‘Een bos is meer waard dan zijn bomen’
Reflectie
Natuur is geen linkse hobby, zegt Leon Braat die meewerkte aan het internationale project The Economics of Ecosystems en
Biodiversity (TEEB). Nationaal en internationaal is investeren in natuur uiteindelijk winstgevend voor de overheid. Ook zorgt
het voor een positief imago dat het Nederlandse bedrijfsleven goed kan gebruiken in een wereld waarin de positie van Europa
onder toenemende druk staat.
Leon Braat, senior onderzoeker Internationaal biodiversiteitsbeleid:
‘Bos is meer dan een stapel hout op een lap
grond. Bossen leggen CO2 vast en regelen
de waterhuishouding; in het geval van het
Amazonegebied is het zelfs cruciaal voor het
wereldwijde klimaat. Ook leveren bossen de
lokale bevolking voedsel en zo zijn er veel
meer van deze zogenoemde ecosysteemdiensten op te sommen.
Die diensten zijn geld waard. Geld dat je echter
meestal niet terugziet bij economische afwegingen. Bij de afweging of een bos plaats moet
maken voor een akker met soja wordt wel gekeken naar de baten van de houtopbrengst
en van de jaarlijkse verwachte oogst van soja,
maar niet naar het verlies van diensten die
een bos niet meer kan leveren omdat het is
gekapt.’
De vervuiler betaalt
‘Het programma TEEB heeft daar de afgelopen
jaren wat aan proberen te doen. Een internationale groep wetenschappers, beleidsmakers
en vertegenwoordigers van ngo’s heeft in het
Japanse Nagoya bij de conferentie over biodiversiteit in oktober 2010 een slotdocument
gepresenteerd met een aanpak om beter
rekening te houden met biodiversiteit in de
internationale handel. Door eenvoudige principes aan te houden als de vervuiler betaalt en
alle kosten van een economische activiteit in
rekening brengen bij de bedrijven die ervan
profiteren, krijg je een eerlijker economie voor
producenten en consumenten die rekening
houdt met de lange termijn.
Dat is niet alleen ethisch prettig. Het zorgt
ervoor dat de markt werkelijk efficiënt werkt.
Op lange termijn hebben we dat nodig voor
zelfbehoud maar denken op de lange termijn
is moeilijk voor mensen. Uit allerlei psychologische experimenten blijkt dat wij van nature
voor bevrediging van behoeftes op korte termijn kiezen. Bouw je de lange termijn bewust
in prijzen in, dan kies je toch verstandig.
In Nederland is dat geluid op dit moment
weinig populair. Maar als je alle bijdragen aan
natuur meerekent levert natuur geld op en
niet alleen in verre buitenlanden.

Leon Braat: ‘Natuur levert ook geld op. Zo staan tegenover uitgaven voor beheer BTW-inkomsten van toerisme.’

Neem de Loonse en Drunense duinen, een
Natura 2000-gebied. De overheid betaalt mee
aan de beheerkosten. In de begroting van het
ministerie van EL&I staan dus kosten. Maar
geen opbrengsten, en daarom noemt men het
subsidie. Dat is niet terecht. Als je kijkt wat
die natuur betekent voor de lokale economie
dan levert natuur de overheid wel degelijk geld
op. Mensen gaan naar een pannenkoekenrestaurant, overnachten in een hotelletje in of
bij natuurgebieden, en dat levert in de vorm
van BTW weer geld op.
Als je alles in ogenschouw neemt levert natuur
vier tot tien keer meer op dan het kost. Alleen
blijkt dat niet uit de overheidsgegevens. En die
cijfers gelden niet alleen voor Brabantse stuifduinen; dit komt keer op keer uit internationale
onderzoeken.’
Handel
‘Nederland is nu in internationale discussies
bepaald geen warm pleitbezorger van betalen
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voor ecosysteemdiensten en maatregelen treffen voor het behoud van biodiversiteit. Wel is
er aandacht voor de economische positie van
ons land en de vraag hoe we die handhaven
in een globaliserende wereld.
Ik denk dat Nederland zichzelf een goede
dienst zou bewijzen door nu op te komen voor
de principes van TEEB, eerlijke prijzen en oog
voor de lange termijn. Landen kunnen straks
gaan kiezen met wie ze handel drijven. Brazilië
kan zijn soja aan ons verkopen of aan China,
grondstoffen kunnen naar Europese bedrijven
of naar India.
Zoals bedrijven tegenwoordig maatschappelijk
verantwoord ondernemen omdat een schoon
imago in hun economisch belang is, is het
voor overheden van belang om maatschappelijk verantwoord bestuur. Daarom is het in
ons eigen belang om te laten zien dat we ons
bewust opstellen als eerlijke en verstandige
handelspartner, met oog voor ieders langetermijnbelangen.’

