Validatierapport

Projectplan
Projectnaam:
Projectnummer
Type:
Datum validatie

Koewacht en Braakman Zuid
SNK-C-2
Aanleg van nieuw bos en aanleg van boomweides en
lijnvormige beplantingen buiten bosverband
6 april 2022

1. Inleiding
Om de betrouwbaarheid van haar koolstofcertificaten te waarborgen maakt Stichting Nationale
Koolstofmarkt gebruik van onafhankelijke deskundigen bij het toetsen van projecten: vooraf bij het
toetsen voor toelating (Validatie) en achteraf bij de controle van de bereikte emissiereductie t.b.v.
uitgifte van certificaten (Verificatie). Dit rapport beschrijft de Validatie: de controle van het
projectplan vooraf.

1.1.

Doel van de validatie

Het doel van de validatie is om te beoordelen of het projectplan voldoet aan de vereisten zoals
geformuleerd in het methodedocument voor het betreffende projecttype. Het gaat om vereisten ten
aanzien van:
•

het projecttype,

•

de additionaliteit van het project en de emissiereducties ,

•

de projectgrens,

•

het vaststellen van een realistisch beeld van de situatie zoals die zou zijn geweest zonder het
project (de baseline),

•

de emissies als gevolg van het project, inclusief methoden om deze te berekenen,

•

de emissiereductie als gevolg van het project, als het verschil tussen baseline- en
projectemissies,

•

het opgestelde plan voor monitoring van de emissiereductie, en

•

het omgaan met de risico’s voor het behalen van de emissiereductie.

1.2.

Validatieproces

De validatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke validator op verzoek van Stichting Nationale
Koolstofmarkt (SNK).
Het validatieproces ziet er als volgt uit:
1. De validator stelt een validatiemodel op aan de hand van het methodedocument. Hierbij
identificeert hij alle relevante toetsingscriteria en legt ze vast in de vorm van een spreadsheet.
2. De validator toetst het ingediende projectplan aan elk van de criteria uit het validatiemodel.
Mogelijke uitkomsten per criterium zijn:
•

Ja: het projectplan voldoet aan het criterium.

•

Nee: het projectplant voldoet niet aan het criterium.

•

NVT: het criterium is niet van toepassing op het projectplan.

Voor de criteria waar de validator ‘nee’ oordeelt, geeft hij de reden aan en verbeterpunten.

3. SNK communiceert het oordeel van de validator met de projectpartij(en).
4. Het aangepaste projectplan wordt na indiening bij SNK voorgelegd aan de validator, die de stap
bij 2) hierboven herhaalt. Hij concentreert zich op de criteria waarvoor verbeterpunten zijn
aangebracht.
5. Indien nodig herhalen de stappen 2-4 zich.
6. Wanneer de validator concludeert dat het projectplan aan alle criteria voldoet, en dus in
overeenstemming is met het methodedocument, geeft hij een positief validatieoordeel af. Dit
wordt door SNK gecommuniceerd met de projectpartij(en).

2.

Validatie

2.1.

Korte projectomschrijving

Projectnaam
Projectnummer
Projectpartij(en)
Locatie
Verwachte startdatum project
Emissiereductiemaatregel
Methodedocument
Geschatte emissiereductie per jaar
Verwachte looptijd project

2.2.

Koewacht Braakman Zuid
SNK-C-2
Staatsbosbeheer
Gemeente Terneuzen
Begin 2021
Aanleg van nieuw bos en aanleg van boomweides en
lijnvormige beplantingen buiten bosverband
SNK-nieuwbos-001
118 tCO2-eq.
100 jaar

Tijdpad

Stap
Indiening projectplan, v1
Validatieoordeel

Datum
06-10-2021
12-11-2021

Indiening projectplan, v2
Validatieoordeel

18-11-2021
11-01-2022

Indiening projectplan, v3
Validatieoordeel

18-01-2022
14-02-2022

Indiening projectplan, v4
Validatieoordeel

05-04-2022
06-04-2022

2.3.

Uitkomst
Het projectplan voldoet op dit moment aan 37 van de
relevante criteria. Er ontbreekt echter een toezegging dat
afgezien wordt van omvorming van bossen tenzij sprake
is van overmacht (criterium 804). Ook zijn er bij 7 criteria
foutjes die gecorrigeerd moeten worden of ontbrekende
informatie die aangevuld moet worden.
Versie 2 van het projectplan voldoet op 44 van de
relevante criteria. Er is echter nog 1 vraag (en enkele
kleine correcties nodig) bij de berekeningen (criterium
602).
Versie 3 van het projectplan voldoet op 44 van de
relevante criteria. Er is echter nog een probleem bij
criterium 602 omdat één van de laatste correcties verder
niet is meegenomen in de berekeningen. Verder lijkt de
eerste tabblad van de meegestuurde Excel berekening
niets met het project te maken te hebben.
Versie 4, 5 april 2022, van het projectplan voldoet aan
alle relevante criteria.

Validatiebevindingen

Hierna volgt een gedetailleerde rapportage van de validatie met identificatie van criteria op basis van
het methodedocument en oordeel van het projectdocument op grond hiervan.

Validatie

Methodedocument:

Hoofdstuk
Methodedoc.

Project:
Kenmerk:
Datum:
Validator:
Validatiedatum:

Projectplan Koewacht Braakman
SBB-SNK-2
05-Apr-22
C J Arthers
06-Apr-22

Conclusie:

Versie 5 april 2022 van het projectplan voldoet aan alle relevante criteria.

