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Abstract

Bedrijven kunnen biodiversiteit benutten en bevorderen in hun bedrijfsvoering. Dit
rapport geeft inspirerende voorbeelden van business cases voor biodiversiteit en
stappenplannen om biodiversiteit te kunnen oppakken.
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Samenvatting ______________________________________________________________________
B4B: business for biodiversity
In 2010, het jaar van de biodiversiteit, wordt ook gekeken naar de rol die het bedrijfsleven kan vervullen in het behoud en de versterking van biodiversiteit. Op
verzoek van het Ministerie van LNV heeft het LNV Platform Kennis en Samenleving
uitgezocht hoe Nederlandse bedrijven biodiversiteit als ‘business case’ kunnen oppakken.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden ‘biologische’ en ‘diversiteit’. Biodiversiteit
verwijst naar het aantal, de verscheidenheid en de variabiliteit van alle levende organismen:
dieren, planten en micro-organismen. Hieronder valt de diversiteit binnen soorten (genetische
diversiteit), tussen soorten (soortendiversiteit) en tussen ecosystemen waartoe ze behoren
(ecosysteemdiversiteit).

Bedrijfsleven dat ‘onderneemt met aandacht voor biodiversiteit’ legt nadruk
op haar afhankelijkheid van en verantwoordelijkheid voor biodiversiteit, in het bijzonder ecosysteemdiensten.
Essentiële door biodiversiteit geleverde ecosysteemdiensten zijn:
•
Productiediensten, zoals de productie en beschikbaarheid van voedsel, vezels
en drinkwater. Dit is van belang voor het verwerkende bedrijfsleven zoals Heineken (gerst, schoon water) en Unilever (primaire landbouwproducten, palmolie), de cosmetische industrie (b.v. Weleda; natuurproducten) en waterbedrijven (b.v. Brabant Water en Dunea; schoon water).
•
Regulerende diensten, zoals natuurlijke vijanden van ziekten en plagen en waterzuivering door de bodem. Dit is o.a. van belang voor de landbouw resp. waterbedrijven (Brabant Water, Dunea).
•
Ondersteunende diensten, zoals de kraamkamerfunctie voor vis en stof- en
waterkringlopen. Deze diensten liggen o.a. ten grondslag aan de visserij en
landbouwproductie en zijn van essentieel belang voor voedselverwerkende industrie en retail.
•
Culturele diensten, zoals groenbeleving, recreatie, spirituele en religieuze waarden. Bedrijven zoals De Efteling en andere recreatie- en toeristische bedrijven
zijn hiervan afhankelijk.
Biodiversiteit en bedrijven
De waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor het bedrijfsleven kan het
beste inzichtelijk gemaakt worden door deze te koppelen aan resp. bedrijfslocaties, bedrijfsprocessen en productketens. Dat biedt aanknopingspunten om
biodiversiteit en ecosysteemdiensten beter en duurzaam te benutten. Andere mogelijkheden zijn b.v. de ontwikkeling van natuurgebieden, sponsoring en bescherming van soorten, al dan niet in het kader van compensatie.
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Motivatie bedrijven
Bedrijven kunnen vanuit verschillende motieven werken aan biodiversiteit:
•
Biodiversiteit opgepakt met het beschermen van flora en fauna kan in de communicatie aansprekend werken voor reputatie of imago van het bedrijf.
•
Benchmarking kan een belangrijke impuls geven om te werken aan biodiversiteit, eveneens gekoppeld aan reputatie en imago.
•
Kostenbesparing is een belangrijke aanleiding om bedrijfsprocessen of productieketens te analyseren en maatregelen te nemen, evenals klanttevredenheid. Als bij analyse hiervan biodiversiteit wordt meegenomen kan dit een winwin situatie opleveren.
•
Risicomanagement kan een belangrijke reden zijn om aandacht te geven aan
biodiversiteit. De olieramp van BP heeft dit laten zien. Als risico’s niet goed
worden ingeschat en beheerd kan dit hoge kosten en grote reputatieschade met
zich meebrengen. Dit kan zich vertalen in lagere aandelenkoersen en kredietwaardigheid.
•
In de relatie met stakeholders, b.v. NGO’s, kan proactief werken aan biodiversiteit meer mogelijk maken, bijvoorbeeld bij bedrijfsuitbreidingen.
Activiteiten van sectoren
Enkele sectoren die uit eigen beweging, vaak in samenwerking met NGO’s, werken
met en aan biodiversiteit zijn:
•
Landbouw: grote gewassen als soja, oliepalm, katoen; bosbouw en papierindustrie; visserij en aquacultuur (opgave is behoud natuurlijke ecosystemen).
•
Energiesector en mijnbouw: olie- en gaswinning, mineralen (opgave is ruimtebeslag, compensatie).
•
Voedselverwerkende industrie (opgave is zekerheid van productie grondstoffen
voor eigen industrie veiligstellen).
•
Cosmetische industrie: oogsten van producten uit ‘het wild’ (opgave is duurzaam ‘oogsten’ van grondstoffen).
•
Toeristische sector (opgave is behoud en voorkómen van aantasting van natuurgebieden, voorkómen van verspreiding exoten).
•
Financiële sector: criteria voor investeringen (opgave is biodiversiteit in voorwaarden voor kredietvoorziening opnemen).
Stappenplannen
Er bestaan al diverse stappenplannen waarmee bedrijven biodiversiteitsbeleid kunnen ontwikkelen, implementeren, monitoren en verbeteren (o.a. IUCN, Earthwatch,
TEEB). Op dit gebied zijn nieuwe initiatieven niet nodig. Het gaat nu vooral om het
(doen) uitvoeren van die stappenplannen en het monitoren van de resultaten.
Coalities en instrumenten - rol NGO’s en overheden
Om aandacht voor biodiversiteit te stimuleren zijn coalities van NGO’s, overheden
en bedrijven gevormd (Coalitie Biodiversiteit, Countdown 2010). Het bedrijfsleven
is in deze coalities vaak ondervertegenwoordigd. Bij sommige coalities is het bedrijfsleven meer betrokken (Groene Zaak, Leaders for Nature). Round Tables,
convenanten en certificering zijn instrumenten die worden ontwikkeld en ingezet:
•
Round Tables voor o.a. palmolie, soja en katoen;
•
Convenanten voor b.v. verduurzaming visserij (Convenant Noordzee visserij,
Zeeuwse tong);
•
Certificering o.a. FSC, PEFC, MSC.
Aanjagers zijn vaak (internationaal opererende) NGO’s (o.a. IUCN, WWF, Greenpeace, Earthwatch Institute), die multinationale bedrijven stimuleren om biodiversiteit te behouden en te bevorderen (o.a. IKEA, Shell, Rio Tinto en Unilever).
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Ook overheden zetten zich ook voor dit onderwerp in. Provincies stimuleren bedrijven (zowel in de primaire als andere sectoren) en gemeenten om met biodiversiteit aan de slag te gaan (IPO met PRISMA project, Noord-Brabant). VROM heeft
een Beoordelingskader Biodiversiteit laten ontwikkelen, waarmee bedrijven kunnen
nagaan wat hun impact op biodiversiteit is. LNV heeft een stimuleringsregeling
(SBIR - biodiversiteit) om bedrijven uit te dagen met biodiversiteitsinnovaties te
komen. De rol die de overheid naar het bedrijfsleven op zich neemt lijkt echter nog
relatief klein te zijn. De overheid zou een aanjager kunnen zijn door bedrijven te
stimuleren en te faciliteren om biodiversiteit op te pakken via o.a. haar eigen inkoopbeleid, Round Tables, convenanten en ondersteuning van certificering.
Vervolgstappen
Een vervolg op deze studie kan zijn om de resultaten met het bedrijfsleven te bespreken in een workshop, ervaringen uit te wisselen en te kijken waar voor hen
hindernissen liggen om met biodiversiteit aan de slag te gaan. De resultaten kunnen worden verwerkt in b.v. een aansprekende brochure of website voor het bedrijfsleven.
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Inleiding_________________________________________________________________________________
Aanleiding
De afgelopen decennia is in ons land veel bereikt inzake het behoud en herstel van
biodiversiteit. Er is echter weinig vernieuwing op dit thema en er wordt veel gekeken naar de bekende partijen zoals overheid, terreinbeheerders en agrariërs. Discussies beperken zich dan vooral tot de achteruitgang van weide- en akkervogels,
achterblijvende realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en dreigende
bezuinigingen. Daarmee is biodiversiteit voor de overheid (LNV) een belast thema
aan het worden.
We veronderstellen dat een zinvolle nieuwe aanpak, naast de al lopende initiatieven, kan liggen in een focus op het bedrijfsleven als initiatiefnemer. In het Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011 wordt aangegeven dat de overheid op het
gebied van biodiversiteit meer wil samenwerken met het bedrijfsleven: “Een actieve
rol van het bedrijfsleven is daarbij geboden, met name van die Nederlandse economische sectoren die veel nut ontlenen aan - en beslag leggen op - de mondiale
biodiversiteit” (p. 45).
Bedrijven zien biodiversiteit vaak als een belang van ecologen, natuur- en milieuorganisaties en beleidsmakers. Vaak wordt het begrip biodiversiteit ‘verengd’ tot de
aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere soorten planten en dieren. Vanuit die
gedachtegang ervaren veel bedrijven b.v. de Flora & Faunawet als een hobbel bij
de uitvoering en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Natura 2000, en alle regels
daaromheen, is daarbij een nieuw spookbeeld.
De insteek voor deze studie is het belang dat het bedrijfsleven zelf heeft – of kan
hebben - bij het behoud en de verbetering van biodiversiteit: biodiversiteit als business case. Onder een business case voor biodiversiteit wordt verstaan een zakelijke
afweging voor een bedrijf om aandacht te geven aan het bevorderen en duurzaam
benutten van biodiversiteit, waarbij kosten en baten, in kwalitatieve en/of kwantitatieve zin, worden afgewogen.
Afnemende biodiversiteit kan voor het voortbestaan van sommige verwerkende
bedrijven een bedreiging vormen, bijvoorbeeld in de visserij- of houtsector. Daarnaast kan het gebruik maken van biodiversiteit ook kansen bieden, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe producten, een positief imago bij de associatie
van producten met ‘natuur’, of daadwerkelijke bijdragen aan behoud en bevordering van biodiversiteit. Dit laatste kan via verduurzaming van het productieproces,
waarbij biodiversiteit wordt benut als bondgenoot. Biodiversiteit levert dan zogenaamde ecosysteemdiensten. Ook de bedrijfslocatie biedt aanknopingspunten voor
stimulering van biodiversiteit. Het bedrijfsleven kan eveneens via sponsoring van
natuurprojecten of door adoptie van een specifieke soort bijdragen leveren. Nationaal en internationaal zijn al veel initiatieven en business cases van bedrijven met
biodiversiteit in diverse sectoren beschreven.
Het LNV Platform Kennis en Samenleving (Platform K&S) dat door het ministerie
van LNV in het leven is geroepen, heeft CLM Onderzoek en Advies en het Centrum
voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden (CML) gevraagd een verkennende
1

