars. Vanwege mededingingswetgeving konden zij geen
medeondertekenaar van de Green Deal worden.
De reden voor IDH om mee te doen is dat zij inzetten op het
verduurzamen van de ‘bron’ en de ‘vraag’ naar hout en dan in het
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bijzonder tropisch hout. De Green Deal valt onder het bredere
houtprogramma van IDH en sluit aan op het streven van IDH om de markt
voor (tropisch) hout te veranderen. Daarnaast was de opzet van de Green
Deal - met meerdere brancheorganisaties - ook één van de redenen voor
hen om deel te nemen aan de Green Deal. Het (samen)werken met
brancheorganisaties – in plaats van ‘koplopers uit het bedrijfsleven’- was
nieuw voor IDH.
Voor het Ministerie van IenM was de reden voor deelname de wens die er
vanuit de markt was om een Green Deal te willen sluiten en vanuit de nog
te behalen milieuwinst bij het verduurzamen van de houtketen. Ook de
ketenbenadering van de Green Deal waarbij alle partijen in de keten van
importeur tot verwerker tot verkoper zijn verantwoordelijkheid neemt was
een belangrijke punt voor deelname (zie ook www.rijksoverheid.nl/green
deal). Voor het Ministerie van EZ was deelname logisch omdat EZ
coördinerend departement is op het gebied van duurzaam bosbeheer.
Een aantal respondenten gaf aan dat het goed zou zijn geweest als ook de
architecten (Bond van Nederlandse Architecten, BNA) de Green Deal
hadden ondertekend. Daarnaast werden ook het Expertisecentrum Meubel,
VNO-NCW, NLingenieurs en De Bouwcampus genoemd als interessante
partijen om mee samen te werken op dit gebied.
4.2

Verwachtingen vooraf

Opvallend is dat bijna de helft van de deelnemers aangaf geen specifieke,
hoge verwachtingen te hebben gehad van de Green Deal. Dit werd door IDH
als volgt verwoord: ‘Het committent van branches in de Green Deal is niet
ambitieus ingestoken maar dit paste bij het doel van deze Green Deal: in
de breedte bewegen en het bewerkstelligen van bewustwording.’
Verschillende branches gaven aan de volgende specifieke verwachtingen te
hebben gehad:
Creëren van een level playing field (Bouwend NL)
Verbetering van de werkbaarheid van certificeringen (Neprom)
Creëren gespecificeerde vraag (AVIH, VHN, VVNH)
Genoemde brancheorganisaties gaven aan dat deze verwachtingen
onvoldoende zijn gerealiseerd.
Geconstateerd is met name vanuit overheidszijde als ook door
maatschappelijke organisaties dat de commitments van veel branches niet
erg actiegericht waren maar vooral betrekking hadden op communicatie en
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bewustwording. De ´overall’ ambitie van de Green Deal om duurzaam
geproduceerd hout tot norm te maken was in dat licht bezien dan ook
bijzonder ambitieus.
Bij enkele branches was door personele veranderingen niet meer te
achterhalen wat de verwachtingen vooraf waren over de Green Deal.
4.3
4.3.1

Beoordeling opzet
Deelnemers

Ongeveer 75 procent van de geïnterviewden gaf als feedback dat door te
kiezen voor een brede groep van ondertekenaars van voornamelijk
brancheorganisaties het belang van duurzaam geproduceerd hout
duidelijker op de agenda is gezet in de gehele keten. De hoeveelheid
partijen maakte de voorbereidingen voor de Green Deal echter wel
complexer, er was veel extra tijd nodig voor onderhandelingen.
Tegelijkertijd was ongeveer 25% van de geïnterviewden van mening dat de
keuze voor een brede groep aan ondertekenaars ertoe heeft bijgedragen
dat er onvoldoende concrete en harde afspraken zijn gemaakt.
De grote groep maakte het lastiger om elkaar aan te spreken op het
realiseren van commitments. Doordat de organisaties in heel verschillende
branches actief zijn en hout niet overal een belangrijke rol speelt was niet
elke deelnemer even actief, wat ook weer de inzet van andere deelnemers
beïnvloedde (afwezigheid van ´peer pressure´). Kennisoverdracht liep
vooral via de secretaris van de Green Deal
Het –behalve Tropenbos – ontbreken van maatschappelijke organisaties als
deelnemer werd door verschillende partijen betreurd. Zoals diverse
partijen opmerkten: “Te vaak gaat de discussie nog over de kwaliteit van
de keurmerken terwijl de focus meer zou moeten liggen op het vergroten
van het aandeel duurzaam hout versus niet-duurzaam hout’’.
4.3.2

Organisatie

De rol van de Green Deal secretaris werd als positief ervaren. Men voelde
zich goed gevoed met informatie en de secretaris nam regelmatig contact
op met de ondertekenaars. Wel bespeuren we de lijn dat het initiatief en
de verantwoordelijkheid veelal bij het secretariaat werd neergelegd.
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De overheid gaf aan dat het uitzonderlijk is bij green deals dat door
deelnemende partijen budget wordt gerealiseerd voor een secretariaat. De
rol van de secretaris was bij deze Green Deal een belangrijke factor. Zowel
de ministeries van IenM als EZ plaatsten daar echter ook een kleine
kanttekening bij: mogelijk zouden de deelnemers meer inzet hebben
getoond zonder secretaris. De structuur met de stuurgroep werd door
verschillende partijen waaronder de overheid ook erg belangrijk gevonden,
ook omdat de directeuren van verschillende organisaties hierbij betrokken
waren.
4.3.3

Afspraken

Meerdere ondertekenaars gaven aan dat bij de start van de voorbereidingen
van de Green Deal de ambitie een stuk scherper geformuleerd was. WNF
vond de Green Deal te algemeen, te vrijblijvend en niet voldoende
ambitieus en concreet. De doelstellingen waren onvoldoende SMART.
4.4

