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Geachte heer Alders,  

 

Mede namens de staatssecretarissen van Infrastructuur Milieu en Buitenlandse 

Zaken Atsma en Knapen wil ik u en de leden van de Taskforce hartelijk 

dankzeggen voor het advies ”Groene Groei, investeren in biodiversiteit en 

natuurlijke hulpbronnen”. U hebt dit advies op 13 december jl. aangeboden aan 

het Kabinet op een bijeenkomst met VNO/NCW als gastheer. Met deze brief wil ik 

nogmaals de positieve ontvangst en waardering van het Kabinet bevestigen.  

 

Het Kabinet onderschrijft de door de Taskforce benoemde hoofdopgaven:  

1. Vergroening van de economie; 2. Optimalisering van landgebruik en 

gebiedsbescherming; 3. Bewustwording. Het Kabinet waardeert het uitgebreide 

pakket aan maatregelen waarin deze aanbevelingen zijn geconcretiseerd. 

Sommige maatregelen lenen zich voor snelle uitvoering op de korte termijn, 

andere behoeven nadere discussie. Sommige beslaan wellicht langere tijd of zelfs 

meerdere kabinetsperioden. Ook zal een deel van de maatregelen in internationaal 

verband dienen te worden uitgewerkt. Het Kabinet zal de voorstellen bestuderen 

en in het voorjaar 2012 een uitgebreide Kabinetsreactie aan de Tweede Kamer 

aanbieden. 

 

Vooruitlopend op deze kabinetsreactie wil ik in deze brief schetsen wat de door u 

geadviseerde ambities No Net Loss, samenwerking voor groene groei en 

armoedebestrijding voor dit Kabinet betekenen. 

 

No Net Loss als ambitie 

 

Het Kabinet staat achter het advies van de Taskforce om het stoppen van het 

biodiversiteitsverlies (No Net Loss) als inzet te nemen voor haar beleid, daarbij 

ervoor wakend dat dit ten koste gaat van arme bevolkingsgroepen in de wereld. 

Deze ambitie is opgenomen in de EU-Biodiversiteitsstrategie voor 2020 en is door 

Nederland ondersteund. 
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Het Kabinet is verheugd met het No Net Loss-initiatief, dat door de Taskforce is 

gestart, waarin bedrijven samen onderzoeken hoe zij biodiversiteitsneutraal 

kunnen opereren. Het Kabinet wil waar nodig en mogelijk belemmeringen 

wegnemen om te zorgen dat partijen hun No Net Loss-ambities waar kunnen 

maken. Het Kabinet ondersteunt daarom ook de Community of Practice waarin 

bedrijven verkennen hoe zij biodiversiteit in hun beleid kunnen incorporeren. Zo 

worden concrete stappen gezet richting No Net Loss.  

 

Groene groei door samenhang en samenwerking  

 

Het Kabinet deelt uw algemene analyse dat het behoud en duurzaam gebruik van 

biodiversiteit en ecosysteemdiensten niet alleen urgent is, maar ook - en juist nu - 

kansen biedt om de economie toekomstbestendig in te richten. Dit is in lijn met de 

visies van de UNEP, de OESO en de EU. Het Kabinet zet in op een ‘Groene groei’ 

waarbij ook de sociale kant in ogenschouw wordt genomen; het gaat er immers 

om een goede balans te bereiken tussen people, planet en profit. Ook deelt het 

Kabinet uw visie dat hier een omvorming van het huidige economische systeem 

naar ‘Groene groei’ voor nodig is: investeren in ons natuurlijk kapitaal, niet als 

sluitpost maar als een fundament van onze economie en samenleving. Het Kabinet 

deelt uw mening dat deze omslag alleen maar goed zal verlopen als ze plaatsvindt 

in samenhang met de andere grote maatschappelijke opgaven waar voor we 

staan, onder andere die van voedselzekerheid, klimaat en armoedebestrijding.  

 

Het streven naar samenhang is reeds terug te zien in de inzet die het Kabinet 

geformuleerd heeft in de Agenda Duurzaamheid, de Bedrijfslevennota, de 

Grondstoffennotitie, de Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking, RIO+20 en de 

brief over Green Deals. Samen vormen zij het beleidskader voor de Nederlandse 

inzet, zowel nationaal als internationaal.  

 

U kent de Rijksoverheid een grote rol toe bij de uitvoering van het Taskforce-

advies. Het Kabinet deelt uw mening dat deze systemische omslag niet 

gescheiden en alleen is te realiseren, maar slechts door vergaande samenhang en 

samenwerking. Ik ben dan ook zeer verheugd dat partijen uit de samenleving zich 

bereid hebben getoond om delen van het advies tot uitvoering te brengen. Ik ben 

ingenomen met de overeenkomst met het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven 

tot het oprichten van het Initiatief Biodiversiteit en Economie om de uitvoering 

van uw advies ter hand te nemen. Dit is een belangrijke stap om de omvorming 

naar ‘Groene groei’ te realiseren. En is in lijn met het kabinetsbeleid: laat de 

kracht van de samenleving prevaleren, en de Rijksoverheid vooral een 

faciliterende en waar nodig een kaderstellende rol spelen. 