studie uit te voeren in het Jaar van de Biodiversiteit (2010) naar de mogelijkheden
voor het Nederlandse bedrijfsleven om biodiversiteit als business case te stimuleren.
Doel en onderzoeksvragen
Doel van deze verkennende studie is om te onderzoeken:
•
Welke mogelijkheden zijn er om het Nederlandse bedrijfsleven meer met biodiversiteit te laten ondernemen, kortom, biodiversiteit als business case op te
pakken?
Concreet betekent dit:
•
een nadere uitwerking en afbakening van het thema bedrijven en biodiversiteit
zodanig dat het een samenhangende en uitvoerbare eenheid vormt;
•
een eerste lijst met haalbare doelen en potentieel effectieve maatregelen en
activiteiten;
•
een eerste verzameling van voorbeeldprojecten die nu, met name in Nederland,
al door (of in samenwerking met) het bedrijfsleven zijn gerealiseerd;
•
eerste contacten met bedrijven voor een respons op het idee en mogelijk ook
voor deelname aan een mogelijke hoofdstudie;
•
samenwerking dan wel afstemming met andere organisaties die met vergelijkbare initiatieven bezig zijn.
Verder is enige afbakening van deze studie vooraf wenselijk. Voor het oppakken
van biodiversiteit door bedrijven richten we ons met name op:
•
Nederlandse bedrijven;
•
de directe effecten op biodiversiteit (bevordering van soorten en ecosystemen
en gebruik van ecosysteemdiensten) en niet de indirecte effecten (zoals maatregelen die de milieuomstandigheden verbeteren en daarmee indirect ook gunstig zijn voor biodiversiteit);
•
bovenwettelijke maatregelen;
•
ongesubsidieerde maatregelen.
Bij een voldoende duidelijke niche voor het project en positieve respons uit het
bedrijfsleven, kan vervolgens door Platform K&S in overleg met het Ministerie van
LNV tot een doelgericht vervolgproject worden besloten.
Doelgroep
De doelgroep van deze voorstudie is primair het LNV Platform K&S en indirect het
Ministerie van LNV. Echter, de voorstudie wint aan impact, wanneer het bedrijfsleven zich kan vinden in inhoud, aanpak en stijl van het rapport.
Daarom volgen we twee sporen:
1. We geven aan hoe Nederlandse bedrijven met biodiversiteit zouden kunnen
ondernemen (business case, opportunities).
2. Tegelijkertijd geven we aan hoe overheden, met name LNV, bedrijven kan faciliteren om biodiversiteit op te pakken, al dan niet in een breder duurzaamheidskader.
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Stappen, werkwijze en producten
In de voorstudie zetten we de volgende stappen, met producten en werkwijze:
•
Een nadere afbakening van het onderwerp.
•
Een overzicht van vergelijkbare initiatieven van andere organisaties die ook op
dit gebied actief zijn, waaronder IUCN, WNF, Tresor en het TEEB project (The
Economics of Ecosystems & Biodiversity). Hiermee zal de niche van het project
ook verder worden verduidelijkt. Tevens stemmen we waar nodig af met deze
organisaties.
•
Eerste contacten met het bedrijfsleven (multinationals, grote bedrijven, retail,
projectontwikkelaars, semi-overheden) voor een respons op de nieuwe impuls.
Doel van deze gesprekken is om te polsen of het bedrijfsleven interesse heeft
om met dit onderwerp verder te gaan.
•
Een eerste lijst met potentieel effectieve maatregelen die zinvol door het bedrijfsleven kunnen worden getroffen. Bij de voorstudie zal bij de instituten
aanwezige kennis de voornaamste informatiebron zijn.
•
Een eerste lijst met voorbeeldprojecten die door Nederlandse en buitenlandse
bedrijven zijn of worden gerealiseerd. Het gaat daarbij zowel om maatregelen
in Nederland en maatregelen in de upstream-keten van Nederlandse bedrijven
als om sponsoring van maatregelen in het buitenland door Nederlandse bedrijven.
•
Het geven van aanbevelingen voor vervolgstappen.
We maken hierbij gebruik van al bestaande expertise bij CLM en CML, waarbij we
(internationale) literatuur, programma’s en initiatieven meenemen. Tevens voeren
we een aantal gesprekken met het (semi)bedrijfsleven en met NGO’s als IUCN die
actief zijn om het bedrijfsleven te betrekken bij biodiversiteit.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 leggen we het verband tussen biodiversiteit en bedrijfsleven. We
definiëren de begrippen (biodiversiteit, ecosysteemdiensten, type bedrijven e.d.) en
geven de relaties aan tussen bedrijven en biodiversiteit (betekenis, kansen, bedreigingen).
In hoofdstuk 3 beschrijven we business cases rond biodiversiteit en bedrijven: benutting van ecosysteemdiensten en projecten voor stimulering van soorten en ecosystemen worden beschreven, geïllustreerd met voorbeelden uit het bedrijfsleven.
Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor het oppakken van biodiversiteit door
bedrijven?
In hoofdstuk 4 geven we aan hoe bedrijven biodiversiteit in hun bedrijf kunnen
oppakken met een focus op de direct op biodiversiteit gerichte maatregelen.
In hoofdstuk 5 geven we de conclusies weer.
In hoofdstuk 6 geven we opties voor mogelijke vervolgstappen.
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Biodiversiteit en bedrijfsleven: een
begrippenkader________________________________________________________________
Biodiversiteit en bedrijfsleven hebben aanzienlijk meer met elkaar te maken dan
velen zich zullen realiseren. De raakvlakken en belangen tussen biodiversiteit en
bedrijfsleven en kansen en/of bedreigingen komen in dit hoofdstuk aan de orde. In
dit hoofdstuk staan we ook stil bij het begrippenkader. Dit is belangrijk omdat vaak
niet duidelijk is wat begrippen, zoals biodiversiteit, inhouden en er vaak verwarring
is over ogenschijnlijke duidelijke begrippen.

2.1 Biodiversiteit en bedrijfsleven
2.1.1

Biodiversiteit, ecosysteem en ecosysteemdiensten
In onderstaand kader wordt een omschrijving gegeven van een aantal begrippen
rondom biodiversiteit. De begrippen biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden
soms door elkaar gebruikt, maar strikt genomen is dat onjuist. De verscheidenheid
aan soorten in een ecosysteem zorgt voor allerlei ecosysteemprocessen binnen de
ecosystemen zelf (b.v. stofkringlopen etc.). Deze processen kunnen, als ze gebruikt
worden door mensen, resp. van betekenis zijn voor mensen, een dienst voor de
samenleving vormen. Dit wordt weergegeven in figuur 2.1. Naast deze betekenis
van biodiversiteit, wordt ook de intrinsieke waarde van biodiversiteit als een aparte
categorie beschouwd. Dit is een aparte motivatie voor bescherming van soorten en
ecosystemen en is vaak de primaire motivatie van natuurbescherming. Deze intrinsieke waarde is niet hetzelfde als de verschillende culturele ecosysteemdiensten
(zoals recreatie).
In deze studie wordt aangesloten bij het internationale begrippenkader rond biodiversiteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen biodiversiteit,
ecosystemen en ecosysteemdiensten. De relaties tussen deze begrippen en andere
verwante begrippen is omschreven

2.1.2

Omschrijving van bedrijven
Bedrijven zijn er in alle soorten en maten en er zijn vele classificatiesystemen.
Een eerste bedrijfsindeling is die van bedrijven in de primaire, secundaire, tertiaire
en quartaire sector:
•
primaire sector: bedrijven die voedsel en grondstoffen leveren (akkerbouw,
veeteelt, visserij, bosbouw) en delfstoffen winnen;
•
secundaire sector of de industriële sector: bedrijven die de producten van de
primaire sector verwerken, zoals de levensmiddelenindustrie maar ook de metaalbedrijven. Producten van de secundaire sector worden vaak door bedrijven
uit de tertiaire sector verkocht aan consumenten;
•
tertiaire sector of commerciële dienstensector zoals financiële dienstverlening,
ICT bedrijven, winkels, horeca, advocatuur, etc.;
5

•

quartaire sector of niet-commerciële dienstensector: zoals openbaar bestuur,
zorg, onderwijs.

Daarnaast zijn er indelingen die worden gebruikt voor statistische (overheids)doeleinden, zoals de Standaard BedrijfsIndeling (SBI), die in Nederland en de EU
worden gebruikt (tabel 2.1). Andere indelingen zijn profit-, not-for-profit en nonprofit-organisaties, de indeling naar ondernemingsvormen (BV, NV, coöperatie
etc.), en de indeling naar nationale en multinationale ondernemingen.

Biodiversiteit, ecosysteem, ecosysteemdiensten en ecosysteemprocessen
Biodiversiteit: Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden ‘biologische’ en ‘diversiteit’. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid en de variabiliteit van alle
levende organismen: dieren, planten en micro-organismen. Hieronder valt de diversiteit binnen soorten (genetische diversiteit), tussen soorten (soortendiversiteit) en tussen ecosystemen waartoe ze behoren (ecosysteemdiversiteit).
Een ecosysteem bestaat uit flora en fauna in interactie met bodem, water en lucht (abiotische factoren). Een type ecosysteem wordt gekenmerkt door een bepaalde combinatie van
standplaatsfactoren (b.v. voedselrijkdom, vochttoestand, saliniteit) en bijbehorende organismen.
Ecosysteemdiensten: diensten voor de samenleving die door biodiversiteit kunnen worden
geleverd:
-

productiediensten (provisioning services), zoals voedsel, vezels, drinkwater;

-

regulerende diensten, zoals natuurlijke vijanden bij afweer van ziekten, waterzuivering;

-

ondersteunende diensten, zoals kraamkamerfunctie, voedsel- en waterkringloop;
De regulerende en ondersteunende diensten worden soms samengenomen als regulating
services of life support functions.

-

culturele diensten (cultural services), zoals groenbeleving, recreatie, spirituele en religieuze waarden.

Ecosysteemprocessen: de fysische, chemische en biologische processen, die organismen en
hun milieu (omgeving) verbinden, zoals afbraak van organisch materiaal, fotosynthese, waterkringloop, bestuiving, etc.
Bronnen: CBD (2005), Begon et al. (2006), MEA (2005), PBL (2010).
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Figuur 2.1

Relatie tussen biodiversiteit (donkerbruin blok), ecosysteemprocessen
(beige blok, ‘ecosystem functions’) en ecosysteemdiensten ((licht)beige blokken, ‘ecosystem goods and services’), en maatschappelijke
oorzaken van verandering en maatschappelijk welzijn en welbevinden
(bron: Global Biodiversity Outlook 2, 2005).

Tabel 2.1

Verkorte weergave van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

A.

Landbouw, bosbouw en visserij

B.

Winning van delfstoffen

C.

Industrie

D.

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom

E.

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

F.

Bouwnijverheid

G.

Groot- en detailhandel; reparaties van auto’s

H.

Vervoer en opslag

I.

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

J.

Informatie en communicatie

K.

Financiële instellingen, zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars (Fortis)

L.

Verhuur van en handel in onroerend goed

M.

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

N.

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

O.

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

P.

Onderwijs

Q.

Gezondheids- en welzijnszorg

R.

Cultuur, sport en recreatie

S.

Overige dienstverlening

T.

Huishoudens als werkgever; niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten
door huishoudens voor eigen gebruik

U.