Beoordeling resultaten

Specifieke positieve elementen die veelvuldig genoemd zijn:
Het bewustzijn over het belang van het gebruik van duurzaam
geproduceerd hout is vergroot in de gehele keten
De open bijeenkomsten georganiseerd vanuit de Green Deal
werden erg nuttig bevonden doordat de hele sector om tafel zit,
zoals waterschappen, gemeentes en woningcorporaties. Deze
partijen worstelen met dezelfde problematiek, door hen bij elkaar
te brengen kon er op een laagdrempelige manier kennis worden
overgebracht en informatie worden uitgewisseld.
De Green Deal bood een goede netwerkmogelijkheid en platform
voor kennisuitwisseling over het thema duurzaam geproduceerd
hout. Het heeft ook partijen bij elkaar gebracht die elkaar
normaal niet zo vaak tegen komen.
Er is een beter beeld verkregen van de kosten van
handelsketencertificering. Dit onderwerp staat nu duidelijker op de
agenda
De verschillende onderzoeken hebben een goed beeld opgeleverd
van wat de bestaande belemmeringen zijn in de gehele keten om
over te stappen op duurzaam geproduceerd hout
Er is in kaart gebracht welke financiële beleidsinstrumenten
kunnen worden ingezet om het prijsverschil tussen gecertificeerd
en niet-gecertificeerd hout te verkleinen
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-

Er is ondanks de economische crisis stevig geïnvesteerd in
kennisoverdracht over duurzaam geproduceerd hout
Er zijn tools ontwikkeld om het gebruik van duurzaam
geproduceerd hout eenvoudiger te maken (handboeken, online
leermodule)

Specifieke kritische punten die door meerdere partijen zijn genoemd:
Het is onvoldoende duidelijk geworden wat de impact is geweest
van de Green Deal op het aankoopgedrag van hout bij de leden van
de aangesloten brancheorganisaties
De geconstateerde knelpunten zijn nog niet opgelost. De
werkgroep Vereenvoudiging Handelsketen heeft nog onvoldoende
resultaat opgeleverd
Het bereiken van lokale overheden (in hun hoedanigheid als
inkopers van hout) is nog niet voldoende gelukt. De koplopers
onder de lokale overheden zouden nog meer aandacht moeten
krijgen in de communicatie. Overwogen moet worden andere
partijen te betrekken (bijv. G4, G32) die dichter bij de lokale
overheden staan.
Het feit dat (vertegenwoordigers van) de lokale overheden niet zelf
participeerden in de Green is als een gemis ervaren.
Het financiële aspect kwam pas laat op de agenda, hierdoor was er
op dit gebied van de meeste partijen te weinig commitment en
moest de financiële bijdrage aan het collectief vanuit het
bedrijfsleven door enkele partijen gedragen worden.
Er moest veel tijd en energie in het mobiliseren van de branches
worden gestopt door de Green Deal secretaris. De betrokkenheid
van de deelnemers, het nemen van verantwoordelijkheid en het
opvolgen van acties had beter gekund.
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5 Toekomstperspectief
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de deelnemers en de geïnterviewde
externe partijen aankijken tegen een vervolg op de huidige Green Deal.
Meer specifiek zijn de volgende thema’s aan de orde geweest:
-

-

-

5.1

Context: Wat zijn de trends en ontwikkelingen waarmee bij een
eventueel vervolg op de Green Deal rekening moet worden
gehouden?
Deelname: Is een vervolg wenselijk en wie zou bereid zijn mee te
willen doen aan een nieuwe Green Deal? Moeten er andere partijen
bij een vervolg worden betrokken en wie zijn dat?
Inhoud en aanpak: Wat zouden de bouwstenen moeten zijn van een
nieuwe Green Deal en welke aanpak moet worden gevolgd?
Context

Gevraagd is naar de trends en ontwikkelingen waar bij een eventueel
vervolg op de huidige Green Deal rekening mee moet worden gehouden. De
volgende zaken werden hierbij genoemd.
De crisis is duidelijk voorbij en de markt trekt aan. Dit geeft weer
meer kansen voor het thema duurzaamheid.
De toenemende rol van China op de mondiale houtmarkt qua
fabricage en halffabricaten vormt een extra uitdaging met name
bij het mainstream maken van de markt voor duurzaam
geproduceerd tropisch hout.
Het duurzaam houtaandeel uit de tropen blijft ver achter bij
duurzaam hout uit gematigde streken.
Het imago van tropisch hout staat al enige tijd onder druk. Door
ongewenste framing ‘fout hout’ dreigt in toenemende mate het
beeld te ontstaan dat het beter zou zijn om helemaal geen tropisch
hout te gebruiken terwijl het gebruik van gecertificeerd duurzaam
geproduceerd tropisch hout juist cruciaal is om tropische bossen in
stand te houden.
Er valt veel te winnen als opdrachtgevers technische specificaties
voor hout aangeven in plaats van naar standaard houtsoorten te
vragen.
Er is een nieuwe ontwikkeling waardoor de Chain of Custody
mogelijk vereenvoudigd kan worden (Double Helix). Dit systeem
kan DNA opnemen van een boom.
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5.2