Type project:

Datum:
Kenmerk:
Status:

Aanleg van nieuw bos
en aanleg van boomweides en lijnvormige
beplantingen buiten bosverband
03-Jun-21
SNK-nieuwbos-001
Vastgesteld

Criteriumnummer

Criteria voor validatie, afgeleid uit Methodedocument (opmerkingen en
vragen van validator m.b.t. Methodedocument zijn in rood aangegeven)

1. Inleiding
2. Beschrijving projecttype
201

2.1 Voorwaarden

2.2 Projectbeschrijving

De methode richt zich op de aanleg van permanent bos en de aanleg van
boomweides of lijnvormige beplantingen buiten bosverband. Hierbij gaat
het om bossen, boomweides en lijnvormige beplantingen op
landbouwgrond, recreatieterreinen, langs infrastructuur, bij steden, in
natuurterreinen, in waterbergingsgebieden etc.

Resultaten toets op de validatiecriteria
45
Ja
0
Nee
0
? - meer informatie nodig
24
NVT

Project voldoet
Ja/Nee/?/NVT

Ja

Op het gebruik van deze methode zijn een aantal project-voorwaarden van
toepassing. De projecteigenaar dient aan te tonen dat het project aan deze
voorwaarden voldoet. (Zie onder).

Dit projectplan gaat over de aanleg van 14,6 ha bos in de gemeente Terneuzen. Voorheen
werd op deze percelen niet verbouwd. Het baselinescenario is voortgezet gebruik als
grasland. Het projectscenario is inplant met bosplantsoen.

Geef aan welke van 202 t/m 205 wel/niet van toepassing zijn mbv JA en NVT in kolom
Project voldoet Ja/Nee/NVT?

202

Ten aanzien van aanleg van bos zijn de voorwaarden (zie lijst van 9
genummerde punten in MD H2 para 2.1)

203

Ten aanzien van boomweides of lijnvormige beplantingen buiten
bosverband gelden de volgende voorwaarden (zie lijst van 12 genummerde
punten in MD H2 para 2.1)

NVT

204

In het projectplan dient een beschrijving te worden opgenomen van het
projectgebied en de project interventie. Dit kan gedaan worden op basis
van een inrichtingsplan en / of een beheerplan. In de beschrijving worden in
ieder geval de volgende elementen opgenomen: (zie lijst van 9 bulletpunten
in MD H2 para 2.2)

Ja

205

Bij boomweides en lijnvormige beplantingen dient er aanvullend te worden
beschreven op welke termijn bomen eventueel verjongd/vervangen gaan
worden (bijvoorbeeld bij het einde van hun productie-omloop), op welke
schaal de verjonging/vervanging plaatsvindt en hoe dit gefaseerd wordt in
de tijd.

NVT

3. Bepaling van additionaliteit van emissiereductie

Toelichting

Ja

M.b.t. punt 3. De berekening hiervoor wordt in paragraaf 6.3 gedaan. In versie 1 werd
uitgegaan van akkerland terwijl deze percelen blijkbaar vele jaren niet meer als akker
bewerkt zijn en de baseline is "voortzetting als grasland". Nu gaat men a.d.h.v.
beheertype "kruiden- en faunarijke akker" en baseline voorzetting gebruik als grasland uit
van categorie "rijke grasland" in tabellen 6.3 en 6.4. Dit is een conservatieve indeling en
als zodanig acceptabel. Overige punten ook akkoord.

Ja de 9 punten zijn behandeld

Kolom1

punt 1

301

Niet-additioneel Bosaanleg of aanleg van boomweides of lijnvormige
beplantingen buiten bosverband die voortkomt uit de herplantplicht van
houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescherming of provinciale
en gemeentelijke (kap)verordeningen wordt als niet-additioneel
beschouwd. Hiermee wordt nadrukkelijk ook aanplant bedoeld die dient als
wettelijke compensatie van elders geruimde houtopstanden. De aanplant is
immers een verplichting en moet worden gerealiseerd, ook zonder de
aanwezigheid van klimaatfinanciering. Het leidt niet tot extra vastlegging
van CO2.

NVT

punt 2a

302

NVT

punt 2b

303

punt 2.c.i

304

Het projectgebied geen onderdeel uitmaakt van het actueel geldende
Natuurbeheerplan van de provincie, OF
Het projectgebied wel onderdeel uitmaakt van het actueel geldende
Natuurbeheerplan van de provincie, maar het projectgebied niet is
aangeduid als beheertype bos, OF
Het projectgebied wel onderdeel uitmaakt van het actueel geldende
Natuurbeheerplan van de provincie en het projectgebied is aangeduid als
beheertype bos, maar de projecteigenaar kan aantonen dat hij voor de
realisatie:
i.geen gebruik wil of kan maken van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls
natuur en landschap (SKNL), OF

punt 2.c.ii

305

Het projectgebied wel onderdeel uitmaakt van het actueel geldende
Natuurbeheerplan van de provincie en hetprojectgebied is aangeduid als
beheertype bos, maar de projecteigenaar kan aantonen dat hij voor de
realisatie:
ii.koolstofcer ﬁcaten nodig zijn als aanvullende ﬁnanciering omdat er
vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap
(SKNL)cofinanciering vereist is en bij uitblijven van cofinanciering het bos
niet gerealiseerd wordt EN