Extraterritoriale organisaties en lichamen

Bron: CBS, 2008.
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Het valt buiten de reikwijdte van deze voorstudie om in te gaan op de mate waarin
biodiversiteit een rol speelt of zou kunnen spelen bij de verschillende typen bedrijven of ondernemingsvormen. Wel moet tot een zekere afbakening worden gekomen, om duidelijk te maken welke bedrijven wel en welke niet in beschouwing zullen worden genomen.
Hierbij zijn de volgende overwegingen mogelijk:
•
Is er sprake van een winstdoelstelling?
•
In hoeverre lopen er al initiatieven bij deze sectoren om aandacht te besteden
aan biodiversiteit?
•
Wat is het type relatie (direct of minder direct) tussen ecosysteemdiensten en
bedrijfsactiviteiten?

2.2 Relaties tussen biodiversiteit en bedrijfsleven
2.2.1

Omschrijving van relaties
Bij de omschrijving van biodiversiteit zijn de relaties tussen biodiversiteit en maatschappij samengevat in figuur 2.1. Bij de mogelijke maatschappelijke effecten op
biodiversiteit is het nuttig om onderscheid te maken tussen directe en indirecte
effecten.
Bij directe effecten heeft de activiteit of maatregel direct effect op de biodiversiteit (jacht, bebouwing e.d.). Bij indirecte effecten heeft een maatschappelijke
activiteit of maatregel effect via één of meer tussenstappen b.v. emissies die leiden
tot verzuring, die leiden tot extra opgelost aluminium, dat leidt tot sterfte (vergiftiging) onder amfibieën etc.
De grote achteruitgang van de biodiversiteit in de 20e eeuw is een belangrijke
trigger geweest voor de ontwikkeling van op de eerste plaats natuurbeheer, en op
de tweede plaats van concepten als duurzaam gebruik (zie kader hieronder). In het
verlengde daarvan is er met name sinds het verschijnen van de Millenium Ecosystem Assessment (2005) aandacht voor ecosysteemdiensten. Vaak wordt duurzaam
handelen met een focus op de planet dimensie (dus inclusief vermindering van
emissies en grondstoffengebruik) en aandacht voor biodiversiteit door elkaar gebruikt. Dit hangt samen met het feit dat verminderde emissies en grondstoffengebruik ook goed is (maar veelal indirect) voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
Omschrijving natuurbeheer en duurzaam gebruik
Natuurbeheer is het beheer van (bijzondere) landschappen, ecosystemen of populaties van
planten en dieren, geheel of mede omwille van het behoud, herstel en ontwikkeling van hun
eigen (intrinsieke) waarden.
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten kunnen alleen blijven bestaan als er voldoende aan de
bestaansvoorwaarden ervoor wordt voldaan: ruimte, milieukwaliteit, wijs gebruik (geen overbevissing e.d.). Dit wordt duurzaam gebruik van biodiversiteit genoemd, waarbij toekomstige generaties ook nog van biodiversiteit kunnen genieten en van haar diensten gebruik kunnen maken.
Aan deze duurzaamheid worden drie dimensies onderscheiden: people (sociale aspecten),
planet (milieu-aspecten en natuurlijke hulpbronnen) en profit (economische aspecten). Vaak
ligt hierbij de focus op slechts een van de dimensies. Indien de focus op ‘planet’ ligt wordt dat
vaak aangeduid als ‘groen produceren’.
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Het gebruik van ecosysteemdiensten is op zich nog niet synoniem met duurzaam
handelen. Er kan ook niet-duurzaam gebruik worden gemaakt van ecosysteemdiensten. Zo wordt bij de kap van een compleet bos gebruik gemaakt van de ecosysteemdienst productie van hout (productiedienst), echter daarna kan van de dienst
(op korte termijn) niet meer gebruik gemaakt worden, terwijl andere ecosysteemdiensten (regulerende: preventie erosie; productie: vruchten e.d.; culturele: o.a.
recreatie;) ook verstoord zullen zijn.
Omgekeerd dient onder ogen te worden gezien dat het in economische zin duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten niet samen hoeft te gaan met een grotere
soortenrijkdom (PBL, 2010). Zo kan een productiedienst, b.v. de teelt van een gewas, qua opbrengst duurzaam plaatsvinden, maar zal deze teelt in geval van een
monocultuur een geringe soortenrijkdom hebben. Er is dus onder bepaalde omstandigheden een spanning tussen het duurzaam benutten van ecosysteemdiensten
en het vergroten van soortenrijkdom.
De focus van deze studie is op positieve, directe effecten door het bedrijfsleven
voor de biodiversiteit door het nemen van allerlei maatregelen binnen en buiten het
bedrijf of de bedrijfsketen.

2.2.2

De relaties tussen biodiversiteit en bedrijfsleven
Aandacht voor biodiversiteit wordt gezien als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bij MVO gaat het om duurzaam ondernemen gericht
op economische prestaties (markt, profit) met respect voor de sociale kant (mens,
people) en binnen ecologische doelen en randvoorwaarden (milieu, planet). Er
wordt bij MVO (impliciet) van uitgegaan dat een bedrijf dit vrijwillig doet, d.w.z. dat
het bedrijf bovenwettelijke maatregelen neemt om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid vorm te geven. Overleg en dialoog met relevante
stakeholders is daarbij van belang om te luisteren naar en in te spelen op wat
maatschappelijke partijen beweegt. Zie het kader hieronder voor de relatie tussen
duurzaam ondernemen en ondernemen met aandacht voor biodiversiteit.

Duurzaam ondernemen en ondernemen met aandacht voor biodiversiteit
Duurzaam ondernemen is ondernemen met aandacht voor people, planet en profit. Het
bedrijf kiest hierin sociale thema’s (people) en/of milieu thema’s (planet) waar zij de nadruk
op wil leggen, vanuit de relatie met de sector, de bedrijfsactiviteiten of haar reputatie. In het
concept duurzaam ondernemen wordt getracht een balans of integratie te vinden tussen de
drie P’s.
Met ‘ondernemen met aandacht voor biodiversiteit’ legt een bedrijf nadruk op haar afhankelijkheid van biodiversiteit, in het bijzonder de ecosysteemdiensten of op haar verantwoordelijkheid (rentmeesterschap) voor de biodiversiteit.
De verbetering van het gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten zal direct of indirect
het bedrijfsbelang ten goede kunnen komen en uiteindelijk ook het menselijk welbevinden.
Het positieve verband tussen het behoud of de verbetering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, de bedrijfsbelangen en de sociale belangen is in dit concept het uitgangspunt. Op
deze manier kan de bevordering van biodiversiteit dus ook de beide andere pijlers van duurzaamheid positief beïnvloeden.
Bron: Van Lienen en Joldersma, 2009a.

9

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn van groot belang voor allerlei facetten
van de bedrijfsvoering. Om dit belang voldoende duidelijk te kunnen communiceren
met het bedrijfsleven is het van belang om deze belangen in voor het bedrijfsleven
begrijpelijke termen te formuleren en te koppelen aan de bedrijfsvoering. De waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor het bedrijfsleven kan het beste
inzichtelijk gemaakt worden door ze te koppelen aan bedrijfsprocessen, bedrijfslocaties en productketens en zo meer aan te sluiten bij de taal van het bedrijfsleven.
Dat biedt aanknopingspunten om met bedrijven het gesprek aan te gaan over biodiversiteit en ecosysteemdiensten en te kijken waar deze beter benut kunnen worden en ook duurzaam kunnen worden gebruikt. Een overzicht van mogelijke aanknopingspunten tussen bedrijf en biodiversiteit is weergegeven in Tabel 2.3.

Tabel 2.3

De waarde van biodiversiteit gerelateerd aan bedrijfsvoering.

Mogelijkheden voor toegevoegde waarde van biodiversiteit binnen zeven
aandachtsvelden
1) Productkwaliteit en marketing, door:
•

Verbetering van kwaliteit of smaak

•

Vergroten klantwaarde door kwaliteitsverbetering van producten

•

Aanspreken van nieuwe doelgroepen

•

Toevoeging van beleving aan voedingsproducten

•

Seizoensverbreding en vergroting aantrekkingskracht in de recreatieve sector

2) Productketen, door:
•

Kostenbesparing door aanpassingen in het productieproces waarbij biodiversiteit wordt ingezet (ecosysteemdienst)

•

Gebruik van milieuvriendelijk geteelde gewassen / verkregen grondstoffen

3) Risicomanagement, door:
•

Veiligstellen van grondstoffen (voedselproductie, vezels) voor de productie
op de lange termijn door duurzaam gebruik en behoud van de productie
functie

•

Behoud van genetische bronnen

•

Het voorkomen van negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op biodiversiteit en ecosysteemdiensten

•

Voorkomen van marktrisico’s als klanten (consumenten, institutionele afnemers) meer duurzaam inkopen

•

Voorbereid zijn op natuurlijke rampen zoals overstromingen (bijvoorbeeld
als gevolg van erosie of degradatie van natuurlijke hulpbronnen)

4) Waarde van de bedrijfslocatie, door:
•

Positieve invloed van groen op de vastgoedwaarde van locaties

•

Vasthouden van de waarde van bedrijvenparken door groeninrichting

•

Het verlengen van bezoektijden van bezoekers door de groene inrichting
van een winkelcentrum

5) Human capital, door:
•

Stimuleren van gezondheid van werknemers (afname ziekteverzuim door
een groene omgeving)

•

Aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt, door een groene bedrijfslocatie
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Vervolg tabel 2.3
6) Stakeholdermanagement (positieve invloed op stakeholders), door:
•

Opbouw van goodwill en vertrouwen in het groen ondernemen van het bedrijf, wat toegang tot uitbreidingslocaties vergemakkelijkt

•

Voldoen aan eisen voor ‘groen ondernemen’ wat meer mogelijkheden geeft
tot toegang tot kapitaal van investeerders die eisen stellen op het gebied
van milieu en biodiversiteit

•

Onderhandelingsruimte met overheid wanneer het bedrijf kan laten zien dat
maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus genomen wordt en men
verder gaat dan wettelijke verplichtingen

7) Reputatie (positief effect op), door:
•

Het vervullen van een voorbeeldrol, een groen imago

•

Het beperken van negatieve impact op biodiversiteit of zelfs een positief effect op biodiversiteit

•

Het versterken van de ‘groene’ bedrijfsidentiteit, zowel intern als extern

Bron: Van Lienen en Joldersma, 2009a.