Mogelijke deelname aan vervolg

Een aanzienlijk deel van de huidige deelnemers gaf aan in principe bereid
te zijn deel te nemen aan een vervolg op de huidige Green Deal. De
retailorganisaties waren hierin het meest terughoudend.
Een aantal branches die veel met hout te maken hebben stelden dat het
beter zou zijn om met een kleine groep branches verder te gaan die bereid
zijn aan concrete marktimplementatie van duurzaam geproduceerd hout te
werken en concrete doelstellingen te formuleren voor het na te streven
marktaandeel duurzaam geproduceerd hout bij hun achterban.
Aanschakelen andere partijen
Door diverse deelnemers werd de wens uitgesproken om:
de lokale overheden als grote opdrachtgevers voor de houtsector
nadrukkelijk bij een nieuwe Green Deal te betrekken
NGO’s en keurmerkhouders te vragen te participeren om hout als
duurzaam bouwmateriaal een grotere boost te kunnen geven. Met
name voor tropisch hout ligt hier een grote uitdaging.
WNF gaf aan wel betrokken te willen worden bij een nieuwe Green Deal
mits de doelstellingen veel concreter en SMARTer worden geformuleerd.
5.3

Bouwstenen voor een Green Deal 2.0

Bouwstenen
De volgende onderwerpen zijn veelvuldig genoemd die moeten worden
meegenomen bij de opzet van een Green Deal 2.0
Zorg voor SMART doelstellingen van de Green Deal 2.0. Een vervolg
zou met minder partijen moet plaatsvinden (coalition of the
willing) die bereid zijn concrete marktcommitments af te geven
Vooroordelen over hout aanpakken. Kijk ook meer naar de context
waarin het hout wordt gebruikt en de functionaliteit ervan,
bijvoorbeeld voor isolatie, opslag van CO2 etc.
De CE Delft studie laat zien dat diverse financiële instrumenten
mogelijk ingezet kunnen worden is om het prijsverschil tussen
gecertificeerd en niet-gecertificeerd (tropisch) hout te
verminderen. De overheid kan dus stimulerende maatregelen
treffen op dit vlak. In de nieuwe Green Deal zou de discussie
hierover met de overheid een belangrijk onderwerp moeten zijn.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zorg voor een aansprekend boegbeeld van de Green Deal 2.0 die
bij alle partijen enthousiasme creëert om de volledige
markttransitie naar duurzaam geproduceerd hout te realiseren.
Betrek ook maatschappelijke organisaties en keurmerkhouders
erbij, zij kunnen helpen bij het creëren van ‘urgentie’.
Overweeg ook bedrijven die zich duidelijk hebben gecommitteerd
aan duurzaam geproduceerd hout bij de Green Deal 2.0 te
betrekken
Het betrekken van andere partijen bij de Green Deal 2.0 zoals de
Bouwcampus, VNO-NCW en het Expertisecentrum Meubel zorgt
ervoor dat doelgroepen zoals overheid en meubelindustrie op een
andere manier bereikt kunnen worden.
Voer voor de start van de Green Deal een nulmeting uit bij alle
partijen zodat prestaties duidelijk te monitoren zijn.
Zet veel sterker in op het bij elkaar brengen van functionarissen bij
de lokale overheden die met hout te maken hebben en deel best
practices. Zorg dat voorlopers de rest meetrekken en laat zien op
welke manier ze handen en voeten hebben gegeven aan het
toepassen van duurzaam geproduceerd hout. (NB: voorbeelden van
best practices zijn beschikbaar op www.inkoopduurzaamhout.nl)
Er moet meer gekozen worden voor houtspecificaties dan
houtsoorten. Dit verbreedt het assortiment, verhoogt de
flexibiliteit en verlaagt de kosten.
Niet de focus leggen op de verschillen tussen de certificaten maar
juist zien waar de echte impact ligt. Discussie over certificaten
moet in het vervolg geen rol spelen; dat leidt af van het streven
naar vooruitgang.
Certificeren van de handelsketen is vaak een lang en kostbaar
traject. Zet in op een ander systeem (bijv. STIP) zodat op een
eenvoudiger manier kan worden vastgesteld hoeveel gecertificeerd
hout in zijn totaliteit is ingekocht.
Zorg vooraf voor het formuleren van concrete projecten en verken
wat de mogelijkheden zijn om innovatiefondsen hiervoor te
benutten.
Bekijk het Green Deal initiatief ook in internationaal kader, wat
doen vergelijkbare initiatieven? Wat kunnen wij dan nog extra
doen?
Het vervolg moet op globale processen anticiperen, een belangrijk
element is de verschuiving van bosbeheer voor houtproductie naar
boskap voor bijvoorbeeld landbouw. Hoe gaan we hiermee om in
een vervolg?
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-

-

-

Onderzoek of het mogelijk is om het gebruik van duurzaam hout als
eis op te nemen in de bouwvergunning. Tegenwoordig moet bij het
aanvragen van een vergunning ook een plan voor het onderhoud
ingediend worden, dan zou het ook mogelijk moeten zijn om
duurzaam hout als eis op te nemen.
Doorgaan met de huidige structuur en governance van de stichting.
Continueren LCA studies en communicatie hierover en stimuleren
van de ontwikkeling van innovaties met hout voor
rendementverbetering.
Er moet gezorgd worden voor een duidelijke aansluiting op het
FLEGT-Actieplan en de houtverordening.
De aanbevelingen uit het Probos-rapport ‘Marktvraag,
beschikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd
tropisch hout’ voor de GWW, timmerindustrie en burgerlijke en
utiliteitsbouw moeten verder worden uitgewerkt voor een Green
Deal 2.0.

Eerste contouren voor een Green Deal 2.0
De hiervoor genoemde elementen zouden vertaald kunnen worden in de
volgende hoofdlijnen van een mogelijke Green Deal 2.0. Uiteraard zal dit
met betrokken stakeholders nader onderzocht moeten worden.
1.

2.