NVT

punt 2.d

306

Het project geen invulling geeft aan ander beleid van de Rijksoverheid, de
Europese Unie of regionale overheden dat via wetten of subsidies is
geïnstrumenteerd OF

Ja

punt 2.e.i

307

Het project wel invulling geeft aan ander beleid van de Rijksoverheid, de
Europese Unie of regionale overheden, maar de projecteigenaar kan
aantonen dat hij voor de realisatie:
i.geen gebruik wil of kan maken van de subsidieprogramma’s OF

NVT

punt 2.e.ii

308

Het project wel invulling geeft aan ander beleid van de Rijksoverheid, de
Europese Unie of regionale overheden, maar de projecteigenaar kan
aantonen dat hij voor de realisatie:
ii.koolstofcer ﬁcaten nodig zijn als aanvullende ﬁnanciering omdat er
vanuit de subsidieprogramma’s cofinanciering vereist is

NVT

309

Wel additioneel indien:
aan één van 302 t/m 305 is voldaan EN
aan één van 306 t/m 308 is voldaan.

Ja

De begrenzing van het projectgebied omvat percelen (vakken en
afdelingen) die voldoen aan de projectvoorwaarden genoemd in hoofdstuk
2 en de additionaliteitscriteria uit hoofdstuk 3.

Ja

De fysieke projectgrens wordt bepaald door de grenzen van het perceel
waar de projectinterventie plaats vindt. Het projectgebied is beschikbaar als
kaart en als GIS bestand.
De projecteigenaar kan aantonen (door middel van een eigendomsbewijs,
pachtcontract etc) controle te hebben over het projectgebied en kan
aannemelijk maken dat die controle behouden wordt voor de duur van de
project periode.

Ja

4. Bepaling projectgrens
4.1 Ruimte401
lijke begrenzing
402

403

Ja

Er is duidelijk aangegeven dat dit niet aan de orde is.

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan van de provincie, maar
kent momenteel een beheertype 12.05 Kruiden- en faunarijke akker.

NVT

Ja

Er is geen subsidie beschikbaar voor de omvorming naar bos, noch vanuit de provincie,
noch vanuit de Rijksoverheid of Europese Unie. Er is een sponsor die bereid is de kosten
te vergoeden in ruil voor koolstofcertificaten.

Eigendom SBB aangetoond. Koewacht AEL 267, Braakman Q93, Q465, Q549, Q550

4.2 Project
periode

4.3 Startdatum

404

Bos. De CO2-emissiereductie bij bosaanlegprojecten vindt plaats in een
langdurige periode. De projecteigenaar dient bij validatie een keuze te
maken wat de lengte is van de projectperiode. Met de validatie wordt
projectperiode vastgesteld en kan niet meer worden gewijzigd. De
projectperiode beslaat minimaal 20 jaar en maximaal 100 jaar. De CO2
vastlegging wordt bepaald gedurende de gehele projectperiode.
Onafhankelijk van de gekozen project periode, committeert de
projecteigenaar zich aan de instandhouding van het bos voor een periode
van 50 jaar. Noot 13: Mocht de projecttermijn langer zijn dan de minimale
instandhoudingstermijn van 50 jaar, dan geldt dat de instandhouding
vanzelf gegarandeerd is voor de gehele projecttermijn, omdat gedurende de
projecttermijn sprake is van monitoring en verificatie. Een gebrek aan
instandhouding komt dan automatisch aan het licht en moet gecorrigeerd
worden.

405

Boomweides of lijnvormige beplantingen buiten bosverband. Evenals bij
bosaanplant beslaat de projectperiode minimaal 20 jaar en maximaal 100
jaar. Indien de aanplant van bomen een cyclus volgt waarbij de volledige
aanplant gelijktijdig wordt verjongd (vernieuwd), heeft de projectperiode
minimaal de lengte van een dergelijke cyclus. Voor een langere
projectperiode geldt dat deze altijd een veelvoud is van de lengte van de
cyclus... Onafhankelijk van de gekozen project periode, committeert de
projecteigenaar zich aan de instandhouding van de beplanting voor een
periode van minimaal 50 jaar. Noot 13 (zie hiervoor).

406

De startdatum van het project is het moment waarop de projectinterventie
(aanleg) start. De start van de projectinterventie vindt maximaal 2 jaar
voorafgaand aan de validatie van het projectplan door SNK plaats. Voor
projecten die starten voordat de validatie door SNK heeft plaatsgevonden
gelden 4 regels.
1. Op het moment van aanmelden bij SNK is aantoonbaar dat het project is
opgezet om koolstofcertificaten te krijgen;
2. Aannemelijk moet worden gemaakt waarom een project voortijdig start;
3. Het project is additioneel bij de projectstart en de validatie van het
projectplan;
4. Tussen start van het project en de validatie van het project zit maximaal 2
jaar.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het SNK Rulebook item “Regel
uitgifte certificaten met terugwerkende kracht”.

Ja

Volgens projectplan is begin 2021 begonnen met planten. In beheerplan staat ook dat
voorbereidingen in 2020 beginnen. Deze datums zijn binnen de 2 jaar periode voor
validatie zodat aan regel 4 is voldaan. Regel 3 lijkt geen probleem. In versie 2 is ook
onderbouwd hoe aan regels 1 en 2 wordt voldaan (1. CO2-reductie overeenkomst met
donateur, 2. Voor 15 ha per jaar)

De sources en sinks die wel en niet meegenomen zijn in de CO2berekeningen, zijn conform Tabel 4.1 in MD H4 para 4.4

Ja

boombiomassa, strooisellaag, bodem.