2.2.3

Betekenis van biodiversiteit voor het bedrijfsleven
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn van grote betekenis voor het bedrijfsleven. Hieronder werken we dit in het bijzonder uit voor een aantal groepen ecosysteemdiensten. Dit kan direct de bedrijfsprocessen ten gunste komen, maar kan ook
de betrekking hebben op het stimuleren van biodiversiteit (intrinsieke waarden),
zonder dat er een direct financieel belang is voor een bedrijf, maar waarbij het bedrijfsbelang veeleer tot uiting komt in imago, sociale omgeving of fysieke leefomgeving.
Bedrijven benutten verschillende typen ecosysteemdiensten. Productiediensten en
culturele diensten zijn vaak van direct belang voor een bedrijf t.a.v. de producten
en diensten die het bedrijf levert. De regulerende en ondersteunende diensten hebben vaak een indirecte waarde bij de bedrijfsprocessen in de vorm van geleverde
ecosysteem diensten.
Voor bedrijven die gebruik maken van de productiediensten van biodiversiteit
(b.v. ruwe grondstoffen) is er een vrij directe relatie met biodiversiteit. Als de productiediensten in gevaar komen (in kwantiteit, kwaliteit), heeft dit een direct effect
op het bedrijf. Voor het lange termijn voortbestaan heeft het bedrijf er belang bij
om de productiediensten veilig te stellen of over te gaan op vervangende grondstoffen. Zo is het duidelijk dat de visserij gebaat is bij een duurzame beschikbaarheid van vis. Dit geldt voor bedrijven in de levensmiddelenindustrie maar ook in
andere sectoren, zoals de cosmetische industrie (b.v. Bodyshop, Weleda). MVO
Nederland noemt als één van haar MVO thema’s ‘Biodiversiteit en grondstoffenschaarste’, zo een directe relatie leggend tussen biodiversiteit en de toevoerdienst
van biodiversiteit (zie http://www.mvonederland.nl/dossier/7/158).
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Voorbeeld productiediensten biodiversiteit: WELEDA
Weleda in Zoetermeer produceert en verhandelt natuurzuivere (zelfzorg)geneesmiddelen en
lichaamsverzorgingsproducten. Ze maakt hiervoor gebruik van de productiediensten van ecosystemen: perzikpitolie, duindoornsap, rozenolie, wolwas en bijenwas en zo’n 600 andere
verschillende natuurlijke grondstoffen uit alle delen van de wereld worden door Weleda verwerkt. De toegevoegde waarde voor het bedrijf zit in de onderscheidende positionering van
het bedrijf en de kwaliteit en werking van de natuurlijke producten. In haar bedrijfsactiviteiten
schenkt Weleda veel aandacht aan het behoud en verbetering van de leefgebieden van de
planten die gebruikt worden en de ecosystemen die daaraan ten grondslag liggen. Dit wordt
ook verwoord in de missie van Weleda:
“In alles van Weleda klinkt dezelfde basisfilosofie door: ‘In harmonie met mens en natuur’.
Van de naam en het logo van ons bedrijf, tot de ingrediënten, de productiemethoden, de
verpakkingen en de mensen die er werken. Weleda wil bijdragen aan de gezondheid van mensen en aan een gezonde aarde door het produceren en verhandelen van natuurzuivere, mensen diervriendelijke geneesmiddelen en lichaamsverzorgingsproducten. Daarom gebruiken we
voor onze producten 100% natuurlijke ingrediënten, zoveel mogelijk van biologische of biologisch-dynamische kwaliteit. In deze landbouw wordt de aarde zorgvuldig gevoed en verzorgd.
Dat zie je terug in de vruchtbare aarde, in de hoge voedingswaarde van de planten én uiteindelijk in de optimaal voedende, verzorgende en heilzame producten van Weleda. Uiteraard
zijn de producten dierproefvrij.”
Bron: http://www.weleda.nl/

Bedrijven kunnen gebruik maken van de regulerende ecosysteemdiensten,
bijvoorbeeld bij waterzuivering (zie kader hieronder). Zo raakt biodiversiteit direct
of indirect aan het bedrijfsbelang.

Voorbeeld productiediensten en regulerende diensten: Brabant Water
Het drinkwater in Noord-Brabant wordt gewonnen uit grondwater. Brabant Water pompt dit
grondwater op in waterwingebieden, die veelal gelegen zijn in natuurgebieden, en is daarbij
afhankelijk van de waterzuiverende functie (regulerende dienst) van de natuur (bodem en
bodemorganismen).
Brabant Water zorgt voor het behoud van deze regulerende dienst van biodiversiteit. De natuurgebieden zelf worden ecologisch beheerd en ook in de omringende waterbeschermingsgebieden zijn geen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. Zo kan uit het
grondwater schoon drinkwater worden bereid. Op deze wijze worden niet alleen de productiedienst’ (water uit grondwater) veiliggesteld, maar streeft men er ook naar de kosten voor
deze productiediensten te minimaliseren. Dit laatste is mede mogelijk door een goed gebruik
van regulerende diensten, d.w.z. de waterzuiverende functie van de natuur zelf.
Brabant Water stelt de natuurgebieden, waarin men streeft naar gevarieerde bossen met
verschillende inheemse boomsoorten, waar mogelijk open voor het publiek en draagt zo ook
bij aan de levering van culturele diensten van biodiversiteit (natuurbeleving, identiteit).

De ondersteunende diensten van biodiversiteit vormen de basis van de andere
ecosysteemdiensten. Zo is de toenemende bijensterfte verontrustend gezien de rol
die bijen vervullen bij bestuiving. Als deze ondersteunende dienst in gevaar komt,
kan dit een negatief effect hebben op de agrarische productie en daarmee op de
beschikbaarheid van grondstoffen voor de levensmiddelen industrie. De bijensterfte
12

wordt al gezien als een ‘bestuivingscrisis’. Over het relatieve belang van verschillende factoren die de bijensterfte beïnvloeden (o.a. ziekten bij bijen, effect gewasbeschermingsmiddelen) zijn de deskundigen het nog niet eens.
De culturele diensten van biodiversiteit hebben te maken met groenbeleving
(rust, ontspanning), het ervaren van natuur en landschap. In sommige culturen
heeft dit ook een spirituele of religieuze dimensie. In het bedrijfsleven speelt deze
culturele dienst het duidelijkst een rol in de recreatieve sector, maar hij kan bijvoorbeeld ook van grote betekenis zijn voor het werkklimaat en voor het vestigingsklimaat van bedrijven.

Voorbeeld culturele diensten: De Efteling
In 1950 is de stichting Natuurpark de Efteling in Kaatsheuvel opgericht met als doel ‘de lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van de inwoners der gemeente Loon op Zand en de bevordering van het toerisme naar en binnen de gemeente, een en ander in katholieke geest.’
Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot een attractiepark dat behoort tot de internationale
top van de dag- en verblijfsrecreatie.
Een natuurrijke, groene omgeving is één van de pijlers onder het succes van het attractiepark
én een belangrijke voorwaarde voor alle activiteiten, waaronder het bekende Sprookjesbos.
De grote hoeveelheid groen maakt het park extra aantrekkelijk voor bezoekers en zorgt ervoor dat er zelfs bij grote drukte in het park nog een ontspannen sfeer is. Het vele groen
zorgt op warme dagen bovendien voor natuurlijke koeling.
De Efteling ziet zichzelf als ‘Bewaker van cultureel erfgoed, natuur en milieu’. Versterking van
de natuurwaarde is onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Dit blijkt ook uit het project ‘Loonsche
land’, waarbinnen natuurontwikkeling en verblijfsrecreatie, met gepaste verblijfsaccommodatie worden gecombineerd. Het Loonsche land, eigendom van de Efteling, wordt een gebied
van 20 – 25 ha met een combinatie van teruggebrachte heidevelden en sfeervolle buurtschappen. Een gedeelte van de gronden heeft de functie van ecologische verbindingszone en
het beheer hiervan is overgedragen aan Natuurmonumenten. Verder is, in overleg met diverse organisaties, natuurcompensatie toegepast.
Bron: www. Efteling.com; Van Lienen en Joldersma, 2009a.

2.3 Afbakening
Hier volgt een eerste aanzet tot afbakening van bedrijven en vormen van biodiversiteit waarop we ons willen richten in deze studie:
•
Focus op biodiversiteit, niet op duurzaamheid (‘groen produceren’) in bredere zin.
•
Geen aandacht voor de primaire sector (cat. A en B in SBI), omdat daar al veel
initiatieven lopen op bedrijfs- en gebiedsniveau (biodiversiteit in de landbouw).
•
Primair aandacht voor profit-organisaties, want gezien het primaat van de
winstdoelstelling is de uitdaging het grootst om aandacht te geven aan biodiversiteit waarvan de economische waarde voor verschillende typen bedrijfsprocessen nog niet duidelijk is bepaald (de economische waardering van biodiversiteit is het onderwerp van de TEEB studie (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity, UNEP; zie 3.1)).
•
Biodiversiteit die bedrijven zelf, zonder subsidie, oppakken en waarvoor geen
wettelijk kader of regels zijn. Dus biodiversiteit die bedrijven als business case
oppakken.
Dit brengt ons tot profit organisaties in de secundaire en tertiaire sector.
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3

Studies en initiatieven rond bedrijf en
biodiversiteit______________________________________________________________________
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van belangrijke richtinggevende studies
naar de relaties tussen biodiversiteit en bedrijfsleven. Ook geven we een verkennend, niet-uitputtend, overzicht van welke initiatieven er zijn genomen door bedrijfsleven, overheden en andere partijen om meer aandacht te krijgen voor biodiversiteit in de bedrijfsvoering van ondernemingen. Waar mogelijk illustreren we dit
met aansprekende voorbeelden uit het Nederlandse bedrijfsleven, waarbij we proberen aan te sluiten bij het overzicht over de toegevoegde waarde van biodiversiteit in hoofdstuk 2. We kijken naar de aanleiding en motivatie vanuit het bedrijfsleven om aandacht te schenken aan biodiversiteit en hoe dit wordt vormgegeven in
de bedrijfsprocessen. We hebben een aantal personen uit het (semi)bedrijfsleven
geïnterviewd om inzicht te krijgen in hoe zij biodiversiteit in het bedrijf (al dan niet)
meenemen. De bedrijven zijn: Dunea (waterleidingbedrijf), Delta projectontwikkeling, Hoogheemraadschap van Rijnland. Eerder zijn gesprekken gevoerd met Brabant Water en Heineken. Ook is met IUCN contact geweest over het TEEB project.
Aan het eind van het hoofdstuk trekken we lessen uit de studies, initiatieven en
voorbeelden.

3.1 Studies biodiversiteit en business
Handbook for Corporate Action
In ‘The Handbook for Corporate Action’ (2002) van Earthwatch/IUCN wordt aandacht gegeven aan de ‘business case’ voor biodiversiteit: wat zijn de zakelijke afwegingen, de vergelijking tussen kosten en baten als het gaat om bedrijf en biodiversiteit? Biodiversiteit wordt gezien als onderdeel van een lange termijn
duurzaamheidstrategie van bedrijven. Het handboek geeft aan hoe aandacht voor
biodiversiteit is te integreren in managementsystemen voor risicobeheersing, benutten van kansen en het vormgeven aan de sociale verantwoordelijkheden van
bedrijven. Voor sommige sectoren betekent aandacht geven aan biodiversiteit
vooral duurzaam gebruik of beheer van ecosystemen, zoals voor landbouw, bosbouw, visserij, water, mijnbouw en olie- en gaswinning. Aandacht voor biodiversiteit kan daarbij van essentieel belang zijn om het opraken van de benodigde hulpbronnen of grondstoffen te voorkomen en om de maatschappelijke ‘license to
operate’ te behouden. Voor andere sectoren kan biodiversiteit een rol spelen op de
bedrijfslocatie of in het bedrijfsproces. In de farmaceutische industrie biedt biodiversiteit kansen om nieuwe producten te ontwikkelen, terwijl in de dienstensector
aandacht voor biodiversiteit vooral te maken heeft met reputatie of imago. In het
handboek wordt een overzicht gegeven van mogelijke bedreigingen en kansen voor
biodiversiteit (zie kader hieronder), geïllustreerd met voorbeelden.
Het advies is om een ‘business case’ te maken van behoud en gebruik van biodiversiteit, steun te zoeken van het senior management om met biodiversiteit aan de
slag te gaan, een biodiversiteit assessment uit te voeren en commitment te krijgen

15

binnen het bedrijf (Directie en Raad van Bestuur), voor het ontwikkelen, uitvoeren
en monitoren van een biodiversiteitsplan. Dit zal een iteratief proces zijn.