In de huidige Green Deal is gekozen voor participatie van zoveel
mogelijk branches die actief zijn in of een link hebben met de
houtketen. Het commitment van de meeste brancheorganisaties
had vooral betrekking op kennisoverdracht en bewustwording van
hun achterban via nieuwsbrieven, website info, bijeenkomsten,
e.d. De Green Deal heeft hiermee bijgedragen aan het vergroten
van bewustzijn in de gehele keten over het belang van het gebruik
van duurzaam geproduceerd hout. Om de komende jaren een
volgende stap te kunnen zetten, zou voor de Green Deal 2.0 een
kleinere kerncoalitie van branches kunnen worden gemobiliseerd
die bereid is om samen met hun leden concrete targets voor het
gebruik van duurzaam geproduceerd hout te formuleren en een
onderliggend actieplan om die doelstellingen te realiseren.
Overheden (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat,
waterschappen) die met name een belangrijke opdrachtgever zijn
in de grond-, weg- en waterbouw hebben als beleidsdoelstelling
dat ze al hun hout duurzaam inkopen. VNG, IPO, Unie van
Waterschappen en Rijkswaterstaat zouden kunnen worden
benaderd om te participeren in de Green Deal 2.0 om samen met
het bedrijfsleven de slag te maken van beleid naar volledige
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3.

4.

praktijkimplementatie. Uiteraard moet worden bepaald of dit past
binnen de scope van de Green Deal.
Om het gebruik van duurzaam geproduceerd loofhout (zowel uit
tropische als gematigde gebieden ) in met name de burgerlijke en
utiliteitsbouw een impuls te geven is het gewenst niet alleen de
meerwaarde van hout als duurzaam bouwmateriaal maar ook de
functionele eigenschappen van hout voor duurzamer bouwen en
wonen sterker over het voetlicht te brengen. Hout wordt nu nog
veelal door aannemers, projectontwikkelaars en
woningbouwverenigingen gezien als een van de vele
bouwmaterialen zonder dat men zicht heeft op de
duurzaamheidprestaties van hout. Milieu- en natuurorganisaties en
ook keurmerkhouders zouden kunnen worden benaderd om te
participeren in de Green Deal 2.0 en gezamenlijk met branches in
de hout- en bouwketen de promotie van aantoonbaar duurzaam
geproduceerd loofhout op te pakken. Hierbij is het ook van belang
om goed aan te sluiten bij EUTR en FLEGT.
Het prijsverschil tussen gecertificeerd duurzaam en niet
gecertificeerd hout kan - met name voor tropisch hardhout – soms
oplopen tot 30%. Dit is voor diverse marktpartijen reden om de
overstap naar duurzaam geproduceerd hout vooralsnog niet te
maken omdat de meerprijs in bijvoorbeeld de bouw veelal niet kan
worden doorberekend. Ook de wijze waarop de certificering van de
handelsketen voor duurzaam geproduceerd hout is georganiseerd,
brengt extra directe en indirecte kosten met zich mee.
In een Green Deal 2.0 zou verder verkend kunnen worden welk
financieel beleidsinstrumentarium mogelijk ingezet kan worden om
het prijsverschil tussen aantoonbaar duurzaam en niet-duurzaam
hout te verkleinen en op welke wijze vereenvoudiging van de
handelsketen mogelijk is waardoor de directe en indirecte kosten
van certificering verder kunnen worden teruggebracht. De STIP
regeling biedt hiervoor kansen.
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6. Conclusies
Concluderend kunnen we stellen dat de Green Deal Bevorderen Duurzaam
bosbeheer een duidelijke functie heeft gehad in het bij elkaar brengen van
partijen, het bewust maken van het belang van duurzaam hout en het
agenderen van het thema. Hoewel er geen duidelijke, SMART omschreven
doelstellingen waren geeft de meerderheid van de partijen wel aan dat het
thema nu beter geagendeerd is .
Over hoe het marktaandeel van duurzaam geproduceerd hout op de
Nederlandse markt zich gedurende de looptijd heeft ontwikkeld, kunnen we
nog geen uitspraak doen omdat tot nu toe alleen een marktmeting over
2013 is uitgevoerd.
De meeste ondertekenaars hebben de activiteiten waaraan ze zich hebben
gecommitteerd, uitgevoerd3. Hierbij moet wel gesteld worden dat het in de
meeste gevallen een inspanningsverplichting op het gebied van
communicatie en kennisoverdracht betrof. De meeste branches hadden
hebben geen concrete targets voor het gebruik van duurzaam geproduceerd
hout geformuleerd en monitoren het gebruik van duurzaam geproduceerd
hout bij hun leden niet.
De onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de Green Deal hebben
veel nieuwe informatie en kennis omtrent knelpunten en mogelijke
oplossingsrichtingen opgeleverd. De discussie hierover is nu opgestart in de
keten. De knelpunten zijn echter nog niet opgelost. Het is belangrijk om
nu het momentum niet te verliezen en door te gaan met de inspanningen
om de geconstateerde knelpunten op te lossen en duurzaam hout
mainstream te maken in Nederland.
Aangeven is dat voor een Green Deal 2.0 de volgende elementen nader
verkend kunnen worden:
• Een kleinere kerncoalitie van branches moet worden gemobiliseerd
die bereid is om samen met hun leden concrete targets voor het
gebruik van duurzaam geproduceerd hout te formuleren en een
onderliggend actieplan om die doelstellingen te realiseren.

3

N.B. Een viertal brancheorganisaties heeft geen tussenrapportage verstrekt eind 2014.

