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Diversiteit aan genetische bronnen beter
benutten
Release date 25/03/2002
Persbericht ministerraad22 maart 2002 - Wereldwijd zullen genetische bronnen
beter moeten worden benut om duurzame ontwikkeling te realiseren. Voor de
landbouw zijn gewassen en landbouwhuisdieren nodig, die voldoen aan de
huidige eisen van markt én milieu. Ook in de bosbouw, het natuur- en
landschapsbeheer, de visserij en de voedings- en farmaceutische industrie
wordt gericht gezocht naar de meest geschikte dieren, planten en microorganismen.
Dat blijkt uit de nota 'Bronnen van bestaan - behoud en duurzaam gebruik van
genetische diversiteit' die op voorstel van staatssecretaris Faber van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij door het kabinet is vastgesteld. Het kabinet geeft in de nota
aan wat er nodig is om te komen tot behoud en duurzaam gebruik van genetische
bronnen. Bij de uitwerking van het beleid zullen concrete taakstellingen worden
geformuleerd. Daarbij zullen indicatoren worden ontwikkeld waarmee de voortgang kan
worden gevolgd.
Om de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderzoek en organisaties te
versterken, wordt het Platform Genetische Bronnen ingesteld. Het kabinet roept
bedrijven, instellingen en burgers op om zorgvuldig om te gaan met beleid en wet- en
regelgeving die internationaal zijn overeengekomen. In de komende periode wordt
nagegaan of aanvullende wetgeving voor genetische bronnen noodzakelijk is.
Als voorzitter van de 6e Conferentie van Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag, die van 7
tot 19 april in Den Haag zal plaatsvinden, wil Nederland nadere afspraken maken over de
uitwisseling van genetische bronnen. Het kabinet hoopt dan ook afspraken te maken over
een billijke verdeling van het gebruik van deze bronnen. Verder zal het kabinet prioriteit
geven aan de inwerkingtreding en uitvoering van het FAO Verdrag plantaardig genetische
bronnen voor voedsel en landbouw, waarin afspraken zijn vastgelegd over het gebruik
van de belangrijkste wereldvoedselgewassen.

Minister Verburg geeft startschot 'Jaar van de
biodiversiteit'
Publicatiedatum 29/05/2007
Zaterdag 2 juni 2007 geeft minister Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) het startschot voor het 'Jaar van de biodiversiteit' dat in
alle Nederlandse Nationale Parken gehouden wordt.
Samen met natuurspecialist Ivo de Wijs en een aantal kinderen die als een uniek dier of
plant zijn verkleed of geschminkt opent minister Verburg het 'Jaar van de biodiversiteit'

in het Nationaal Park De Biesbosch. Daarnaast zal de minister ook een prijs uitreiken aan
het kind dat zich het meest bijzonder als dier of plant heeft gepresenteerd.
Het programma voor zaterdag 2 juni 2007 ziet er als volgt uit:
13.30
13.40
13.45
14.30
14.45
14.55
15.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Welkom door Rob Vereijken van het IVN
Introductie door Ivo de Wijs, hoofd jury verkleedwedstrijd
Start verkleedwedstrijd
Toespraak minister Verburg van LNV
Prijsuitreiking door minister Verburg en Ivo de Wijs
Start 'Jaar van de biodiversiteit'
Afsluiting

Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Men
wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden.

De biodiversiteit van Nederland compleet op 1
website
Publicatiedatum 26/09/2007

26 september 2005 - Vanmorgen heeft minister Veerman van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in museum Naturalis in Leiden de
website www.nederlandsesoorten.nl geopend.
De Nederlandse flora en fauna behoort tot de best onderzochte ter wereld. De informatie
was tot nu toe sterk versnipperd over talloze publicaties. Met deze nieuwe website
bestaat nu voor het eerst in de geschiedenis een (digitaal) totaaloverzicht van de
Nederlandse biodiversiteit. Het bestand telt nu al meer dan 35.000 soorten die in
taxonomische samenhang worden gepresenteerd.
Met deze website behoort Nederland tot de koplopers in de wereld op het gebied van
digitale ontsluiting van biodiversiteitsinformatie.
Ook de status van voorkomen en van de wettelijke bescherming van soorten zijn
opgenomen.
Het doel van www.nederlandsesoorten.nl is het bieden van betrouwbare en complete
informatie over de Nederlandse biodiversiteit. Hiervoor worden gepubliceerde naamlijsten
en meldingen samengebracht in een centrale database, die middels een
gebruiksvriendelijke website wordt ontsloten. De website richt zich op
natuuronderzoekers, beleidsmakers, adviesbureaus, journalisten, natuurbeheerders en in
natuur geïnteresseerde leken.
De website is de weerslag van ongeveer 150 jaar veldwerk en is het resultaat van de
inspanningen van vele tientallen organisaties en experts die hun bijdrage hebben
geleverd aan de totstandkoming van dit unieke overzicht. Nederlandsesoorten.nl is
gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Zie www.nederlandsesoorten.nl