Bedreigingen en kansen rond biodiversiteit en business
Risico’s van geen aandacht voor biodiversiteit

Kansen door aandacht voor biodiversiteit

•

Aantasting van ‘license to operate’

•

Veiligstellen van ‘license to operate’

•

Verstoring in aanvoer van grondstoffen

•

Versterken van zekerheid in aanvoer van

•

Reputatieschade

•

Consumenten boycot en campagnes van

•

Verbetering relaties met stakeholders

NGO’s

•

Aantrekkelijk voor ethische consumenten

•

grondstoffen

Boetes en claims van derden voor milieu-

•

Duurzame groei

schade

•

Aantrekken van maatschappelijk verant-

•

Verhogen van arbeidsproductiviteit

•

Lagere ranking in financiële markten

•

Lagere motivatie van personeel en afna-

woorde investeerders

me in arbeidsproductiviteit
Bron: Handbook 2002.

Protecting shareholder and natural value
In de studie ‘Protecting shareholder and natural value’ (Foxall, Grigg and Ten Kate,
2005) wordt een overzicht gegeven van benchmarking van 36 internationale bedrijven in de mijnbouw, minerale sector en olie/gas sector op het gebied van biodiversiteit. Bedrijven die het verst zijn hebben biodiversiteit erkend als een potentiële
bedrijfskans of een potentieel bedrijfsrisico, hebben biodiversiteitrisico’s in kaart
gebracht en een biodiversiteitsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd met bijbehorend managementinstrumentarium. Voorbeelden van instrumenten zijn ecologische impact assessments waarin biodiversiteit duidelijk aandacht krijgt.
Millennium Ecosystem Assessment
Het Millennium Ecosystem Assessment (Earthwatch Institute, Word Resources Institute, WBCSD and Word Conservation Union, 2005) is een overkoepelende studie
waarin de stand van zaken wordt opgemaakt ten aanzien van ‘Business and Ecosystems’. Het vertrekpunt wordt gevormd door de uitdagingen voor een duurzaam
gebruik van ecosystemen zoals waterschaarste, klimaatverandering, overexploitatie
van bepaalde ecosystemen, het verdwijnen van inheemse soorten en de toename
van invasieve soorten. Deze uitdagingen betekenen zowel bedreigingen als kansen
voor bedrijven. De bedreigingen raken het hele bedrijfsproces, zowel operationeel
(schaarste en hogere kosten voor grondstoffen, hogere verzekeringskosten voor
natuurrampen), als qua regelgeving (opkomen van nieuwe overheidsmaatregelen).
Daarnaast kan reputatieschade ontstaan (door media, NGO’s, andere consumentenvoorkeuren) en verminderde toegang tot kapitaal (meer restrictief beleid van
financiers). Maar ook zijn er businesskansen zoals het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten (b.v. ter vervanging van oprakende grondstoffen), nieuwe productiewijzen die een indirect positief effect hebben op biodiversiteit (b.v. minder
emissies, minder watergebruik), nieuwe markten (certificering, verhandelen van
nutriënten) en financieringmogelijkheden (andere kapitaalstromen).
TEEB
De TEEB studie (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) wordt uitgevoerd
door de United Nations Environment Programme, met ondersteuning van de Europese Commissie en een aantal Europese landen, waaronder Nederland (Ministerie
van VROM). De TEEB studie kent een aantal onderdelen (zie www.teebweb.org),
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zoals de ‘TEEB for policymakers’ (2009) en de TEEB for business (2010). In de
TEEB studie gaat het vooral om het economisch zichtbaar maken van de waarde
van ecosystemen oftewel het zogenaamde ‘natural capital’, zodat op basis van deze
private en publieke waarden van ecosystemen beleidsbeslissingen kunnen worden
genomen.

TEEB for business – Managing business risk, releasing opportunity
Het ‘TEEB for business’ rapport is gepresenteerd op ‘The first Global Business of Biodiversity
Symposium’ in Londen op 13 juli 2010. Dit symposium had als ondertitel ‘Managing business
risk, releasing opportunity’. In de discussies kwam een aantal thema’s regelmatig terug, zoals
het belang van goede communicatie tussen bedrijfsleven en ecologen (men spreekt niet elkaars taal), risicomanagement (voorkomen van negatieve impact op biodiversiteit wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor een bedrijf, zoals de BP ramp), het opnemen van aandacht voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de bedrijfsstrategie en het streven naar
‘no net loss’ of zelfs ‘net positive impact’ op biodiversiteit. Het stadium van investeren in of
sponsoren van biodiversiteit als charitatieve activiteit is men gepasseerd.
Ook wordt meer gekeken naar kansen: nieuwe markten voor ‘biodiversity-friendly products’
en toegang tot kapitaal van investeerders die in hun selectieproces meer aandacht (gaan)
geven aan biodiversiteit.
Voor meer info: TEEB, 2010.

Quick Scan Biodiversiteit voeding- en financiële sector
In Nederland hebben de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
(VBDO) en adviesbureau CREM een Quick Scan Biodiversiteit gemaakt voor de voedingssector en de financiële sector (VBDO/CREM 2005). Doel van deze Quick Scan
was vooral om snel inzicht te krijgen in de negatieve impact van een bedrijf op de
biodiversiteit. De scan richt zich vooral op knelpunten voor bedrijven die samenhangen met biodiversiteit, en op oplossingen voor compensatie van schadelijke
activiteiten. Er is weinig aandacht voor hoe bedrijven biodiversiteit (kunnen) benutten en business kansen kunnen creëren door meer aandacht te geven aan biodiversiteit in hun bedrijfsproces en -beleid.
ECNC
ECNC (European Centre for Nature Conservation) heeft gewerkt aan een studie
over de impact van de teelt van biobrandstoffen op biodiversiteit in Europa (Biemans et al., 2008). Ook werkt ECNC aan business cases voor biodiversiteit met een
aantal Zwitserse bedrijven (waaronder Nestlé) en aan een studie voor het stroomlijnen van Europese biodiversiteit indicatoren.
ECNC heeft een ‘Biodiversity Finance Clearing House Mechanism’ ontwikkeld, een
database voor organisaties en bedrijven die investeringen in biodiversiteit willen
bevorderen (zie www.ecnc.org).
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3.2 Lopende praktijkinitatieven rond biodiversiteit
IUCN Business & Biodiversity
IUCN wil met het ‘Business and Biodiversity programme‘ het begrip biodiversiteit
concretiseren voor het bedrijfsleven en kansen en bedreigingen in kaart te brengen.
Biodiversiteit wordt gezien als een kernelement van duurzaamheid. Biodiversiteit
vormt een belangrijke voorwaarde voor ecosysteemprocessen en de levering van
ecosysteemdiensten. IUCN Nederland heeft activiteiten en projecten ontplooid rond
biodiversiteit voor verschillende sectoren en handelsketens, zoals vis, hout, soja,
toerisme, olie en mijnbouw en de financiële sector.
Ook heeft het IUCN het rapport Business & Biodiversity - A guide for Netherlands
based entreprises operating internationally’ gepubliceerd (Parr & Simons, 2007).
Hierin worden in de zogenaamde ‘Sector notes’, voor een aantal sectoren aangegeven wat de relatie is met biodiversiteit, de business case en maatregelen, tools,
‘good practices’ en initiatieven, de voortgang en de uitdagingen. Zo wordt melding
gemaakt van o.a. Nederlandse retailers die steeds meer duurzame vis en duurzaam
hout betrekken (MSC en FSC certificering en de ‘Energy and Biodiversity Initiative’
(BP, Chevron, Shell en Statoil met 5 toonaangevende natuurbeschermingsorganisaties). Zo wordt het voorbeeld gepresenteerd van de Shell’s Group Biodiversity
Standard, waarin Shell zich committeert aan het doen van environmental impact
assessments met aandacht voor biodiversiteit, voorafgaande aan nieuwe activiteiten, en het nalaten van olie- en gasboringen in Natural World Heritage Sites. Shell
heeft hiervoor een strategie en actieplan ontwikkeld voor het gehele bedrijf. Ook
wordt gewerkt aan duurzaam toerisme, o.a. met ‘Product-oriented Environmental
Management System’ van de ANVR en het Benchmarking System ‘Green Globe’. In
het rapport worden ook nationale en internationale bronnen van informatie, netwerken en initiatieven op het gebied van biodiversiteit en bedrijven genoemd. Met
het initiatief ‘Leaders for Nature’ (http://www.leadersfornature.nl) beoogt ICUN via
een netwerk van professionals en managers het ecosysteemdenken te integreren in
de ‘core business’ van het bedrijfsleven.
IBAT: Integrated Biodiversity Assessment Tool
IBAT is een internet instrument (https://www.ibatforbusiness.org) dat het mogelijk
maakt om specifieke locaties te beoordelen op de aanwezigheid van hoge biodiversiteitswaarden, wanneer deze locaties mogelijk gebruikt gaan worden voor b.v. de
ontwikkeling van bedrijfslocaties, ontginning etc. In het beoordelings- en planningsproces kan van deze informatie gebruik worden gemaakt. De database bevat
wettelijk beschermde gebieden, waaronder gebieden die onder de werking van internationale verdragen vallen, en mondiaal belangrijke gebieden voor biodiversiteit
(Key Biodiversity Areas). Het instrument is het resultaat van samenwerking tussen
BirdLife International, Conservation International, IUCN en UNEP World Conservation Monitoring Centre.
Biodiversity and business risk
Voor het World Economic Forum heeft PricewaterhouseCoopers een briefing paper
gemaakt met daarin een overzicht van mogelijke risico’s die bedrijven lopen als ze
geen aandacht schenken aan biodiversiteit (World Economic Forum, 2010). Er worden verschillende risico’s onderscheiden:
•
Fysieke risico’s: verminderde productiviteit van ecosysteemdiensten vanwege
afname van biodiversiteit; grondstoffenschaarste en hogere kosten voor grondstoffen; verstoring van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in kwetsbare gebieden
of door natuurrampen.
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•

•
•

Regelgeving en juridische risico’s: beperking van toegang tot land en grondstoffen; rechtszaken rond het betwisten van toegang en gebruik van natuurlijke
hulpbronnen; afnemende quota voor gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
compensatie- en prijsmaatregelen van overheden voor gebruik van en schade
aan natuurlijke hulpbronnen.
Marktrisico’s: wijzigende consumentenvoorkeuren op basis van duurzaamheidsoverwegingen; inkoperseisen op basis van duurzaamheidscriteria.
Andere risico’s: reputatieschade; financiële risico’s door extra kosten of afnemende credibiliteit; afnemende leveringszekerheid in de gehele productketen.

