
 

 

 

 

Responsibly Produced Peat samengevat 
 
De Foundation Responsibly Produces Peat (RPP) heeft een certificeringsschema 
ontwikkeld met beginselen en criteria om verantwoorde turfwinning te beheren 
tijdens en na de turfproductie. Het doel van de RPP-certificering is te garanderen dat 
turf dat wordt gebruikt als substraat uit verantwoorde bronnen afkomstig is. 
 
RPP heeft als doel de volgende voordelen te verwerven: 

- het maximaliseren van de turfproductie van aangetaste veengronden om de 
natuurlijke veengronden van grote waarde in stand te houden; 

- het garanderen van de best mogelijke ontwikkeling na de turfproductie, met 
voorkeur voor rehabilitatie; 

- het zorgen voor een langdurige beschikbaarheid van een zeer waardevol 
substraat. 

 
Het certificeringsschema heeft als doel de negatieve effecten van de turfwinning te 
minimaliseren en de positieve effecten te maximaliseren. Negatief: turfproductie kan 
een negatieve impact hebben hebben op het milieu; Positief: 
rehabilitatiemaatregelen na de turfwinning uit zwaar aangetaste veengronden. Het 
certificeringssysteem verbiedt turfwinning uit veengronden van grote waarde, terwijl 
het de turfwinning uit zwaar aangetaste veengronden stimuleert dat wordt 
opgevolgd door gepaste maatregelen na afloop. De geografische omvang van 
turfwinning onder RPP is Europa en mogelijk een aantal gebieden in aangrenzende 
landen.   
 
Het RPP-schema bevat criteria voor alle fasen binnen de productieketen van turf; 
van de vroegtijdige fasen van locatieselectie tot de toepassing van door de RPP 
gecertificeerde turf in substraat. Het schema bestaat uit 6 hoofdstukken: 
 

1. Rechtmatigheid Turfproducenten dienen te voldoen aan alle van 
toepassing zijnde wetten en voorschriften van het 
land en de relevante internationale wetten en 
overeenkomsten 

2. Goed beheer Turfproducenten dienen transparantie te bieden over 
hun activiteiten en samenspraak en deelname van de 
belanghebbenden te organiseren 

3. Locatieselectie 
 

De selectie van de winningslocatie moet zowel 
voldoen aan alle relevante EG-regelgeving, nationale 
wetgeving als de RPP-vereisten met betrekking tot de 
voorschriften. Er dienen plaatselijke en regionale 
belanghebbenden te worden geraadpleegd. 
Er mogen geen veengronden van grote waarde 
worden geselecteerd. Er wordt voor turfwinning 



 

 

 

 

prioriteit gegeven aan gedraineerde en aangetaste 
veengronden 

4. Locatievoorbereiding 
en turfwinning 

 

Van alle potentiële plaatselijke impacts en daarbuiten 
wordt een MER (milieu-effectrapportage) uitgevoerd. 
Gebaseerd op de MER wordt er een 
schadebeperkings- en controleplan gepresenteerd. 
Het plan bevat verantwoord locatiebeheer en er zal 
moeten worden voldaan aan de vereisten voor juist 
gebruik na afloop. 

5. Gebruik na afloop / 
Rehabilitatie 

Er dient een duidelijk plan voor gebruik na afloop 
beschikbaar te worden gesteld waar te allen tijde aan 
zal worden voldaan.  
Het plan voor gebruik na afloop wordt ontwikkeld in 
overleg met: 
• Relevante overheidsinstanties 
• Relevante belanghebbenden, waaronder 
plaatselijke gemeenschappen en ngo´s 
Het doel is het gebied zo ver mogelijk en waar 
praktisch uitvoerbaar terug te brengen naar zijn 
oorspronkelijke natuurlijke staat. 

6. Bewakingsketen De criteria voor de bewakingsketen zorgen ervoor dat 
turf in het door RPP gecertificeerd substraat 
uitsluitend voorkomt uit door de RPP gecertificeerde 
locaties. Voor de handhaving hiervan zijn navolging en 
inspecties op locatie belangrijke maatregelen 

 
Het certificeringsproces 

Bij RPP wordt in het Engels gecommuniceerd. Indien tekst relevant is voor het 
aantonen van de naleving van de vereisten in het RPP-schema dienen anderstalige 
documenten en verslagen in het Engels te worden vertaald. 

Het certificeringsproces begint met het noteren van de informatie in de volgende 
documenten en het invullen van het aanvraagformulier 

 Certificeringsprocedure voor een RPP-locatie. 
 Certificeringskosten RPP  
 Aanvraagformulier te versturen naar info@responsiblyproducedpeat.org 
 Beginselen, criteria en indicaties voor RPP, versie 2.0 

 
 

 

http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/2017-03-10-Procedure-certification-RPP-location-peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Certification-fees-Responsibly-Produced-Peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/17-03-06-Application-form-RPP-certification.pdf
mailto:info@responsiblyproducedpeat.org
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Responsibly-Produced-Peat-PC-version-1.pdf