Op OnderhoudNL (voorheen FOSAG) na zijn de andere drie partijen wel geïnterviewd en is
vastgesteld in hoeverre zij hun committments hebben gerealiseerd.
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•

•

•

Mogelijk betrekken van VNG, IPO, Unie van Waterschappen en
Rijkswaterstaat bij de Green Deal 2.0 om duurzaam inkopen van
hout mainstream te maken.
Betrekken van milieu- en natuurorganisaties, andere partijen zoals
de Bond van Nederlandse Architecten en ook keurmerkhouders bij
de Green Deal 2.0 om gezamenlijk met branches in de hout- en
bouwketen de promotie van aantoonbaar duurzaam geproduceerd
hout op te pakken.
In een Green Deal 2.0 zou verder uitgewerkt moeten worden op
welke wijze vereenvoudiging van de handelsketen mogelijk is
waardoor de directe en indirecte kosten van certificering verder
kunnen worden teruggebracht.
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Annex 1 Vragenlijst interviews
Over de persoon
Wat is uw rol binnen de organisatie?
Bent uzelf betrokken geweest bij het tot stand komen van de
Green Deal?
Bent u betrokken geweest bij de uitvoering?
Over de organisatie
Waarom is besloten om deel te nemen aan de Green Deal?
Hoe past duurzaam hout in het totale MVO-plaatje van uw
organisatie? Welke elementen zijn hierin belangrijk?
Hoe belangrijk is hout is het portfolio van uw leden (N.B. Alleen
stellen aan organisaties die breder zijn dan hout)
Heeft u informatie over het totale houtverbruik van uw leden, hoe
groot is het percentage bij uw leden:
o Gecertificeerd hout (PEFC, FSC)
o Tropisch hout
o Andere relevante data (gecertificeerd gekocht aar niet
verwerkt)
De afspraken over de Green Deal
[Startpunt: refereren naar rapportage van de desbetreffende club over de
Green Deal]
Welke afspraken heeft u voor uw eigen achterban gemaakt m.b.t.
tot de Green Deal ?
o Hoe is de discussie met de achterban gevoerd? Wat waren
de aandachtspunten? Is er terugkoppeling vanuit de
achterban?
o Op welke manieren heeft u uw ambities gecommuniceerd?
Welke acties zijn ondernomen om tot resultaat te komen?
Wat is het resultaat van deze acties. Wat is het effect van de
Green Deal geweest?
o Wat is uw ervaring met de Green Deal, heeft het voor uw
organisatie iets opgeleverd?
o Wat zou er niet zijn gebeurd als de Green Deal niet was
gesloten?
o Wat had er beter gekund tijdens de uitvoering van de
Green Deal? Wat ging wel goed?
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o

Zijn er zaken die niet opgepakt zijn door de Green Deal
die wel noodzakelijk zijn voor het verduurzamen van de
houtketen?

De toekomst
Zijn er nog dingen die niet zijn meegenomen in de Green Deal die
wel belangrijk zijn voor de transitie naar duurzaam hout?
Moet de Green Deal in deze vorm gecontinueerd worden?
o Waarom wel/niet?
o Bij een nee: in een andere vorm? Hoe?
o Zijn er nog bepaalde ontwikkelingen waar we rekening
mee moeten houden bij een mogelijk vervolgtraject?
Hoe kan uw organisatie hieraan bijdragen?
Wat is er nodig van andere partijen zoals bijvoorbeeld de overheid,
brancheorganisaties, etc.
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Annex 2 Lijst van geïnterviewde
personen/organisaties
Bouw
Brancheorganisaties die binnen de bouwwereld actief zijn. Zowel als
opdrachtgever als opdrachtnemer.
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra – René
Dekwaadsteniet
Aedes - Maarten Georgius
Bouwend Nederland - Helen Visser
Neprom - Claudia Bouwens
Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers –(NVB)
Leendert Meijers
Onderhoud NL - niet gesproken
Handel & verwerking
Algemene Vereniging Inlands Hout - Kees Boon
Centrale Bond van Meubelfabrikanten - Nelleke Versloot
Hibin - Kon Ver Handelaren in Bouwmaterialen - Peter van Heijgen
Nederlandse Vereniging Van Houtagenten (NATA) – Albert Bruinsma
NBvT - Hans Zwaanenburg
VVNH – Paul van de Heuvel
Vereniging HAS - Fons Ceelaert
Verduurzaamd hout Nederland - Kees Boon
Vereniging van Houtskeletbouwers – Nu onderdeel van de NBvT
Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten - Martin Terpstra
Retail en groothandel
Inretail – Femke den Hartog
Nederlands Verbond van de Groothandel ( NVG) – Geo Aldershof
Raad Nederlandse Detailhandel (RND) – Wouter Weide
Vereniging Winkelketens in de Doe Het Zelfbranche – Wouter Weide
Overheid en vakbond
Ministerie van IENM – Imke Haenen
Ministerie van EZ – Laura de Pundert
Ministerie BuZa – Niet gesproken
CNV Vakmensen – Arie-Jan van Oort
FNV Bouw – Hans Crombeen
IDH - Nienke Sleurink & Marieke Abcouwer
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NGO
-