Countdown 2010 Provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant werkt actief aan het bevorderen van biodiversiteit en
roept burgers, bedrijven en beleidsmakers mee te werken aan ‘Countdown 2010 –
Red Biodiversiteit’. Op een speciale website wordt informatie gegeven, met een
overzicht van activiteiten en een stroomschema voor subsidiemogelijkheden
(www.biodiversiteitbrabant.nl). Provincie en gemeenten hebben gezamenlijk 2,7
miljoen Euro uitgetrokken voor een educatieprogramma ‘Brabantse parels van Biodiversiteit’. Verschillende gemeenten hebben een ‘ambassadeurssoort’ benoemd om
aandacht te vragen voor biodiversiteit. Zo werkt de gemeente Alphen-Chaam met
de ambassadeursoort ‘Chaams hoen’, heeft Baarle-Nassau gekozen voor de Boomkikker en Laarbeek voor de Patrijs. Zo’n 15 gemeenten en het waterschap De
Dommel hebben een ‘Actieplan Biodiversiteit’ opgesteld. Om gemeenten te ondersteunen bij de keuze van een ambassadeursoort heeft de provincie een kansenkaart opgesteld met daarin aangegeven voor welke soorten welke leefgebieden in
de gemeenten aanwezig zijn of kunnen worden ontwikkeld op basis van de gebiedskenmerken. Ook is hierbij aandacht voor cultuurhistorische aspecten, zoals bij
het Chaams Hoen, een Brabants hoenderras dat in de 19e eeuw op veel boerenerven ten zuiden van Breda aanwezig was. In de brochure ‘Bedrijvigheid en Biodiversiteit: een prima combinatie’ worden voorbeelden gegeven van biodiversiteitsprojecten bij bedrijven en op bedrijventerreinen in Noord-Brabant. In totaal hebben 14
bedrijven in Brabant de Countdown 2010 ondertekend. Daarnaast worden bedrijven
benaderd voor het opnemen van een biodiversiteitssectie in hun jaarverslagen en
milieurapportages.
Provincies – Kansenverkenner Prisma project
Vanuit het IPO is in het kader van het PRISMA project (Programma Interprovinciale
Strategische Milieuagenda) gewerkt aan een kansenverkenner voor biodiversiteit en
bedrijven. Deze is vooral toegespitst op de levensmiddelen industrie en de recreatieve sector (‘Van biologentaal naar business language’; Van Lienen en Joldersma,
2009a). Uit de studie komt naar voren dat het denken in termen van biodiversiteit
en ecosysteemdiensten aan het bedrijfsleven de mogelijkheid biedt om vanuit een
andere invalshoek naar kansen en bedreigingen te kijken en hoe hierop te reageren. Heel belangrijk is om kansen en bedreigingen gelieerd aan biodiversiteit te
‘vertalen’ in de taal van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in termen van productkwaliteit, onderscheidend vermogen, reputatie, risicomanagement of relatie met
stakeholders.
Ook is in het kader van het PRISMA project een checklist voor bedrijventerreinen
gemaakt om bij inrichting en beheer aandacht te besteden aan biodiversiteit en om
hiervoor ecologische voorwaarden te scheppen (Van Lienen en Joldersma, 2009b).
Als vervolg hierop wordt een kosten-baten studie uitgevoerd voor een ecologische
inrichting van bedrijventerreinen.
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Streekrekening
In het nationaal landschap ‘Het Groene Woud’ en drie andere gebieden in Nederland bestaan tegenwoordig zogenaamde streekrekeningen. Uit het geld dat hieruit
voortvloeit kunnen allerlei kleine, regionale biodiversiteitsprojecten worden gefinancierd. Het gaat om een groene spaarrekening voor overheid en particulieren.
Met de renteopbrengsten wordt een fonds gevuld. Het werkt als een gewone spaarrekening; de rekeninghouder krijgt rente over het gespaarde bedrag. Deze rente
kan door de rekeninghouder deels bestemd worden voor de streekrekening. De
betrokken bank (Rabobank) stort altijd 5% van de totaal uitgekeerde rente aan het
fonds. In Het Groene Woud wordt op deze manier ca.  200.000,- per jaar opgehaald. Bedrijven dragen op deze manier bij aan het sponsoren van biodiversiteit. In
Het Groene Woud is ruim een derde van de rekeninghouders een bedrijf, de overigen betreffen overheden, stichtingen e.d.
Coalitie biodiversiteit
De Coalitie Biodiversiteit 2010 bestaat uit een brede vertegenwoordiging van gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven (zie
www.2010.biodiversiteit.nl). Zo’n 120 organisaties hebben zich aangesloten bij
deze coalitie, vooral provincies, gemeenten, stichtingen, verenigingen en adviesbureaus op het gebied van landschap en natuur. Het aantal bedrijven dat als ‘partner’
wordt vermeld is zeer beperkt, o.a. ASN Bank, VEWIN en Kennemer Duincamping.
De Groene Zaak
De Groene Zaak, gelanceerd in 2010, is een brancheoverstijgende vertegenwoordiging van bedrijven met als ambitie het sneller verduurzamen van ondernemend
Nederland. De focus is op de planet-kant: werken aan een beter milieu en ecologisch evenwicht. De Groene Zaak zet bedrijfsmatige expertise in op het gebied van
duurzaam ondernemen en zoekt nadrukkelijk samenwerking met politiek en overheid vanuit de overtuiging dat kennis en beleidsmatige ondersteuning van de overheid cruciaal zijn voor snellere vergroening. Er zijn zo’n 50 bedrijven aangesloten
bij De Groene Zaak. Naast adviesbureaus, banken, zorgverzekeraars en bedrijven
in de energie- en elektronische sector zijn dit o.a. Albron, Koffiebranderij Peeze,
Van Houtum Papier, Van Gansewinkel en TNT.
Certificering en biodiversiteit
Vanuit maatschappelijke organisaties wordt ook gewerkt aan het stimuleren van
biodiversiteit. Een aantal organisaties, zoals Solidaridad, gebruikt hiervoor het instrument van certificering van producten (soja, koffie). Labels zijn bijvoorbeeld UTZ
Certified, Rainforest Alliance en Bird Friendly. Andere initiatieven op dit vlak zijn het
al eerder genoemde keurmerk van MSC (Marine Steward Council, waar bij de totstandkoming Unilever een belangrijke rol heeft gespeeld) en de keurmerken FSC
(Forest Stewardschip Council) en PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). De FSC en PEFC keurmerken worden gebruikt voor certificering
van zowel het bosbeheer als voor de handelsketen. Het certificeren is wat betreft
de planet-kant vooral gericht op milieu, waarbij biodiversiteit soms wel expliciet
wordt meegenomen en soms meer aandacht mag krijgen.
Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen
De Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, in 2009 ingesteld door de
regering met oud-minister Alders als voorzitter, zoekt naar de beste manieren en
methoden voor duurzaam gebruik van biodiversiteit. Hoe kan concreet worden gewerkt aan het behoud en het duurzaam gebruik van biodiversiteit in Nederland en
daarbuiten? Welke concrete instrumenten zetten we daarvoor in? En hoe betrekken
we de Nederlandse samenleving hierbij? De eerste contouren van een advies zijn
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verschenen op 9 maart 2010 en bevatten een reeks aanbevelingen aan de verkiezingscommissies van de politieke partijen. De economische waarde van biodiversiteit is naast de natuurlijke waarde een rode draad in dat advies. In de loop van
2011 volgt het complete advies.
Beleid, tools en instrumenten
Het Ministerie van VROM heeft het ‘Beoordelingskader Biodiversiteit’ ontwikkeld
(VROM, 2002), waarin het ecosysteemdenken een centrale plaats heeft. Dit beoordelingskader is een instrument voor het bedrijfsleven om met name de negatieve
impact van bedrijf op biodiversiteit te verminderen. VROM en LNV ondersteunen
praktijkprogramma’s waarin wordt onderzocht wat b.v. de mogelijkheden zijn om
natuurlijke vijanden beter te benutten in plaagbestrijding door het landbouwbedrijfsleven door middel van een uitgekiende groene dooradering (project Functionele agrobiodiversiteit, FAB).
In het beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor
altijd' (LNV, 2008) staan de prioriteiten bij het aanpakken van de aantasting van
biodiversiteit en het bevorderen van het duurzaam gebruik van biodiversiteit en
natuurlijke hulpbronnen, zowel binnen als buiten Nederland. Dit beleidsprogramma
Biodiversiteit (2008-2011) is ondertekend door de ministers van LNV, VROM en OS,
mede namens de bewindslieden van EZ, OCW, V&W en Defensie. Het beleidsprogramma richt zich o.a. op het duurzamer maken van de handel in hout, soja, palmolie, biomassa en veen en het nuttig gebruiken van ecosysteemdiensten. De samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere
overheden zal ook worden vergroot.
Daarnaast heeft het Ministerie van LNV stimuleringsprogramma’s om het bedrijfsleven meer met biodiversiteit te laten ondernemen.
Het SBIR (Small Business Innovation Research Programme) voor biodiversiteit is
bedoeld om het bedrijfsleven uit te dagen met innovatieve voorstellen te komen. In
2009 is deze tender open gegaan en met 110 inzendingen is het een van de meest
succesvolle SBIR programma’s. Voorbeelden van projecten die innovaties verder
mogen ontwikkelen zijn b.v. methoden om bijvangsten te verminderen bij garnalenvangst en groene daken.
Tresor en Triodos
De stichting Tresor houdt zich bezig met het behoud en het bevorderen van biodiversiteit in een reservaat in Frans Guyana in de vorm van aan te kopen certificaten.
Zij wordt daarbij gesteund door de Triodosbank. De Triodos Foundation geeft ook
steun aan de Stichting Nationale Proeftuin, waar burgers zelf inheemse zaden inbrengen op een ‘ruilbeurs’ en deze zaden worden uitgezaaid om op die manier
(zeldzame) planten helpen te verspreiden en in stand te houden.
Bedrijven en Biodiversiteit (België)
In België geniet het thema Business & Biodiversity aandacht onder de Nationale Strategie biodiversiteit. Men ziet groot potentieel voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. IKEA wordt als een interessant voorbeeld gezien voor het globaal en lokaal
versterken van biodiversiteit. Multinational IKEA heeft een samenwerkingsverband
met organisaties als WWF en Greenpeace voor de wereldwijde promotie van biodiversiteit. Daarnaast besteedt IKEA op lokaal niveau aandacht aan de natuur. Zo werd
bij de inrichting van het IKEA distributiecentrum in Genk rekening gehouden met het
aangrenzende natuurgebied Schemmersberg. Er werden maatregelen op het bedrijventerrein genomen voor de harmonisering met de omringende (groen)gebieden.
“Voorbeelden zijn de aanleg van een rietveld en nestgelegenheden voor vogels, de
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afstemming van het maaibeleid en het ongerept laten van natuur op het bedrijfsterrein”, aldus Vincent Hody, milieucoördinator bij IKEA.
Begin 2010 is een seminar gehouden over Bedrijven en Biodiversiteit. Initiatieven
die aan de orde kwamen waren o.a. de Antwerpse haven en Delhaize (zie
http://www.duurzameontwikkeling.be/praktijk/13/articles/1893). “We willen ook
nog vis verkopen aan de toekomstige generaties, daarom ijveren we voor een
duurzame exploitatie van het visbestand” meldde Delhaize. Aan de leveranciers
worden strikte regels en een certificering opgelegd, geen verkoop meer van bedreigde vissoorten (zoals rode tonijn), een betere communicatie met de verbruikers. Inzet is om tegen 2012 te beschikken over een 100% duurzame visketen. Het
WWF helpt bij het creëren van een mondiaal label (vervat in de ‘viswijzer van
WWF) dat een aanvulling moet vormen op de MSC certificaten die per product worden toegekend.
Biodiversity in Good Company (Duitsland)
Het Duitse Ministerie voor Milieu heeft in 2008 een initiatief gestart onder de naam
‘Biodiversity in Good Company’. Met verschillende organisaties, waaronder GTZ en
het Centre for Sustainability Management (CSM) is gewerkt aan een praktische
handleiding voor bedrijven met goede voorbeelden ter inspiratie. Aandacht voor
biodiversiteit wordt gezien als een business opportunity en ook als een mogelijkheid
om risico’s te verminderen (Schaltegger en Beständig, 2010).
Bovenstaande voorbeelden laten vele initiatieven zien hoe bedrijven worden gestimuleerd biodiversiteit op te pakken. Welke concrete resultaten dat oplevert is lang
niet altijd duidelijk. Monitoring van concrete resultaten is belangrijk en zou meer
aandacht mogen krijgen. In de volgende paragraaf laten we enkele concrete resultaten zien.