4.4 Sources en 407
sinks

408

5. Vaststelling van de baseline

Voor alle sources / sinks geldt dat het niet verplicht berekend hoeft te
worden als aangetoond is dat het niet meetellen bijdraagt aan een
conservatieve inschatting van de GHG impact van het project.
Ook kunnen sources / sinks optioneel buiten beschouwen worden gelaten
wanneer de impact niet significant is, dat wil zeggen dat het gezamenlijke
aandeel van deze sources / sinks minder dan 5% van de totale GHG impact
bedraagt.

Ja

100 jaar

NVT

NVT

5.1 Vaststellen 501
baseline

Voor het vaststellen van het baselinescenario dient de projecteigenaar
minimaal de volgende zaken te beschrijven:
1.Huidig grondgebruik en voorkomende beplan ngen
2.Bodemtype
3.Verwachte ontwikkeling in het projectgebied;
één en ander conform details in MD H5 para 5.1

Ja

Voorheen werd op deze percelen niets verbouwd. Het baselinescenario is voortgezet
gebruik als grasland volgens hoofdstuk 2. Bodemtype is in 2.1 beschreven.

Bodemkoolstof

Afhankelijk van het bodemtype is er een verschil in bodemkoolstof (in de
bovenste 30 cm van de bodem) tussen akkerland, grasland, bos en overige
natuur. In veel gevallen is de bodemkoolstof in bosbodems hoger dan in
grasland of akkerland bodems. Echter, in een aantal gevallen is het precies
andersom. De aanleg van bos kan afhankelijk van het bodemtype leiden tot
een netto lange-termijn vastlegging of emissie van bodemkoolstof...
De bodemkoolstofvoorraad kan ook sterk verschillen per type
natuurterrein. Het omvormen van een aantal typen natuurterreinen naar
bos veroorzaakt een netto emissie van bodemkoolstof. Dit verlies dient te
worden meegeteld in de berekening van de netto koolstofvastlegging als
gevolg van het project. Voor bepaalde typen natuurterrein geldt zelfs dat de
totale koolstofvoorraad hoger is dan wat in bos kan worden vastgelegd.
Hierbij dient bij het vaststellen van de emissiereductie rekening te worden
gehouden.

Ja

Wordt in berekening meegenomen (H6)

502

5.2
503
Bij de start van het project wordt het baseline scenario vastgesteld voor de
Vernieuwen
duur van de project periode en kan niet worden gewijzigd
baseline
6. Bepaling broeikasgasemissiereductie en -verwijdering

Ja

601

De (netto) verwijdering van broeikasgassen bestaat uit de netto vastlegging
van CO2 in biomassa en bodem en de netto reductie van emissies van
broeikasgassen door realisatie van een project ten opzichte van de baseline.
De berekening dient ex-ante en ex-post te worden uitgevoerd op basis van
de rekenmethode die is beschreven in dit hoofdstuk:

Ja

602

* Ex-ante berekening: de netto verwijdering van broeikasgassen gedurende
de looptijd van het project wordt vooraf aan de implementatie van het
project berekend. De berekening dient te worden gemaakt op basis van
gepubliceerde data, zoals groeitabellen. Aangetoond dient te worden dat de
gebruikte data van toepassing zijn op het project en het projectgebied.
* Ex-post berekening: de werkelijke netto verwijdering van broeikasgassen
wordt periodiek gemeten – zie MD Hoofdstuk 7 Monitoring.

Ja

603

De netto of totale GHG verwijdering door het project wordt beschreven
door de volgende vergelijking, uitgedrukt in tonnen CO2-equivalenten:
C_totaal = ∆C_project – ∆C_baseline
Vergelijking (1)

Ja

604

De bruto GHG verwijdering in het project hangt af van de combinatie van de
CO2 vastlegging in bomen, in overige vegetatie (overige biomassa) en in de
bodem. Het wordt bepaald met de vergelijking:
∆C_project = ∆C_bb_prj + ∆C_ob_prj + ∆BOK
Vergelijking (2)

Ja

Hoewel de aanplantdichtheid 4500 per ha is ipv 5000 zoals aangenomen in de toegepaste
groeitabellen, geeft indiener aan dat de uitkomsten in de praktijk niet verwacht worden
significant te verschillen. Hoewel dit tot een klein verschil zou kunnen leiden in de ex ante
berekening, wordt dit gecorrigeerd bij de eerste echte meting.

605

De GHG verwijdering in het baseline scenario hangt ... af van de CO2
vastlegging in bomen en in overige vegetatie, en wordt berekend met:
∆C_baseline = ∆C_bb_bsl + ∆C_ob_bsl
(zie verder toelichting bij Vergelijking (3) uit MD H6)

Ja

Delta_C baseline = 0

Berekening correct uitgevoerd (inclusief bijlage).

