
11INK04327 

III 
Milieudefensie, ten um«« ̂  winnen. 

NIET GESCANDE BIJLAOE(N) 
VOLGEN PER POST 

Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 

GEMEENTE HELLENDOORN 

lOQgg 

- 8 . APR 2011 
FRIENDS OF ThE 

A / f t Stuk lTref\v.:Tc>Pf)fln iq-M- II 
\ X W l - n r ^ . Werkpr. 
Kopie aan: fru/ lh 
ArchieCR/ N. ree: jks/XlVertr 

- Ï-O20 

MILIEU 
DEFENSIE 

Betreft: Raadsadres duurzaam inkoopbeleid hout 

EARTH NETHERLANDS 

POSTBUS 19199 

1000 GD AMSTERDAM 

6262 620 • F 020 5507 310 

S£fi|V!CE@MILIEUDEFENSIE.NL 

WvW.MILIEUDEFENSIE.NL 

REKENINGNUMMER 18650 

Amsterdam, 7 april 2011 

Geachte leden van de Raad, 

Hierbij ontvangt u het rapport 'Van oerwoud naar overheid', met daarin de resultaten van een 
onderzoek naar het gebruik van duurzaam hout in bouwprojecten van de overheid, dat Milieudefensie 
tussen augustus en december 2010 heeft uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat er de afgelopen 
jaren bij de diverse overheden weliswaar vooruitgang is geboekt bij het inkopen van duurzaam hout, 
maar dat de Rijksoverheid en de door Milieudefensie onderzochte gemeenten de doelstellingen van 
het beleid voor 2010 (100 % duurzaam inkopen voor de Rijksoverheid en 75 % voor gemeenten) bij 
lange na niet halen. 

In het rapport zijn in totaal 56 bouwprojecten van de overheid onder de loep genomen, waaronder 26 
gemeentelijke projecten. Slechts bij 35 % van de onderzochte gemeentelijke projecten bleek hout 
ingekocht te zijn dat voldoet aan de criteria die in het beleid voor duurzaam inkopen zijn vastgelegd. 
Hoewel er gelukkig ook inspirerende voorbeelden zijn van gemeenten waar het wél goed gaat, vindt 
Milieudefensie de uitkomsten van het onderzoek verontrustend. 

Mogelijk ligt ook in uw gemeente het duurzaam inkoop beleid voor hout niet op schema. Wij roepen u 
daarom door middel van dit raadsadres op om de voortgang van het beleid in uw gemeente - met 
behulp van het door Milieudefensie gepubliceerde rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen -
onder de loep te nemen en in de Gemeenteraad te bespreken. 

Jaarlijks verdwijnt wereldwijd 13 miljoen hectare bos. Dat is een gebied zo groot als drie keer Nederland. 
Bossen zijn essentieel voor de biodiversiteit en voor een gezond klimaat. Koolstof wordt vastgelegd in 
bossen, waardoor het C02 gehalte in de atmosfeer vermindert en het broeikaseffect afneemt. Ontbossing 
is verantwoordelijk voor 12 procent van de mondiale emissies van C02. Dat is meer dan dan de uitstoot 
van alle auto's, boten, treinen en vliegtuigen bij elkaar opgeteld. Niet voor niets is 2011 door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot het internationale jaar van het bos. 

Wij roepen u op zich bij de oproep van de Verenigde Naties aan te sluiten. Door alleen duurzaam hout 
(dat wil zeggen met een keurmerk van FSC of gelijkwaardig keurmerk) in te kopen kunt u een waardevolle 
bijdrage leveren aan het tegengaan van de schadelijke gevolgen van ontbossing voor mens en milieu. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de Servicelijn 
van Milieudefensie: 020 6262 620. 

Hoogachtend, 

Anouk van Baaien, MSc 
Inhoudelijk medewerker bossen 
Vereniging Milieudefensie (SjFf 
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