3.3 Resultaten uit de bedrijfspraktijk
Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal bedrijven om in beeld te brengen hoe
binnen het bedrijf gewerkt wordt aan biodiversiteit. Daarnaast is gebruik gemaakt
van informatie die is verzameld in het kader van het Prismaproject. Hieronder
wordt een aantal voorbeelden beschreven uit de watersector, levensmiddelenindustrie en projectontwikkeling.

3.3.1

Voorbeeld 1: Brabant Water
Type bedrijf
Brabant Water levert drink- en industriewater aan ruim 2,4 miljoen inwoners en
bedrijven in Noord-Brabant. Dit bedrijf heeft 40 waterwingebieden en telt 32 waterproductiebedrijven. De aandelen zijn voor een derde in handen van de provincie
Noord-Brabant. Gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water bezitten
de overige aandelen.
Duurzaamheid en biodiversiteit
Brabant Water staat in de top 10 van grondeigenaren in Brabant en voelt uit dien
hoofde ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om goed met haar gebieden
om te gaan. Brabant Water neemt deel aan een ‘Benchmark Waterbedrijven’ waarin
prestaties op financieel gebied en resultaten op het gebied van waterkwaliteit,
dienstverlening en milieu worden vergeleken. Binnen het bedrijf Brabant Water is
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een platform duurzaamheid dat activiteiten op het gebied van duurzaamheid coördineert en werkt aan een nog grotere bewustwording onder de medewerkers. Brabant Water heeft het Certificaat ‘Milieukeur barometer duurzaam terreinbeheer’
(niveau ‘goud’), waarin met name het bestrijdingsmiddelengebruik wordt teruggedrongen. Brabant Water werkt aan verdrogingsbestrijding en doet mee aan Countdown 2010. Er is een Footprint opgesteld voor de CO2 belasting en een ambitie
‘klimaatneutraal’ geformuleerd.
De doelstelling van Brabant Water in relatie tot biodiversiteit is het veiligstellen van
water in voldoende kwantiteit en van voldoende kwaliteit waarbij waterwinning
geen onevenredige schade mag opleveren aan de omgeving.
Verminderen of voorkomen schade aan biodiversiteit
Om schade voor de omgeving te voorkomen is verdrogingsbestrijding van belang.
Hierbij zijn verschillende opties, zoals bijvoorbeeld het koppelen van twee winlocaties (bijvoorbeeld daar waar wateroverlast is en locatie waar kans is op teveel onttrekking). Ook worden de bronnen beschermd middels duurzaam terreinbeheer op
de locaties (zie Certificaat Duurzaam Terreinbeheer) en het terugdringen van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de beschermde gebieden rond de wingebieden (Schoon Water).
Duurzaam terreinbeheer en biodiversiteit
De normen van het duurzaam terreinbeheer gaan verder dan de wettelijke vereisten uit de
provinciale milieuverordening. Er is een voorbeeldbestek dat wordt gevolgd en een
certificeringschema van Stichting Milieukeur. Elementen zijn o.a. extensief maaibeheer en
afvoer van maaisel. Het afvoer van maaisel leidt tot verschraling en dat is weer goed voor
biodiversiteit. Ook hoeft er zo minder gemaaid te worden en dat is ook economisch gunstig.
Brabant Water maakt wel hogere kosten voor mechanische onkruidbestrijding, maar vindt dit
belangrijk voor een duurzaam terreinbeheer. Voor het certificaat Duurzaam Terreinbeheer
heeft SMK een uitzondering gemaakt voor het gebruik van glyfosaat (werkzame stof van
Roundup) voor de bestrijding van exotische soorten. Brabant Water vindt het echter
belangrijk om de eigen norm van geen gebruik van glyfosaat aan te houden.

Bevorderen biodiversiteit
Brabant Water gebruikt spoelwater voor het bevorderen van biodiversiteit (zie kader hieronder).
Brabant Water – spoelwater gebruiken voor bevorderen biodiversiteit
Brabant Water zuivert het spoelwater waarmee filters worden schoongemaakt. Een deel van dit
water wordt geloosd ter bestrijding van de verdroging van het Groot Meer, om zo dit ven met
bijzondere flora en fauna van extra water te voorzien. De lokale IVN afdeling heeft hier een
informatieve wandeling uitgezet, het ‘Natuurwandelpad Groot Meer’ met achtergrondinformatie
over de herstelwerkzaamheden rond het Groot Meer en bijzondere planten zoals oeverkruid.
Ook is er een toename van het aantal reptielen en amfibieën, zoals de heikikker en poelkikker.
De aanleg van een paddenscherm als faunapassage, waar Brabant Water bij betrokken was,
heeft hieraan bijgedragen. Met Natuurmonumenten is afgesproken dat het spoelwater van het
waterproductiebedrijf in Oirschot naar het Winkelsven in het natuurgebied Kampina wordt gepompt. Door dit ijzer- en kalkrijke spoelwater is de kwaliteit van de vegetatie aanzienlijk verbeterd en zijn dertien planten van de Rode Lijst weer in het gebied teruggekeerd.
Bron: Brabant Water (2009), Duurzaamheidsverslag 2008. INV Wandeling bij ‘Groot Meer’,
Vessem.
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Brabant Water past sinds 2003 geïntegreerd bosbeheer toe, dus niet gericht puur
op de houtproductie, maar ook op recreatieve waarden en natuurwaarden. Dit levert meer op in termen van biodiversiteit. Er is aandacht voor andere typen vegetaties, zoals struwelen, met positieve effecten voor flora en fauna en voor de beleving
van burgers en recreanten. In een meer agrarisch wingebied (waterwinputten in
grasland) heeft Brabant Water geïnvesteerd in maatregelen ter bescherming van
broedvogels (m.n. weidevogels), wat heeft geresulteerd in een toename van het
aantal wulpen, grutto’s en kieviten. De waterwingebieden zijn toegankelijk voor het
publiek en burgers kunnen te voet en per fiets genieten van de natuur.
Productkwaliteit
Brabant Water heeft haar werkwijze geanalyseerd aan de hand van de waterketen
van productie tot eindgebruiker. Hieruit bleek dat consumenten met zogenaamd
‘hard’ water (kalkrijk) meer energie en zeep gebruiken dan consumenten met minder kalkrijk water. Dit geeft een hoge milieubelasting. Door het grondwater te ontharden bij de bron, heeft Brabant Water de totale milieubelasting in de hele keten
substantieel verminderd. Bovendien zorgt ontharding ook voor meer comfort bij de
klant, hetgeen het bedrijfsbelang van Brabant Water ten goede komt (Duurzaamheidsverslag Brabant Water, 2008; Van Lienen en Joldersma, 2009a). De ervaring
van Brabant Water is dat door het verbinden van de bedrijfsmatige aspecten (als
kostenbesparing en tevredenheid van klanten) met natuur- en milieuaspecten, een
win-win situatie ontstaat voor zowel bedrijf, milieu en natuur.
Reputatie
In de communicatie naar buiten gebruikt Brabant Water het symbool van de heikikker. Brabant Water heeft deze soort geadopteerd en wil daarmee laten zien dat ze
ernaar streeft de biologische rijkdom in stand te houden. De heikikker is een bedreigde soort die speciale eisen stelt aan haar leefomgeving. Om een geschiktere
leefomgeving voor de heikikker te ontwikkelen zal een nieuw leefgebied voor de
heikikker worden ingericht. De heikikker appelleert ook aan de hei die Brabant
vroeger rijk was en geeft de associatie met water. Als symboolsoort sluit het daarom ook goed aan bij de identiteit van Brabant en bij de activiteiten van Brabant
Water.
Communicatie met stakeholders
In de verantwoording naar de aandeelhouders en het bredere publiek wordt over
biodiversiteit gerapporteerd (zie kader hieronder).

Biodiversiteit in het duurzaamheidsverslag
In het duurzaamheidsverslag van Brabant Water wordt ‘Bevordering biodiversiteit’ expliciet
genoemd: Brabant Water streeft niet alleen naar optimale terreininrichting voor de bescherming en winning van drinkwater, maar ook om natuurwaarden te behouden en te versterken.
Bron: Duurzaamheidsverslag 2008 Brabant Water, 2009.

Bedrijfsstrategie biodiversiteit
Bij Brabant Water gaat het om duurzame watervoorziening in kwantiteit en kwaliteit, de maatschappelijke borging van de drinkwatervoorziening. Brabant Water is
een nutsbedrijf, de maatschappelijke inbedding is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Het behoud van biodiversiteit is één van de doelstellingen die men als
nutsbedrijf wil meenemen. Binnen het bedrijf is biodiversiteit aan de orde gesteld
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om te komen tot een biodiversiteitsplan dat gedragen wordt door het management
van het bedrijf. Vervolgens vindt monitoring van de uitvoering van het plan plaats
met rapportage van de bevindingen.