Tropenbos - René Boot
WNF - Jaap van der Waarde & Arzien Wels

Keurmerken
FSC - Liesbeth Gort & Arjan Alkema
PEFC – Kees Boon
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Annex 3 Individuele commitments branches
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra
Aannemersfederatie Nederland stelt zich ten doel om in samenwerking met
opdrachtgevers en toeleveranciers haar belangrijke economische waarde
voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen realiseren en vergroten.
Het MKB in de Bouw en Infra is immers de erkende motor van de economie.
Tegelijkertijd wil Aannemersfederatie Nederland de maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een duurzame wereld om ons
heen.
Aannemersfederatie Nederland zal in het kader van de Green Deal
haar leden actief informeren over duurzaam geproduceerd hout en
het belang van het gebruik ervan.
Aannemersfederatie Nederland zal haar leden oproepen het
gebruik van duurzaam hout te vergroten.
Aannemersfederatie Nederland zal zich in samenwerking met alle
stakeholders inspannen om de duurzaamheidsvisie in deze Green
Deal verder te ontwikkelen en hier zichtbaar invulling aan te
geven.
Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
(NEPROM) onderschrijft de doelstelling en ambities zoals opgeschreven in
deze Green Deal. NEPROM stimuleert en informeert de komende jaren haar
leden om duurzaam geproduceerd hout in al haar bouwprojecten toe te
passen. De NEPROM streeft naar een toepassing van duurzaam
geproduceerd hout voor alle houttoepassingen in al haar bouwprojecten.
Dit moet in 2015 resulteren in toepassing van (bijna) 100% duurzaam
geproduceerd hout in 80% van de bouwprojecten van lidbedrijven. Deze
ambitie is door de lidbedrijven unaniem bekrachtigd in de algemene
ledenvergadering van oktober 2010.
Voor een goede implementatie van deze ambitie bevordert de NEPROM de
volgende stappen bij haar lidbedrijven:
Opnemen van het besluit in het beleid van de onderneming
Het vertalen van de ambitie naar contractstukken en bestekken
Het in de praktijk toe (laten) zien op de naleving.
Om de vinger aan de pols te houden, zal de NEPROM als vereniging de
resultaten monitoren op een manier die inzicht geeft in goede voorbeelden
en verbeterpunten en lidbedrijven stimuleert en verder helpt (verhalend
monitoren).
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Aedes
De woningcorporaties aangesloten bij Aedes vereniging van
woningcorporaties beheren samen 2,4 miljoen huurwoningen. Corporaties
investeren in duurzaamheid en energie(-zuinigheid), zowel bij bestaande
woningen als nieuwbouw. Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout
maakt daar onderdeel van uit.
Aedes onderschrijft de doelstelling en ambities van deze Green Deal. Aedes
stimuleert haar leden om zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd hout toe
te (laten) passen in al haar bouw-, onderhouds- en renovatieprojecten.
Aedes wil op dit thema graag samenwerken met andere ketenpartners, de
aangesloten corporaties van kennis en informatie voorzien, daar waar
mogelijk ontzorgen en het uitwisselen van kennis en ervaring stimuleren
tussen corporaties (en andere schakels in de keten), door:
in Aedes Magazine en de dossiers “Energiebesparing en
Duurzaamheid” en “Bouwen en Energie” op Aedes.nl aandacht te
besteden aan duurzaam geproduceerd hout, het belang ervan,
goede voorbeelden aan het woord te laten en hoe corporaties
duurzaam hout kunnen toepassen in projecten.
kennis en informatie met betrekking tot duurzaam hout en deze
Green Deal met de leden te communiceren in de relevante
Communities op Aedes.nl;
daar waar mogelijk gebruik te maken van bestaande
communicatiemiddelen en dit onder de aandacht te brengen van
de corporaties, zoals de brochure ‘Duurzaam inkopen van
hout’, www.houtdatabase.nl,www.bewustmethout.nl en
bijeenkomsten die rond dit thema worden georganiseerd.
leden op te roepen knelpunten in de praktijk (bijvoorbeeld met
betrekking tot beschikbaarheid en betaalbaarheid) te melden bij
Aedes, zodat deze ter sprake kunnen worden gebracht in de Green
Deal en/of bij relevante ketenpartners.
duurzaam hout op te nemen in het Aedes-bestek.
Bouwend Nederland
De Green Deal sluit aan bij de doelstelling van Bouwend Nederland om het
gebruik van duurzame bouwmaterialen te stimuleren. Bouwend Nederland
onderschrijft de ambities op het gebied van duurzaam hout zoals verwoord
in de Green Deal. Dat betekent dat Bouwend Nederland:
leden informeert over de ontwikkelingen op het gebied van
inkopen en toepassen van duurzaam hout. Zij publiceert daarom
samen met NEPROM een informatieve folder gericht op de bouw.
leden op de hoogte brengt van technische, juridische en
certificeringzaken rondom duurzaam hout.
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-

knelpunten die leden ervaren bij het gebruik van duurzaam hout
bespreekbaar maakt binnen de Green Deal.

Onderhoud NL
De Green Deal sluit aan bij de doelstelling van Koninklijke FOSAG om het
gebruik van duurzame bouwmaterialen te stimuleren. FOSAG onderschrijft
de ambities op het gebied van duurzaam hout zoals verwoord in de Green
Deal. Dat betekent dat FOSAG:
leden informeert over de ontwikkelingen op het gebied van
toepassen van duurzaam hout.
knelpunten die leden ervaren bij het gebruik van duurzaam hout
bespreekbaar maakt binnen de Green Deal.
bevordert dat de toepassing van duurzaam hout wordt
meegenomen in rekentools zoals GPR Onderhoud en het
Kozijnenbrein
de leden zodanig informeert dat waar schilders- en
vastgoedonderhoudsbedrijven betrokken zijn bij projecten van
opdrachtgevers voor nieuwbouw, renovatie of onderhoud van
vastgoed of infrastructuur, zij hun invloed kunnen aanwenden ter
bevordering van de keuze van duurzaam geproduceerd hout en
duurzame gevelelementen.
NVB
NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, onderschrijft de
doelstelling en ambities zoals opgeschreven in de Green Deal. NVB streeft
naar een toepassing van duurzaam geproduceerd hout voor alle
houttoepassingen in alle bouwprojecten. Daartoe stimuleert NVB de
komende jaren haar leden om duurzaam geproduceerd hout in al haar
bouwprojecten toe te passen. NVB informeert haar leden over de
ontwikkelingen op het gebied van inkopen en toepassen van duurzaam
hout. De leden worden op de hoogte gehouden van technische, juridische
en certificering zaken rondom duurzaam hout. Positieve en negatieve
ervaringen van de leden bij het gebruik van duurzaam hout worden
gemonitord en ingebracht binnen de Green Deal. Ze kunnen zo bijdragen
om de doelstelling en ambities van de Green Deal naderbij te brengen.