6.1 Koolstofvoorraad
boom-

6.2 Koolstofvoorraad
bestaande
vegetatie

606

Het bepalen van de koolstofvoorraad in de boombiomassa wordt
beschreven in paragraaf 6.1. Paragraaf 6.2 gaat in op het bepalen van de
koolstofvoorraad van de bestaande vegetatie (in het baselinescenario).
Paragraaf 6.3 behandelt de wijze waarop de koolstofvoorraad in de
strooisellaag wordt bepaald. De methode gaat uit van de aanname dat de
voorraad bodemkoolstof in het baseline scenario niet verandert. Zoals in
paragraaf 6.4 is beschreven, wordt gebruik gemaakt van standaardwaarden
voor de bodemkoolstofvoorraad, afhankelijk van het bodemtype in
combinatie met het landgebruik. Dit zijn de best beschikbare data voor de
situatie in Nederland.

Ja

607

Voor het bepalen van de koolstofvastlegging dient stratificering te worden
toegepast indien het project gebied niet homogeen is qua bodems, baseline
vegetatie en / of projectbeplanting. De koolstofvastlegging wordt eerst per
stratum bepaald, zowel in de ex-ante berekening als in de monitoring fase,
en daarna worden de strata bij elkaar opgeteld.

Ja

608

De koolstofvoorraad van boombiomassa is bepaald via één van de opties
beschreven in MD H6 para 6.1: optie 1, 2 of 3 .

Ja

609

Bij optie 1: gebruik makend van Vergelijking (4) en tabel 6.1

Ja

610

Bij optie 2: Selecteer een allometrische vergelijking die van toepassing is op
Nederlands bos en het bostype waar de koolstofvoorraad van wordt
bepaald. Aangeraden wordt om vergelijkingen te selecteren die het meest
specifiek van toepassing zijn op de boomsoorten en / of bosytpe en die de
grootste statistische betrouwbaarheid hebben.

NVT

611

Bij optie 3: Door gebruik te maken van andere methoden die de
koolstofvoorraad in een bos kunnen bepalen (zoals Lidar)
... met voldoende statistische precisie (criterium: de helft van de 90%
betrouwbaarheidsinterval is maximaal 10% van het steekproefgemiddelde)

NVT

612

De koolstofvoorraad van de bestaande vegetatie in het baselinescenario
wordt bepaald aan de hand van één van de 2 opties beschreven in MD H6
para 6.2.

613

Bij optie 1: gebruik makend van de standaardwaarden in tabel 6.2

614

Bij optie 2: De projecteigenaar maakt een eigen inschatting van de
koolstofvoorraad in de bestaande vegetatie op basis van gepubliceerde en
gereviewde bronnen.

NVT

615

Indien de bestaande vegetatie die aanwezig is voor de start van de
projectinterventie, wordt verwijderd ten behoeve van bebossing of
verdwijnt als gevolg van bebossing, wordt in deze methode de aanname
gedaan dat de opgeslagen koolstof uit de vegetatie direct in de atmosfeer
terecht komt. De emissie van het broeikasgas CO2 komt tot uiting in de
parameter ∆C_bb_bsl (zie vergelijking 3).

NVT

Ja

Ja

In paragraaf 7.3 van het projectplan staat: Aan de hand van vergelijking 4 uit hoofdstuk 6
wordt aan de hand van de in het veld verzamelde metingen van de staande voorraad de
CO2 voorraad in de boven en ondergrondse levende biomassa van het projectgebied
berekend.

Is nul

616

Reeds bestaande bomen en struiken die in stand worden gehouden tijdens
de project periode, worden in principe buiten het projectgebied gehouden.
In situaties waar dat praktisch niet haalbaar is, wordt geadviseerd om
bestaande bomen en struiken in een apart stratum gekarteerd. In de
berekening en monitoring van de netto koolstofvastlegging (zie
vergelijkingen 1 en 3) wordt dit gebied ook als apart stratum behandeld. De
reden hiervoor is omdat het anders tijdens toekomstige monitoring van de
groei van het bos moeilijk is om onderscheid te kunnen maken tussen
bomen die zijn aangeplant en bomen die al aanwezig waren voor het begin
van het project (baseline), vooral wanneer het bos ouder wordt. De
koolstofvastlegging in deze bestaande vegetatie mag niet aan het project
worden toegerekend.

NVT

Koolstofvoorraad
strooisellaag

616a

Op basis van de beschikbare data voor Nederland en de IPCC-waarden
wordt voor deze methode aangenomen dat de CO2-voorraad in 60 jaar tijd
lineair opbouwt naar gemiddeld 60 ton per hectare, Dit betekent dat er
voor bos mag worden gerekend met een jaarlijkse opbouw van CO2 in de
strooisellaag van 1 ton/ha. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het in het
Nederlandse bosbeheer niet gebruikelijk is om strooisel uit het bos af te
voeren. Voor boomweides en lijnvormige beplantingen wordt de
koolstofvoorraad in de strooisellaag buiten beschouwing gelaten.

Ja

6.4 Koolstofvoorraad
bodem

617

De koolstofvoorraad in de bodem wordt bepaald aan de hand van
standaardwaarden in tabel 6.3. (voor akkerland, grasland, bos, boomweides
en lijnvormige beplantingen) en tabel 6.4 (voor overige natuurtypen).