Minister Verburg richt coördinerend orgaan
invasieve exoten op

Publicatiedatum 12/10/2007

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat het
Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) oprichten. De belangrijkste taak
van het COIE wordt het gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van
exoten. Dit schrijft minister Verburg vandaag aan de Tweede Kamer.
Dit coördinerend orgaan richt zich op het verzamelen en verspreiden van informatie over
exoten, het uitvoeren van risicoanalyses voor uitheemse soorten, het voorbereiden van
besluitvorming en op de bestrijding van exoten. Vanaf 1 januari 2009 moet
het COIE volledig functioneren. Het COIE gaat bestaan uit een commissie van
onafhankelijke deskundigen en bestuurders uit kennisinstellingen, maatschappelijke
organisaties en terreinbeheerders. Het COIE wordt ondergebracht bij de
Plantenziektenkundige Dienst.
Door toenemende globalisering en meer verkeer van goederen en personen over grotere
afstanden, neemt de kans toe dat planten, dieren en micro-organismen door menselijk
handelen over de wereld verspreid worden. Daarnaast worden soorten soms bewust
geïmporteerd en geëxporteerd, vaak zonder dat de risico's daarvan bekend zijn. De
meeste soorten zijn niet in staat om in hun nieuwe omgeving te overleven. In sommige
gevallen weten nieuwe soorten zich echter explosief te ontwikkelen en vormen een plaag
met soms ernstige bedreigingen voor biodiversiteit, volksgezondheid,
veiligheid en/of economie.
De Partijen van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) - waaronder Nederland - hebben
vastgesteld dat invasieve exoten, na habitatverlies en overexploitatie, wereldwijd de
grootste bedreiging voor biodiversiteit vormen. Ook in Nederland kunnen invasieve
exoten een reële bedreiging vormen voor de biodiversiteit.

Wat is een exoot?
Een exoot is een uitheemse plant, dier of micro-organisme welke Nederland niet op eigen
kracht kan bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) terecht is
gekomen in de Nederlandse natuur. Een exoot is invasief als deze zich vestigt en
explosief ontwikkelt. Soorten die in omringende gebieden van nature voorkomen en
Nederland zelfstandig binnenkomen (door klimaatverandering) vallen niet onder deze
definitie. Van soorten die op eigen kracht binnenkomen is minder schade te verwachten
dan van soorten die door direct menselijk handelen (transport, infrastructuur) in
Nederland geïntroduceerd worden. Bovendien is het praktisch onuitvoerbaar om deze
soorten tegen te houden.

Ministerraad stemt in met nominatie Waddenzee
als werelderfgoed
Publicatiedatum 10/12/2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit ingestemd met de nominatie van het beschermingsgebied
van de Duits-Nederlandse Waddenzee als werelderfgoed.
De Waddenzee is wereldwijd zo uniek dat Duitsland en Nederland zich samen inspannen
om het gebied op te laten nemen in de rij van werelderfgoederen als de Grand Canyon
(Verenigde Staten), de koraalriffen van de Great Barrier Reef (Australië), de piramides
van Gizeh (Egypte), het paleis en de tuinen van Versailles (Frankrijk) en het
tempelcomplex van de Borobudur (Indonesië). De plaatsing van deze gebieden op die
lijst blijkt de gevoelens van trots en verbondenheid met die gebieden te versterken.
De Waddenzee is wereldwijd een uniek getijdengebied. De status van werelderfgoed
geeft het gebied erkenning als uniek en onvervangbaar; het geeft ook erkenning aan de
manier waarop bewoners en gebruikers met het gebied omgaan. Daarnaast kan het
verkrijgen van de status van werelderfgoed positief werken op de economische
ontwikkeling en de toeristische aantrekkingskracht van de regio, zonder de natuur te
schaden. Alle achttien gemeenten en drie Waddenprovincies hebben zich uitgesproken
vóór nominatie, net als vijftien van de zestien belanghebbende partijen in de
klankbordgroep.
Het gezamenlijke nominatiedossier wordt uiterlijk 1 februari 2008 ingediend bij UNESCO.
Het werelderfgoedcomité besluit in juli 2009 of de Waddenzee op de werelderfgoedlijst
wordt geplaatst.
Het nominatieproces is te volgen via de website www.waddenzeewerelderfgoed.nl.
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