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Een publiek-private samenwerking tussen rijksoverheid
en Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie
Platform: initiatief IUCN-Nederland en VNO-NCW
Deelname:
• LTO-Nederland
• IDH Initiatief Duurzame Handel
• Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu
• Wetlands International, Sovon,
• Shell, FrieslandCampina, DSM, Recron
• Hivos en WUR
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Vervolg op advies ‘Taskforce Alders’
Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen
1. Stop biodiversiteitverlies in 2020
2. Halveer de ecologische voetafdruk NL per 2030
3. Internationale samenwerking voor duurzaam gebruik
van natuurlijke hulpbronnen
4. Bevorder efficiënt landgebruik voor voedsel én natuur
5. Geef biodiversiteit en de diensten die ecosystemen
leveren (economische) waarde
6. Werk toe naar een duurzame Biobased Economy
7. Zorg voor bewustwording van politici, burgers,
bedrijven en creëer draagvlak voor transitie
8. Organiseer samenwerking overheid-bedrijfslevenNGO’s- kenniswereld
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Doelstellingen Platform
Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie
• Constructieve dialoog en samenwerking
i.p.v. confrontatie;

• Duurzame economische groei;
behoud, herstel en goed beheer van ecosystemen
en biodiversiteit;
• ‘No net loss’ wordt onderdeel van strategie en
beleid van bedrijven; in eigen proces en in keten.
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Green Deal ‘Biodiversiteit en Economie’
Motieven bedrijfsleven:
•
•
•
•

Noodzaak goede balans: People, Planet, Profit/Prosperity;
Slechts één planeet; planetary boundaries overschreden;
Transitie naar biobased economy vergroot druk;
We zien overexploitatie, met als gevolg:
Uitputting bodems, overbevissing, -> minder productie
Conversie ‘natuur’ in landbouw -> degradatie ecosystemen
Draagt (bovenop emissies GHG) bij aan klimaatverandering
Verlies ecosysteemdiensten -> verlies productievermogen
grondstoffen
– Verlies biodiversiteit, interen op genetisch kapitaal
– Welvaartsverlies
–
–
–
–
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Wat wil Platform BEE bereiken?
•
•
•
•
•
•

Bewustzijn bij bedrijven, met name grondstof-intensieve
Bereidheid tot aanpak in productieproces of -keten;
Zicht op afhankelijkheid, zicht op impact, t/m consument
Vervolgens zicht op aangrijpingspunten
Vermijden, mitigeren, compenseren
Zorg voor behoud goede condities in productieomgeving

bijv. grondwater, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, natuur/landschap

• Zicht op business case voor innovatie en duurzame productie
• Zicht op benodigde collectieve arrangementen per sector
• Input genereren voor beleid NL, EU, Rio +20 en verder
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Hoe?
• Samenwerking bedrijfsleven met NGO’s, kennisinstellingen en
overheid;
• Serieuze dialoog over risico’s en aanpak, prioriteiten;
focus op bedreigde soorten of op ecosysteemdiensten?
• Concrete acties:
- kennis over toestand, trends en risico’s verspreiden
- pilot-projecten voor verbetering; subsidieregeling
- kennisagenda voor effectieve aanpak; opdrachten
- leren en kennis best practices verspreiden
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Voorbeelden commercieel belang verduurzaming:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzame vis: kweek en gecontroleerde vangst
IDH: duurzaam hout, palmolie, soya, cacao, etc.
Productie suikerbieten met duurzaam hogere productie/ha
Bierbrouwer/ frisdranken fabrikant waterwingebied
Recreatieondernemers baten natuurlijke omgeving uit
Woningmarkt en omgevingskwaliteit
Arbeidsmarkt en omgevingskwaliteit
Voorraad micro-organismen en gisten t.b.v. biochemie
Natuurlijke afweerstoffen in landbouw en farmacie

Uitdaging: meerwaarde vermarkten, valoriseren
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