Ja

618

De projecteigenaar mag afwijken van de standaardwaarden in tabel 6.3 en
6.4 als dit onvoldoende recht doet aan de situatie in het gebied. De
waarden die de projecteigenaar gebruikt, moeten zijn gebaseerd op data uit
eigen metingen of uit gepubliceerde onderzoeksresultaten die een afwijking
aannemelijk maken en waarbij een conservatief uitgangspunt wordt
gehanteerd (dat wil zeggen: de netto broeikasgas emissiereductie of
verwijdering wordt niet overschat).
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De verandering in bodemkoolstof moet (conform IPCC) lineair over een
periode van 20 jaar worden berekend volgens de vergelijking:
∆BOK=(C_(t=20)-C_(t=0))/t
Vergelijking (5)

620

Veenbodems vormen een uitzondering op deze regel, in overeenstemming
met de Nederlandse LULUCF-rapportage. De verandering in de
bodemkoolstofvoorraad als gevolg van een ander landgebruik wordt in deze
methode niet meegeteld in veenbodems. Ook emissies uit veenbodems in
het baseline en het project scenario worden niet meegeteld, omdat onder
de voorwaarden van deze methode, de emissies in het projectscenario niet
hoger zijn dan in het baseline scenario. Een voorwaarde van deze methode
(zie Hoofdstuk 2) is dat de grondwaterstand in een projectgebied met
veenbodems niet daalt.
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De CDM methoden voor .. bosaanplant stellen .. als eis in het geval van
organische bodems dat in het projectscenario maximaal 10% van het
oppervlakte van het projectgebied verstoord wordt (bv door
bodembewerking of het maken van plantgaten)... In deze methode stellen
we de voorwaarde van maximaal 10% bodembewerking alleen voor
veenbodems (dit zijn organische bodems).
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6.5 Koolstofemissie door
bodembewerking

Ja

Dit formule is gehanteerd.

20 jaar of langer. Hier over 100 jaar periode verdeeld.

622

Voor overige bodems wordt deze beperking niet toegepast, omdat we
uitgaan van een herstel van de bodemkoolstofvoorraad en dat het op het
evenwicht komt dat past bij het landgebruik bos. Echter, indien meer dan
10% bodemverstoring wordt toegepast, dan geldt het volgende:
1.Indien bos een hogere koolstoofvoorraad hee dan het baseline
landgebruik, dient een accumulatieperiode van 30 jaar te worden toegepast
in plaats van 20 jaar – zie vergelijking 5. Door het initiële verlies aan
bodemkoolstof bij de inrichting duurt het namelijk langer voordat het
evenwicht in de bodem op het niveau komt dat hoort bij het landgebruik
bos.
2.Indien bos een lagere koolstofvoorraad hee dan het baseline
landgebruik, dient een kortere transitieperiode te worden toegepast van 10
jaar in plaats van 20 jaar – zie vergelijking 5.
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Geen andere behandeling dan bij baseline (projectplan 6.4)

6.6 Afwentelng 623
(Leakage)

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de projectinterventie niet leidt
tot afwenteling, dat wil zeggen emissies die buiten de projectgrenzen
optreden als gevolg van het project vanwege het verplaatsen van
activiteiten of een markt effect. Het verplaatsen van activiteiten van het
baseline scenario is niet aannemelijk. Als het baseline landgebruik
akkerbouw of veeteelt is, dan is er binnen Nederland geen ontwikkelruimte
om het landgebruik te verplaatsen.
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Methodedocument stelt dat afwenteling niet aan de orde is.

7. Plan voor monitoring van projectvoortgang en Uitgifte van CO2 certificaten

7.1 Projectimplementatie

701

De volgende onderdelen worden meegenomen in de monitoring:
1.Vaststelling Project implementa e (uiterlijk twee jaar na de startdatum
van het project uitgevoerd. De werkzaamheden dienen dan te zijn voltooid)
2.Vaststellen eﬀec viteit uitgevoerde maatregelen en eventuele verstoring
van het project (uiterlijk 6 jaar na de startdatum van het project uitgevoerd,
daarna minimaal per 12 jaar )
3.Vaststellen van de Koolstofopbouw in het bos, boomweide of lijnvormige
beplanting (minimaal elke 12 jaar uitgevoerd)
Een projecteigenaar mag ook kiezen voor een kortere interval.

Ja

702

Voor de monitoring vereisten in deze methode is het in veel gevallen
waarschijnlijk niet haalbaar om met verzegelde apparatuur te werken. In
die gevallen dient de projecteigenaar zorg te dragen voor een
onafhankelijke controle van een selectie van de monitoringdata,
bijvoorbeeld door een veldbezoek en controle meting van een deel van de
steekproefpunten.

Ja

703

De projecteigenaar legt de uitvoering van het project vast in een register.
De volgende informatie wordt daarin minimaal vastgelegd (zie MD H7 para
7.1)

Ja

De projecteigenaar dient in het veld vast te stellen of de aanplant en de
andere genomen maatregelen, zoals wildbescherming voldoende effectief
zijn geweest. De maatregelen worden als effectief beoordeeld als de uitval
bij de aangeplante bomen minder dan 10% is. Daarnaast legt de
projecteigenaar in de administratie vast of er verstoring in het
projectgebied is opgetreden (conform MD 7.2). De consequenties van een
eventueel te hoge uitval en/of verstoring voor de CO2 vastlegging worden
bepaald tijdens het eerstvolgende monitoring en verificatie moment. In het
geval ex-ante CO2 certificaten zijn uitgekeerd dienen de eventuele verliezen
aan opgeslagen koolstof te worden verrekend zoals beschreven in paragraaf
7.5.4 (Ex-ante uitgifte van CO2 certificaten).

Ja

7.2 Vaststellen 704
effectiviteit
maatregelen
en verstoring
project

Gebruik wordt gemaakt van een onafhankelijke instantie voor de veldmetingen. Geen
verdere details.