Tropenbos International
Tropenbos zal zich inzetten voor het vergroten van de kennis in de markt
ten aanzien van duurzaam bosbeheer en aanverwante onderwerpen.
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Tropenbos zal kennis beschikbaar stellen over relevante ontwikkelingen op
het gebied van duurzaam bosbeheer in de tropen en over handel in
duurzaam tropisch hout.

NATA
De NATA-leden zullen zich inspannen om de doelstellingen van de Green
Deal te realiseren. In contacten met onze relaties zullen wij actief het
gebruik van duurzaam geproduceerd hout- en plaatmateriaal blijven
aanbevelen. De leden zal gevraagd worden vóór elke jaarvergadering, de
juiste stand van zaken omtrent de door hen verhandelde materialen, aan
het bestuur te rapporteren.

Algemeen Vereniging Inlands Hout
De AVIH zal de bedrijven die als schakel in de handelsketen actief zijn
stimuleren hun COC certificaat van FSC e/o PEFC te behouden. De AVIH zal
zich inzetten om de nationale bosstandaarden van FSC en PEFC voortdurend
op hun actualiteit en aansluiting op de praktijk te toetsen en de sectoreigen erkenningsregeling voor bosexploitatie- zoveel mogelijk te laten
aansluiten bij de vereisten van de beide bosstandaarden. De AVIH zal zich
ook ervoor inzetten dat beide standaarden kunnen worden gebruikt bij de
levering van duurzame biomassa voor duurzame energie en grondstoffen
voor de biobased economy.

Centrale Bond van Meubelfabrikanten
De CBM is de ondernemersorganisatie voor de Nederlandse meubel- en
interieurmaakindustrie – sinds 1912. De CBM heeft ongeveer 550 leden
variërend van interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en producenten
van grafkisten, matrassen en scheidingswanden en bedrijven die
halffabricaten maken, inclusief loonstoffeerderijen en meubelspuiterijen.
De CBM vindt het van groot belang dat bossen worden beschermd en
behouden voor toekomstige generaties en ziet daarin een rol voor zichzelf
als brancheorganisatie weggelegd. De CBM bevordert het gebruik van
gecertificeerd hout onder zijn leden en faciliteert procescertificering van
FSC en PEFC als volgt:
de CBM is supporter van het actieplan “Bewust met hout”, een
initiatief van Koninklijke VVNH en NBvT.
gecertificeerd hout is een speerpunt in het MVO manifest van de
CBM met MVO Nederland.
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de CBM informeert de leden regelmatig over het belang van
gecertificeerd hout.
de CBM heeft een handboek en handleiding procescertificering FSC
en PEFC laten ontwikkelen. Dit ondersteunt CBM-leden bij de
invoering van een procescertificaat van het FSC- of PEFCcertificatiesysteem. Het handboek en de handleiding worden
regelmatig onder de aandacht gebracht.

Hibin
De HIBIN wil het gebruik van duurzaam geproduceerd hout actief stimuleren
onder de aangesloten leden die hout inkopen en verkopen door:
het belang van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout onder
de aandacht te brengen bij de achterban via communicatieuitingen (Hibinfo, digitale nieuwsbrief, HIBIN- branchedag) inclusief
het aanreiken van handige tools die al ontwikkeld zijn vanuit de
campagne ‘Bewust met hout’.
het gebruik van duurzame materialen en specifiek duurzaam
geproduceerd hout op te nemen in de HIBIN- duurzaamheidsscan.
een gedragscode voor leden op te stellen ten aanzien van het
gebruik van duurzaam geproduceerd hout.
om de voortgang te monitoren wordt de HIBIN-leden gevraagd
jaarlijks het aandeel duurzaam geproduceerd hout te rapporteren
dat men inkoopt.

VVNH
-

-

alle VVNH-leden rapporteren twee keer per jaar het aandeel
duurzaam geproduceerd hout ten opzichte van de totale
inkoop/import
zowel gebundelde als individuele prestaties van aangesloten
lidbedrijven worden transparant gemaakt
voor leden die geen inzicht geven in de import- of inkoopgegevens
en/of de monitoring niet invullen, geldt een sanctiesysteem
aangesloten lidbedrijven zonder handelsketencertificaat worden
gestimuleerd en ondersteund om zich te laten certificeren
aangesloten lidbedrijven bieden duurzaam geproduceerd hout
proactief aan. Salesmensen worden getraind om de juiste
verkoopargumenten te kunnen gebruiken en antwoorden te hebben
op de meest gestelde vragen van klanten.
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-

NBvT
-

-

-

-

-

lidbedrijven worden gestimuleerd om duurzaam geproduceerd hout
actief onder de aandacht te brengen van hun netwerk met
aantrekkelijk promotiemateriaal (zoals posters, animatie)

alle NBvT-leden rapporteren twee keer per jaar het aandeel
duurzaam geproduceerd hout ten opzichte van de totale
inkoop/import.
de NBvT publiceert twee keer per jaar het collectief aandeel
ingekocht aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout per categorie.
aangesloten lidbedrijven zonder handelsketencertificaat worden
verplicht ten minste één handelsketencertificaat te hebben.
Daarna volgt een sanctiebeleid voor de bedrijven die hier niet aan
voldoen.
aangesloten lidbedrijven bieden duurzaam geproduceerd hout
proactief aan. Commerciële mensen worden getraind om de juiste
verkoopargumenten te kunnen gebruiken en antwoorden te hebben
op de meest gestelde vragen van klanten.
lidbedrijven worden gestimuleerd om duurzaam geproduceerd hout
actief onder de aandacht te brengen van hun netwerk met
aantrekkelijk promotiemateriaal (zoals posters, animatie).
met de keurmerksystemen wordt actief gezocht naar oplossingen
om hout van de verschillende keurmerken te assembleren tot één
gecertificeerd product.

