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op
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Kennisuitwisseling

Groen dak past prima
binnen Green Deal
Geloof het of niet, maar biodiversiteit en
ecosystemen worden straks grote thema’s
binnen

het

duurzaamheidsbeleid

van

bedrijven en organisaties, beklemtoont
Caroline van Leenders. Daarom is het goed
dat diverse partijen de koppen nu al bij elkaar
hebben gestoken om hier handen en voeten
aan te geven. Zoals Heineken, DSM, maar
ook Leven op Daken.
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Leven op Daken heeft zoals dat heet een Green Deal gesloten met
minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I). Het idee hierachter is afkomstig uit de Tweede Kamer, die vond
dat de overheid groene afspraken met de samenleving diende te maken,
om zo het streven naar meer duurzaamheid een impuls te geven.
Binnen een half jaar leverde dat vele tientallen ideeën en afspraken op,
vooral gericht op energie en energiebesparing.
“Dat vond de Tweede Kamer niet genoeg”, zegt Caroline van Leenders,
strategisch procesmanager Duurzame Ontwikkeling bij Agentschap NL,
dat namens EL&I aanspreekpunt is voor bedrijven, kennisinstellingen en
overheden als het gaat om duurzaamheid, innovatie en samenwerken.
“Er was ook behoefte aan andere duurzaamheidsthema’s, en zo is de
Community of Practice (CoP) Bedrijven en Biodiversiteit ontstaan.”
Van Leenders zelf is het brein achter deze CoP waarbinnen de deelnemende
bedrijven kennis en ervaring delen over het (economisch) waarderen van
biodiversiteit en ecosystemen in de eigen bedrijfspraktijk. “Als ik in de
loop der jaren iéts in mijn werk heb geleerd”, zo zegt ze, “dan is het
wel dat je bedrijven vooral van elkaar moet laten leren. Daar steken ze
het meest van op. En dat is precies wat we hier doen. We hebben
vijftien bedrijven uit verschillende sectoren en qua omvang variërend
van eenmanszaak tot 65.000 medewerkers. Zij zijn eigenaar van de
community die in het kader van de Green Deal heeft beloofd een bijdrage
te leveren aan de groene groei in Nederland. De overheid levert als
tegenprestatie uren voor procesmanagement door Agentschap NL die de
community samenstelt en begeleidt. Dat doe ik dus, samen met een
collega.”

Ver weg?
Voor wie het lastig vindt een verband te zien tussen biodiversiteit
en ecosystemen enerzijds en bedrijven als Heineken, DSM, Eneco,
Jachthaven ‘t Anker en Landgoed Verwolde anderzijds, heeft
Van Leenders een eenvoudige uitleg. “Het lijken vage begrippen die
ver van ons af staan, maar iedereen heeft er mee te maken en vrijwel
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alle bedrijven zijn er afhankelijk van. Onze vijftien bedrijven willen
dus weten wat zij kunnen doen op het vlak van biodiversiteit en
ecosystemen. Voor bedrijven die producten maken vraagt dit om een
andere vorm van ketenmanagement. Andere partijen kunnen zich
mogelijk beperken tot hun eigen bedrijfslocatie.”
En waar kunnen we in dit geval Leven op Daken als deelnemer plaatsen?
Van Leenders: “Leven op Daken heeft zich niet aangemeld maar is op
ons verzoek aangehaakt. Ik heb deze partij benaderd op advies van een
consultant, omdat ik op zoek was naar én MKB-bedrijven én bedrijven
die juist biodiversiteit en ecosystemen kunnen toevoegen. Leven op
Daken is hier een typisch voorbeeld van. Groendaken verrijken de
biodiversiteit van de omgeving en kunnen zelfs een ecosysteem op zich
vormen. De wijze waarop Leven op Daken waarde toevoegt aan
biodiversiteit is voor andere deelnemers inspirerend.”

de veiligste isolatie?
®
Drukvast
vervorming
Waarom
is zonder
FOAMGLAS
voor water
deOndoordringbaar
veiligste isolatie?
100% waterdampdicht
Drukvast
zonder vervorming
Volledig verkleefd voor water
Ondoordringbaar
Altijd gelijkblijvende
100%
waterdampdicht
isolatiewaarde
Volledig verkleefd
Altijd gelijkblijvende
isolatiewaarde
www.foamglas.nl
www.foamglas.nl

Het doel van de Green Deal
is laten zien dat groen en
groei hand in hand gaan
Keurmerk?
De vijftien bedrijven van de CoP Bedrijven en Biodiversiteit komen tien
keer, eens in de zes weken een ruime halve dag bijeen. Dat gebeurt
telkens bij een van de deelnemers. “Niet elk bedrijf wordt dus bezocht”,
zegt Van Leenders, “en dat vinden ze nu al jammer. Maar ze mogen van
mij natuurlijk best door, hoor, al zullen ze dan zelf de ondersteuning
moeten organiseren.”
Inmiddels hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens de
startbijeenkomst zijn de vertrekpunten vastgesteld: wat is biodiver
siteit, wat zijn ecosystemen, kunnen we hun waarden meten en zo ja
kunnen we dat dan omzetten in een economische waarde of zoiets als
een keurmerk? Bij de tweede bijeenkomst is begonnen met de specifieke
invulling van praktijkkwesties. Vanwege de vertrouwelijkheid van de
bijeenkomsten hebben de deelnemers afgesproken geen inhoudelijke
mededelingen naar buiten te doen over elkaars praktijk zonder dat daar
toestemming voor is gegeven.
Van Leenders: “De inhoud van de bijeenkomsten vormt de basis van het
eindresultaat. We gaan een boekje uitbrengen met de belangrijkste
inzichten over hoe bedrijven biodiversiteit en ecosystemen kunnen
inbedden in hun duurzaamheidsbeleid, maar ook met persoonlijke
ervaringen van de CoP-bedrijven. De ervaring leert dat dergelijke
koploperbedrijven vaak als een soort ambassadeur binnen hun sector
opereren. Vaak genereert dit ook free publicity voor de deelnemers.
Het voordeel voor de overheid is dat ze meer zicht krijgt op de vraag
hoe het bedrijfsleven omgaat met het combineren van groen en groei,
en hoe met wet- en regelgeving beter op de vraag vanuit de praktijk kan
worden ingespeeld. In feite wordt iedereen er dus beter van.”
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