7.3 Koolstof- 705
opbouw in het
bos

Om de koolstofopbouw in de levende biomassa (bomen) in het
projectgebied te monitoren, dienen er periodiek metingen te worden
uitgevoerd waarbij de staande voorraad per boomsoort in m3 per ha wordt
bepaald. (conform MD H7 para 7.3) De metingen dienen een representatief
beeld te geven van het totale projectgebied. Hierbij is de toegestane
foutenmarge van de metingen (schattingen) +/-10% met een
betrouwbaarheidsniveau van 90%.

Ja

7.4 Koolstof- 706
opbouw in de
boomweide of
lijnvormige
beplanting

Om de koolstofopbouw in de levende biomassa (bomen en struiken) in het
projectgebied te monitoren, dienen er periodiek metingen te worden
uitgevoerd, in aparte strata, (conform MD H7 para 7.4) . De metingen
dienen een representatief beeld te geven van het totale projectgebied.
Hierbij is de toegestane foutenmarge van de metingen (schattingen) +/-10%
met een betrouwbaarheidsniveau van 90%.

Ja

7.5 Uitgifte
van CO2
certificaten

707

Zoals in de inleiding van Hoofdstuk 6 is beschreven, dient voor elk project
aan het begin een berekening te worden gemaakt van de netto verwijdering
van broeikasgassen gedurende de looptijd van het project. De lengte van de
projectperiode is van invloed op de hoeveelheid CO2 certificaten die kan
worden uitgekeerd. Vervolgens wordt tijdens de projectperiode periodiek
gemeten wat de werkelijke netto verwijdering van broeikasgassen bedraagt
door middel van een inventarisatie. Indien nodig wordt de oorspronkelijke
berekening bijgewerkt aan de hand van de meetresultaten.

Ja

707a

Voor de uitgifte van CO2 certificaten kan worden gekozen voor een ex-post
of een ex-ante benadering:
1. Ex-post: de uitgifte van CO2 certificaten gebeurt na werkelijke vastlegging
van de koolstof in het projectgebied – zie paragraaf 7.5.3. Deze certificaten
krijgen in het SNK register de status ‘geverifieerd’ en de kopers ervan
kunnen hiermee klimaatcompensatie claimen. De ex-post uitgifte van de
hoeveelheid CO2 certificaten komt overeen met de netto verwijdering van
broeikasgassen in het projectgebied in de monitoringperiode, namelijk
C_totaal (zie hoofdstuk 6). De monitoringperiode bestrijkt de periode tussen
het laatste en het voor-laatste monitoring moment.
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707b

2. Ex ante: de uitgifte van CO2 certificaten is op basis van een verwachting,
die altijd periodiek vergeleken en bijgesteld dient te worden aan de hand
van de monitoringresultaten van de daadwerkelijke koolstofvastlegging in
het projectgebied – zie paragraaf 7.5.4. Deze ex-ante certificaten krijgen in
het SNK register de status ‘gevalideerd’, zodat duidelijk is dat de koper
ermee geen klimaatcompensatie kan claimen. Wanneer de emissiereductie
is geverifieerd als zijnde gerealiseerd, dan verandert de status van het
certificaat in ‘geverifieerd’ en kan de koper er klimaatcompensatie mee
claimen. Voor ex- ante uitgifte van certificaten geldt dat rekening gehouden
dient te worden met een risicobuffer en wordt de hoeveelheid certificaten
die wordt uitgekeerd, berekend met de volgende vergelijking: Certificaten =
C_totaal x (100% – risicobuffer x_%) Vergelijking (6) Waarbij C_totaal de
netto hoeveelheid verwijderde broeikasgassen in een bepaalde periode
uitdrukt (in tCO2- e) en de risicobuffer het percentage is van de certificaten
dat achtergehouden wordt in een buffer om toekomstige verliezen mee te
compenseren (zie paragraaf 8.5).

Ja

8 steekproefpunten voor 14,6 ha.

Er is gekozen voor ex-ante uitgifte.

Twee rekenmethodes, 1

708

Twee rekenmethodes, 2

709

Onderscheid 710
ex-post en exante uitgifte
van
certificaten
7.5.3 Ex-post 711
uitgifte van
CO2
certificaten

7.5.4 Ex-ante
uitgifte van
CO2
certificaten

8. Risico’s
8.1 Klimaatverandering

In de berekening van de netto verwijdering van broeikasgassen kunnen de
twee volgende rekenmethoden van toepassing zijn: Het berekenen van een
voortschrijdend gemiddelde, beschreven in paragraaf 7.5.1. Dit is van
toepassing indien het verloop van de CO2 vastlegging in de biomassa van
bomen een grillig verloop heeft als gevolg van dunningen en
verjongingskap. Ook wordt het toegepast om de gemiddelde eindvoorraad
in een projectgebied vast te stellen.
Specifiek voor het geval van projecten met bijvoorbeeld boomweides of
lijnvormige beplantingen buiten bosverband kan zich de situatie voordoen
dat de aanplant op een bepaald moment volledig en gelijktijdig verjongd
wordt. In die situatie dient de gemiddelde lange-termijn koolstofvoorraad
berekend te worden, zoals beschreven in paragraaf 7.5.2.

Ja

Het berekeningsmethode Voortschrijdende Gemiddeld wordt toegepast.
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Voor de uitgifte van CO2 certificaten kan worden gekozen voor een ex-post
of een ex-ante benadering.

