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Met veel genoegen bied ik u hierbij het advies aan van de taskforce Biodiversiteit
en Natuurlijke Hulpbronnen. De taskforce heeft het advies de titel ‘Groene groei’
gegeven om te benadrukken dat de goederen en diensten die ecosystemen ons
leveren de basis vormen voor een duurzame, krachtige en concurrerende
economie. Zorgen voor vitale ecosystemen is zorgen voor een vitale economie.
De taskforce is in 2009 door uw voorgangers ingesteld naar aanleiding van een
oproep van het bedrijfsleven aan de politiek om werk te maken van ambitieus
beleid voor biodiversiteit en klimaat. De taskforce, die met het uitbrengen van dit
advies haar werkzaamheden beëindigt, is samengesteld uit vertegenwoordigers
van bedrijfsleven, NGO’s, wetenschap en lokale en regionale overheid. De
discussies die zijn gevoerd, de onderwerpen die zijn verkend en uitgediept en de
belangen en percepties die we uitwisselden maakten het tot een uitermate
intensief en boeiend proces. In de woorden van één van de leden van de
taskforce: een prachtige ontdekkingsreis.
In de discussies hébben we inderdaad veel ontdekt. Al snel constateerden we dat
de lange termijn belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en
anderen in aanzienlijke mate overlappen. We deelden de erkenning van het
belang van biodiversiteit als groene motor voor de economie. We deelden ook het
belang om een transitie op gang te brengen naar een economie waarin de waarde
van biodiversiteit en ecosysteemdiensten wordt herkend, erkend en meegenomen
in beleid en investeringsbeslissingen.
Daarmee gaat de aandacht voor biodiversiteit verder dan de bescherming ervan
als teken van beschaving. Het gaat ten principale over de vraag of we in staat zijn
om de huidige economische processen en afwegingskaders aan te passen om
economisch en ecologisch faillissement te voorkomen. Om grondstoffenzekerheid
voor de industrie te garanderen, armoede uit te bannen en een groeiende
wereldbevolking te voeden en kansen te bieden op een menswaardig bestaan.
Dat betekent dat, juist nu de politieke agenda’s beheerst worden door een
economische crisis, de zoektocht naar oplossingen moet worden verrijkt met het
besef dat zonder vergroening van de economie oplossingen niet duurzaam zijn. De
zorg voor biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen is geen bedreiging voor een
toch al kwakkelende economie; het is een randvoorwaarde voor herstel, die
kansen biedt, ondernemerschap stimuleert en Nederlandse troeven (kennis, agrosector, vergroenend bedrijfsleven) benut.

Dat is ook het signaal dat de taskforce in vele gesprekken, consultaties en
debatten heeft opgevangen. Op 4 november lichtte de taskforce aan een zaal vol
vertegenwoordigers uit het Nederlandse bedrijfsleven de hoofdlijnen van het
advies toe. De reacties waren zeer bemoedigend en helder. De ambitie die de
taskforce voorstelt, om in 2020 het verlies van biodiversiteit te stoppen (No Net
Loss), wordt niet als bedreiging gezien, maar als kans. De hoofdlijnen waarlangs
de taskforce voorstelt die ambitie te realiseren worden onderschreven. Bedrijven
staan, samen met maatschappelijke organisaties, klaar om de uitdaging aan te
gaan en de transitie naar groene groei te realiseren.
Tegelijkertijd is de boodschap aan de overheid daarbij klip en klaar. Zonder een
actieve overheid, die bereid is te investeren, koplopers te ondersteunen en waar
nodig de achterblijvers te straffen zal de transitie niet slagen. Een overheid die
volstaat met applaudisseren langs de zijlijn, kijkt naar een wedstrijd met louter
verliezers.
Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vragen de overheid om een
ambitie te kiezen die creativiteit en ondernemerszin aanwakkert. No Net Loss van
biodiversiteit in 2020 en een halvering van de voetafdruk in 2030 zijn daarvoor
kernelementen.
Ik wil een beroep op u doen om de analyse en de aanbevelingen van de Taskforce
te benutten bij de verdere uitwerking van het door u ingezette beleid, bijvoorbeeld
ten aanzien van de topgebieden, de prioriteiten in het beleid voor internationale
samenwerking en de acties, in te zetten vanuit de Duurzaamheidsagenda.
Groene groei is niet alleen mogelijk, het is noodzaak. Op haar ontdekkingsreis is
de Taskforce tot het besef gekomen dat het potentieel van Nederland om bij te
dragen aan behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit groot is en kansen
biedt voor onze economie. Tal van initiatieven worden opgezet. Het is tijd voor de
overheid om beslissende stappen te zetten en onvoorwaardelijk te kiezen voor
groene groei en daaraan een actieve bijdrage te leveren. Want investeren in
biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen loont. De taskforce daagt u daartoe uit,
en biedt daarvoor handvatten.
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