Vereniging HAS
De Vereniging HAS representeert de Nederlandse houtwarenindustrie met
een breed scala aan houten producten, van tabakspijpen tot duimstokken
en van schilderslijsten tot DIY toepassingen. Sterk georiënteerd op de
consumentmarkt. De afzet bestaat voor een substantieel deel uit
gecertificeerde producten en de houtwaren producenten willen verhoging
van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt
stimuleren en voelen zich aangesproken door de doelstellingen uit deze
Green Deal.
de Vereniging HAS informeert haar leden regelmatig over het
belang van gecertificeerd hout.
onze leden bieden FSC en PEFC gecertificeerde houtwaren
producten actief aan in de markt.
in de communicatieactiviteiten van de Vereniging HAS wordt
aandacht besteed aan het thema duurzaam hout.
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-

eens per jaar inventariseert de Vereniging HAS bij leden naar de
cijfers en trends inzet en toepassing duurzaam hout.

Verduurzaamd Hout Nederland
De VHN zal zich ervoor inzetten dat bedrijven die als schakel in de
handelsketen van (verduurzaamd) hout actief zijn worden gestimuleerd hun
COC certificaat van FSC e/o PEFC te behouden en er actief over te
communiceren naar hun eindgebruikers ook als die er niet om vragen.

Vereniging van Houtskeletbouwers
De VHSB-leden rapporteren twee keer per jaar het aandeel duurzaam
geproduceerd hout ten opzichte van de totale inkoop. De monitoring wordt
in nauwe samenwerking met de NBvT uitgevoerd. De gebundelde prestaties
van de VHSB-leden worden transparant gemaakt. VHSB-leden zonder
handelsketencertificaat worden gestimuleerd en ondersteund om zich te
laten certificeren. De VHSB-leden worden gestimuleerd om duurzaam
geproduceerd hout actief onder de aandacht te brengen van hun netwerk.
Dit alles in nauwe samenwerking met de VVNH en NBvT.

Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten
Daar waar de verffabrikant betrokken is bij projecten van opdrachtgevers
voor nieuwbouw, renovatie of onderhoud van vastgoed of infrastructuur, zal
hij zijn invloed aanwenden ter bevordering van de keuze van duurzaam
geproduceerd hout, duurzame gevelelementen, het gebruik van duurzame
verf en duurzame applicatie.

Inretail
Voor INretail is het een gegeven dat het van essentieel belang is op
verantwoorde manier met onze bronnen om te springen. Ondernemers
willen hun consumenten kunnen vertellen waar hun producten vandaan
komen. Onze retailers zijn de laatste schakel in de productieketen en
gebaat bij een transparante keten waar zij blindelings op certificering
kunnen vertrouwen teneinde hun consumenten zo volledig mogelijk te
kunnen informeren. Onze retailers kunnen flinke stappen in het
verduurzamen van hun aanbod realiseren indien verdere transparantie in de
keten wordt verwezenlijkt door:
onze ondernemers te wijzen op het belang van het gebruik van
duurzaam hout in onze communicatie-uitingen alsmede dit onder
de aandacht te brengen bij onze bedrijfsbezoeken.
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onze ondernemers een toolkit te geven, hoe zij bij hun inkoop zich
kunnen verzekeren dat het duurzaam hout betreft.
te streven in de branche naar een beperkt aantal keurmerken die
onbetwist en duidelijk herkenbaar zijn, namelijk PEFC en FSC.
aangesloten ondernemers krijgen een lijst met de meest gestelde
vragen over duurzaam hout waaronder bijvoorbeeld het verschil
tussen duurzaam en legaal gekapt.

Nederlands Verbond van de Groothandel
Groen ondernemen door het verduurzamen van processen en producten is
niet alleen goed omdat dit beter is voor milieu, grondstoffen,
energieverbruik, maar ook omdat er gezonde marktkansen liggen voor
groothandelsbedrijven. De Green Deal is een goed voorbeeld hoe
belemmeringen daarbij kunnen worden weggenomen.
Het NVG ondersteunt deze ontwikkeling door haar leden te informeren over
de green deal Hout als voorbeeld voor de aanpak van groen ondernemen in
de groothandel.

Raad Nederlandse Detailhandel
De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) onderschrijft de ambities,
doelstellingen en termijnen zoals verwoord in de Green Deal. Dat betekent
dat de Raad Nederlandse Detailhandel:
de aangesloten leden informeert over de ontwikkelingen op het
gebied van duurzaam hout.
knelpunten die leden ervaren bij de in- en verkoop van duurzaam
hout bespreekbaar maakt binnen de Green Deal.
de leden wijst op het belang van het gebruik van duurzaam hout.

Vereniging Winkelketens in de Doe Het Zelf Branche
De aangesloten leden van de VWDHZ hebben de ambitie om te streven naar
100% duurzaam gecertificeerd hout in de winkels. De leden van de VWDHZ
sluiten daarom individueel het FSC-retailconvenant af of hebben individueel
het FSC-retailconvenant afgesloten om aan dit streven te voldoen. De
VWDHZ onderschrijft de ambities, doelstellingen en termijnen zoals
verwoord in de Green Deal. De VWDHZ:
informeert de leden van de aangesloten brancheverenigingen
informeert over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam
hout.
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maakt knelpunten die leden ervaren bij de in- en verkoop van
duurzaam hout bespreekbaar binnen de Green Deal.
wijst de leden op het belang van het gebruik van duurzaam hout.
agendeert de Green Deal standaard voor de vergaderingen van de
commissie omgevingsvraagstukken van de VWDHZ.
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