Ja

Indien de projecteigenaar kiest voor ex-post uitgifte van CO2 certificaten,
wordt alleen uitgekeerd op basis van reeds vastgelegde koolstof in het
projectgebied. Op elk monitoringmoment van de koolstofopbouw (zie
paragraaf 7.3 en 7.4) wordt de netto CO2 vastlegging bepaald. Na verificatie
van de monitoring resultaten wordt de netto CO2 vastlegging sinds het
laatste monitoring- en verificatiemoment uitgekeerd in de vorm van CO2
certificaten.
De projecteigenaar heeft de mogelijkheid om CO2 certificaten vooraf (exante) te laten uitkeren mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals
hieronder staat uitgewerkt. De ex-ante certificaten krijgen binnen SNK de
status van gevalideerde certificaten. De CO2 certificaten kunnen ex-ante
worden uitgekeerd voor een periode van maximaal twaalf jaar, op basis van
de gemodelleerde resultaten voor de betreffende periode. (Zie MD H7 para
7.5.4).
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Ja

Uitkering vindt plaats op basis van de gemodelleerde resultaten per periode van 12 jaar.

801

Bij voorkeur worden soorten en herkomsten aangeplant die beter bestand
zijn tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Daarnaast kunnen
risico’s worden geminimaliseerd door mengingen van meerdere soorten (of
herkomsten) aan te leggen. Hierdoor zijn bossen en beplantingen beter
bestand tegen klimaatextremen en ziekten. Als richtlijn kan hierbij worden
gehanteerd dat minimaal 50% van het areaal moet bestaan uit mengingen,
waarbij er een mengingsaandeel moet zijn van tenminste 20% andere
soorten op basis van kroonprojectie of grondvlak . Bij boomweides of
lijnvormige beplantingen als lanen en bomenrijen mag er ook gebruik
worden gemaakt van andere rassen of herkomsten om menging te crëeren

Ja

Ja, mix wordt op deze basis geselecteerd.

802

Het risico op windworp kan worden beperkt door het realiseren van stabiele
bossystemen en beplantingen. Het creëren van een goede verticale
gelaagdheid in het bos, een goede hoogte/diameter verhouding van bomen
en het werken met kleinschalige groepenkappen (in tegenstelling tot
grootschalige kap) zorgt voor een stabiel bossysteem. Bij boomweides of
lijnvormige beplantingen als lanen en bomenrijen wordt het risico op
windworp geminimaliseerd door boompalen te plaatsen.

Ja

Ja, idem

712

Ja er is gekozen voor ex ante

Er is gekozen voor ex ante.

8.2 Organisatorische en
financiële
risico's

803

8.4 Ontbossing 804

805

8.5
Risicobuffer

806

Bij boomweides of lijnvormige beplantingen kunnen de organisatorische
risico’s wat hoger zijn, omdat niet alle projecteigenaren voldoende
vakkennis hebben van aanplant en beheer van bomen en er nog geen
certificeringssystemen voorhanden zijn die duurzame instandhouding en
het beheer van de beplantingen te garanderen. Daarom wordt voor deze
beplantingstypen een hogere risicobuffer aangehouden van bij bos (zie
paragraaf 8.5).
Het omvormen van bossen, boomweides en lijnvormige beplantingen naar
een ander type landgebruik of naar een ander natuurtype met minder
biomassa, leidt tot verlies van vastgelegde CO2. De belangrijkste risico’s zijn
de ontwikkeling van infrastructuur en bebouwing en het aanleggen van
heide en corridors met lage begroeiing. De projecteigenaar dient vast te
leggen dat afgezien wordt van omvorming van bossen, boomweides en
lijnvormige beplantingen, tenzij sprake is van overmacht (bijv. onteigening
door overheid).
Als omvorming onvermijdelijk is, zal het verlies moeten worden
gecompenseerd met aanplant elders en / of met andere CO2 certificaten
van de SNK. Dit kunnen CO2 certificaten zijn die de project eigenaar nog
beschikbaar heeft, of CO2 certificaten uit andere projecten. Voor het
grootste deel van het Nederlandse bos is instandhouding en compensatie
van het bos bovendien geborgd door de herplantplicht in het kader van de
Wet natuurbescherming.
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Alleen wanneer gebruik wordt gemaakt van ex-ante uitgifte (zie paragraaf
7.5 Ex-ante uitgifte van CO2 certificaten) is een risicobuffer van toepassing,
in overeenstemming met het SNK Rulebook. Van de ex-ante CO2
certificaten wordt voor projecten die betrekking hebben op bos 15% in een
risicobuffer geplaatst. Voor projecten die betrekking hebben op de aanleg
van boomweides of lijnvormige beplantingen wordt 20% van de certificaten
in een risicobuffer geplaatst. Als na minimaal vijf jaar na de start van de exante periode blijkt dat de CO2 vastlegging is verlopen conform de aanname
bij ex-ante uitgifte van CO2 certificaten, worden de CO2 certificaten in de
buffer uitgekeerd aan de project eigenaar.

Ja

Bij paragraaf 8.4 in het projectplan staat deze toezegging.

Ja

Is herplantplicht (= aanplant elders)

Ja

15%

Niet getoetst - Aanvraag Ex Ante
Ex Ante
document

EA1
EA2
EA3

EA4
EA5
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?
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