Hierbij werkt het Kabinet aan nieuwe samenwerkingsvormen die de economische 

kansen voor biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen helpen genereren, in het 

besef dat de maatschappelijke opgaven van vandaag uitmonden in de groei-

markten van morgen. Het Initiatief Duurzame Handel, ondersteund door de 

overheid, is zo’n samenwerkingsvorm. Nieuw zijn de Green Deals tussen 

initiatiefnemers van concrete maatregelen voor het vergroenen van de economie 

en het Kabinet.  
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Bij de ondertekening van de Green Deals voor biodiversiteit op 13 december 2011 

kwamen ook aansprekende deals aan de orde zoals de Green Deal Alliantie 

Tijdelijke Natuur met praktische oplossingen voor belemmerende regels voor 

projectontwikkeling; de Green Deal Biodiversiteits+-label die een nieuw 

verdienmodel in de markt zet; De Green Deal Biomimicry die een koppeling legt 

met innovatie en het topsectorenbeleid; en de Green Deal Oosterschelde die de 

concurrentiekracht van de schelpdiervisserij versterkt binnen de grenzen van de 

natuur.  

 

Het zichtbaar maken van de economische waarde van biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten is een belangrijke onderlegger voor de gewenste ‘Groene 

groei’. Nederland heeft al internationaal bijgedragen aan The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Momenteel wordt de economische waarde 

van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in Nederland in beeld gebracht door een 

TEEB voor Nederland. 

 

De vele aanbevelingen van de Taskforce om de omslag naar ‘Groene groei’ te 

realiseren wil het Kabinet eerst onderzoeken op hun mogelijke consequenties voor 

maatschappij, economie en milieu. Uitgangspunt voor het Kabinet is dat 

maatregelen niet mogen leiden tot een verzwaring van (administratieve) lasten 

voor bedrijfsleven en burgers, of tot negatieve gevolgen voor de Rijksbegroting. 

 

 

Armoedebestrijding: investeren in groene groei in internationaal 

perspectief 

 

Terecht signaleert u op diverse punten het belang van de sociale dimensie van 

‘Groene groei’. Zo stelt u dat bescherming van biodiversiteit en compensatie voor 

No Net Loss niet ten koste mag gaan van land, water en hulpbonnen van arme 

bevolkingsgroepen in de wereld. U stelt ook dat wereldwijd verhoging van de 

voedselproductiviteit noodzakelijk is om alle monden ook in toekomst te kunnen 

blijven voeden. Het Kabinet onderschrijft het belang van beide. Verhoging van de 

voedselproductie, duurzame productie van biomassa, terugdringen van 

ontbossing, bescherming en duurzaam gebruik van ecosystemen en 

armoedebestrijding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom acht het 

Kabinet een samenhangende aanpak noodzakelijk. In de Kamerbrief ‘Uitwerking 

voedselzekerheidsbeleid’ (TK nr 32605-54, 24 oktober 2011) wordt hierop 

ingegaan en is duurzame voedselproductie een van de vier pijlers.  

 

Optimalisering van landgebruik zoals de Taskforce in haar advies voorstelt, is 

echter een uitermate complex proces en heeft alles te maken met politieke 

economie. Vanuit de praktijk van ontwikkelingssamenwerking zijn er dan ook nog 

kanttekeningen te stellen. Ik teken daarbij aan dat Nederland wel kan 

ondersteunen, maar niet bepalen hoe te komen tot optimalisering van landgebruik 

in ontwikkelingslanden. Het Kabinet zal de aanbevelingen van de Taskforce met 

betrekking tot optimalisatie van het landgebruik nader bestuderen. Veel meer dan 

in ontwikkelingslanden ligt er direct handelingsperspectief in Nederland zelf. 
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Het Kabinet onderschrijft de aanbeveling van de Taskforce om vanuit 

ontwikkelingssamenwerking breed in te zetten op goed bestuur, kennisopbouw, 

genderaspecten, infrastructuur en eerlijke lokale en internationale markten.  

Ook kan Nederland een rol spelen bij internationale handels- en productieketens 

in ontwikkelingslanden, en bijvoorbeeld het in 2010 overeengekomen ABS-

protocol (Protocol van Nagoya) ondersteunen en binnenkort ratificeren. 

  

Ten slotte 

 

Met uw advies levert u een belangrijke bijdrage richting ‘Groene groei’. Ook dit 

Kabinet zet de schouders eronder om dit waar te maken. Ik dank u nogmaals voor 

uw waardevolle werk. 

 

 

 

 

 

dr. Henk Bleker 

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 