3.3.2

Voorbeeld 2: Heineken
Karakterisering van het bedrijf
Heineken is een van de leidende internationale brouwers, met als belangrijkste
merk Heineken®. Daarnaast brouwt en verkoopt Heineken zo’n 200 internationale
premium, regionale en lokale bieren en ciders. Heineken heeft meer dan 125 brouwerijen in meer dan 70 landen (2009). In Europa is Heineken de grootste brouwer
en wereldwijd de grootste cider producent.
Duurzaamheid en biodiversiteit
Heineken werkt met de Global Reporting Initiative guidelines. Voor de Dow Jones
Sustainability Index worden deze GRI parameters afgewogen. Heineken heeft een
goed profiel voor de ‘beverage sector’ en scoort hoog op water- en energiemanagement. Heineken scoorde echter minder op de indicator ‘Biodiversiteit’. Dit was
reden om dit onderwerp in 2007 op te pakken.
Aanpak rond biodiversiteit
Een verkenning van belangrijke parameters vanuit het Life Cyclus Thinking perspectief van bier heeft geleid tot het leggen van een relatie tussen bedrijfsproces,
bedrijfslocatie en productketen enerzijds en biodiversiteit anderzijds. In de afweging van mogelijke maatregelen is meegenomen waar de meeste impact te verkrijgen is. Zo bleek dat afvalwater van het productieproces belangrijker was t.a.v.
biodiversiteit dan wateronttrekking (water als ‘productie ecosysteemdienst’ voor het
productieproces).
Bij de keuze van een locatie voor een Heineken brouwerij wordt een waterbeschermingsplan gemaakt om de aquifer (grondwater) te beschermen en wordt elke
twee jaar een watersurvey uitgevoerd ter monitoring. Daarnaast wordt binnen de
verschillende Heineken brouwerijen wereldwijd gewerkt met het programma ‘Aware
of water’ en worden streefwaarden geformuleerd (hectoliter water/hectoliter gebrouwen bier), met duidelijke monitoring en rapportage.
Voor een verdere analyse van de parameter ‘afvalwater’ is wereldwijd gekeken naar
Heineken locaties die binnen 50 km afstand liggen van een beschermd natuurgebied, gebruikmakend van gegevens van de World Database on Protected Areas.
Hieruit bleek dat 108 productielocaties in de buurt liggen van beschermde natuurgebieden, waarvan er 14 nog niet beschikken over een zuiveringsinstallatie. Deze
resultaten zijn gebruikt voor een prioriteitstelling binnen het waterzuiveringsprogramma om zo de kwaliteit van de omringende natuurgebieden veilig te stellen
(Heineken Sustainability Report, 2007; Geluk 2007; Interview met Safety & Environment Manager Heineken International, 2008; Van Lienden en Joldersma, 2009).
In haar biodiversiteitbeleid zet Heineken in op twee sporen. Enerzijds reduceert zij
de negatieve impact van haar bedrijfsactiviteiten op biodiversiteit, anderzijds werkt
zij aan een betere benutting van ecosysteemdiensten in bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld project Veldleeuwerik, zie hieronder), waardoor behoud of verbetering van
biodiversiteit ontstaat.
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Biodiversiteit in de gerstproductieketen – Veldleeuwerik
Kijkend naar de productketen werkt Heineken aan de verduurzaming van de gerstketen, o.a.
middels het project ‘Veldleeuwerik’ in Flevoland. Doel van dit project is gerstteelt op duurzame wijze. Hierbij wordt gewerkt met 10 internationale duurzaamheidsindicatoren en wordt
samengewerkt met toeleveranciers en met andere afnemers, de zgn. ‘Friends in rotation’ uit
de aardappel- en suikerindustrie. Deze 10 indicatoren zijn: productwaarde, bodemvruchtbaarheid, bodemverlies, voedingsstoffen, gewasbescherming, water, energie, biodiversiteit, menselijk kapitaal en locale economie.
De ‘Veldleeuwerik’ staat symbool voor duurzame akkerbouw door behoud van biodiversiteit.
Dit is terug te zien in het behoud van agrarische natuurelementen en een soortenrijke flora en
fauna op en rond de akkers. Het is een uitdaging om de duurzaamheidsindicator ‘Biodiversiteit’ te koppelen aan duurzaamheidsindicatoren die de deelnemende telers aanspreken. Zo
kan bijvoorbeeld de duurzaamheidsindicator ‘Bodembeheer’ vertaald worden naar de aanwezigheid en activiteit van regenwormen (bijdrage aan een goede bodemstructuur, ondersteunende dienst) en natuurlijke akkerranden naar de aanwezigheid van natuurlijke vijanden
(versterken van biologische bestrijding van plaaginsecten, regulerende dienst).
Bron: Van Lienden en Joldersma, 2009; De Vries et al., 2010.

In 2009 is Heineken volgens de SAM Dow Jones Sustainability Index voor het derde
achtereenvolgende jaar ‘s werelds duurzaamste bierbrouwer en de duurzaamste
drankenproducent in Europa. In het Heineken duurzaamheidsverslag 2009 wordt
biodiversiteit als zodanig niet meer genoemd. Local sourcing en sociale thema’s zijn
de afgelopen jaren belangrijker geworden en er kan maar voor een beperkt aantal
centrale thema’s gekozen worden. Heineken wil biodiversiteit nu koppelen aan andere duurzaamheidsthema’s zoals de ‘water footprint’. Ook zal een nieuw ontwikkeld instrument (Malting Assessment System for Sustainable Agriculture, MASSA),
gebaseerd op de 10 duurzaamheidsindicatoren uit het Veldleeuwerik project, worden toegepast om te meten hoe leveranciers aan Heineken bezig zijn met duurzame landbouw.
De inzet van Heineken is om duurzaamheid een bredere nieuwere kapstok te geven
om zo ook naast de inkoopafdelingen de commerciële en distributieafdelingen erbij
te betrekken. Heineken heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het komende
decennium (2010-2020). Heineken werkt aan ‘Brewing a Better Future’ en de lange
termijn ambitie van Heineken is ‘To be the World’s Greenest Brewer’. Deze ambitie
wordt uitgewerkt in 6 kerninitiatieven rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Green Brewer; Green Commerce; Engaging Employees; Heineken Cares;
Responsible Consumption and Partnerships for Progress. Biodiversiteit krijgt dan,
gekoppeld aan andere thema’s zoals water, een plaats onder ‘Green Brewer’.

3.4 Lessen uit de bedrijfspraktijk
3.4.1

Motivatie voor werken aan biodiversiteit
Bedrijven kunnen vanuit verschillende motieven werken aan biodiversiteit. Externe
factoren kunnen aanleiding zijn om aandacht te geven aan biodiversiteit, bijvoorbeeld reputatie/imago, maatschappelijke druk en (te verwachten) regelgeving.
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Maar ook direct aan het bedrijf gerelateerde factoren kunnen een rol spelen, zoals
kostenbesparingen en belangen van stakeholders (aandeelhouders, klanten).
Als biodiversiteit louter wordt opgevat in de zin van het beschermen en beheren
van flora en fauna (bijvoorbeeld Rode Lijst soorten) kan dat in de communicatie
naar buiten aansprekend werken voor de reputatie of het imago van het bedrijf,
zoals de heikikker bij Brabants Water. Benchmarking kan ook een belangrijke
impuls geven om aandacht te geven aan biodiversiteit (zie voorbeeld Brabant Water en het Green Brewer initiatief bij Heineken). Indirect heeft dit ook weer te maken met reputatie en imago.
Kostenbesparing is vaak een belangrijke aanleiding om bedrijfsprocessen of productieketen te analyseren en maatregelen te nemen. Een andere belangrijke drijfveer is klanttevredenheid. Als bij analyse van deze aspecten en maatregelen
biodiversiteit wordt meegenomen kan dit vaak een win-win situatie opleveren, b.v.
aandacht voor het beschermen of bevorderen van biodiversiteit bij de winning of
productie van grondstoffen, de wijze van verpakken, het hergebruik van afvalstromen.
Risicomanagement is een andere reden om aandacht te geven aan biodiversiteit.
Dit lijkt een wat abstract begrip, maar dit kan zeer actueel worden, zoals de olieramp van BP heeft laten zien. Als risico’s voor het milieu, en voor biodiversiteit in
het bijzonder, niet goed worden ingeschat en beheerd kan dit hoge financiële kosten en flinke reputatieschade met zich meebrengen (wat zich weer kan vertalen in
lage waardering van aandelen en het moeilijker kunnen aantrekken van kapitaal).
Figuur 3.1 laat de mate van ‘biodiversiteitsrisico’ zien voor verschillende bedrijfsectoren. Opvallend is ook dat MVO Nederland biodiversiteit in één adem noemt met
grondstoffenschaarste, en biodiversiteit koppelt aan het zeker stellen van de ecosysteemdiensten (http://www.mvonederland.nl/dossier/7/158).

Figuur 3.1

Indeling van bedrijven in hoog, gemiddeld en laag risico voor
afhankelijkheid van en/of bedreigend voor biodiversiteit
(biodiversiteitrisico) (bron: Parr & Simmons, 2007).

Een andere motivatie voor bedrijven om zich actief bezig te houden met biodiversiteit is de relatie met stakeholders. Proactief werken aan biodiversiteit kan meer
mogelijk maken, bijvoorbeeld bij bedrijfsuitbreidingen. Zo kan een bedrijf werken
aan ‘dividend in natura’ dat aansluit bij de belangen van stakeholders, bijvoorbeeld
bij de belangen van provincies en maatschappelijke organisaties die biodiversiteit
belangrijk vinden. Een goed voorbeeld hiervan is Brabant Water.
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3.4.2

Aanpak: interne verankering biodiversiteit
Voor een systematische aandacht voor biodiversiteit binnen bedrijfsprocessen en –
systemen zijn ‘aandachtssymbolen’ onvoldoende en is onderbouwing nodig om de
reputatie waar te kunnen maken. Dat vraagt om een analyse van bedrijfsprocessen
en productketen in relatie tot biodiversiteit, een inventarisatie van kansen en knelpunten, identificatie van maatregelen en een verankering van biodiversiteit binnen
bedrijfsdoelstellingen en -systemen (indicatoren, monitoring, rapportage).
Een gedeeltelijk uitgevoerde ketenanalyse, de procesboom, of een productketenanalyse zijn goede instrumenten om de relatie tussen het bedrijf en biodiversiteit
concreet te maken en te analyseren. Ook kan duurzaamheidscertificering een goede werkwijze zijn om binnen een bepaalde sector systematische aandacht voor
biodiversiteit mee te nemen in bedrijfsprocessen. Daarbij is belangrijk dat de audits
en de accreditatie van de auditors door onafhankelijke organisaties worden uitgevoerd (zgn. ‘third party certification’). Dit levert voor het bedrijf voordelen op qua
imago en het zich positief onderscheiden in de markt.
Het oppakken van het onderwerp biodiversiteit kan institutioneel op verschillende
wijzen worden vormgegeven. Bij het ene bedrijf zal het voor de hand liggen om dat
neer te leggen bij de afdeling Milieu, bij een ander bedrijf kan het meer gezien
worden als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of als
een belangrijk aspect bij de afdeling Inkoop.
In de communicatie en verantwoording naar stakeholders kan biodiversiteit een
aandachtspunt zijn. Opvallend is dat in meerdere duurzaamheidsverslagen (zie o.a.
duurzaamheidsverslag Suikerunie, Nutreco en www.duurzaamheidsverslag.nl) veel
aandacht wordt gegeven aan klimaat (CO2 emissies en de ‘Carbon footprint’) en
weinig aan biodiversiteit. Meerdere factoren kunnen hierbij een rol spelen, zoals de
maatschappelijke aandacht voor klimaat, de te verwachten regeldruk rond klimaatdoelstellingen, subsidiemogelijkheden en de beschikbare kennis om klimaat te vertalen in concrete en ‘afrekenbare’ streefwaarden. Voor biodiversiteit bestaan (nog)
geen simpele indicatoren.
Uit een analyse van PricewaterhouseCoopers van de jaarverslagen van de 100
grootste ondernemingen wereldwijd blijkt dat 18 bedrijven biodiversiteit of ecosystemen expliciet noemen in hun jaarverslag. Van deze 18 bedrijven rapporteren 6
bedrijven in hun jaarverslag over activiteiten om de negatieve impact op biodiversiteit te verminderen en noemen 2 bedrijven biodiversiteit als een ‘key strategic issue’. Van deze 100 bedrijven hebben 89 bedrijven een apart duurzaamheidsverslag
gepubliceerd, waarvan 24 bedrijven in dit duurzaamheidsverslag activiteiten beschrijven om de impact op biodiversiteit en ecosystemen te verminderen terwijl 9
bedrijven de impact op biodiversiteit als een belangrijk duurzaamheidsissue melden
(TEEB, 2010). Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten (farmaceutische bedrijven, levensmiddelenindustrie en retail) of grote invloed hebben
op hun omgeving (olie en gas) zijn geneigd meer aandacht te geven aan biodiversiteit in hun rapportage.
In een mogelijke vervolg zou het interessant zijn om verder te onderzoeken welke
‘institutionele ophanging’ perspectief biedt en welke lessen hieruit te trekken zijn
voor institutionele verankering van biodiversiteit als onderdeel van het bedrijfsbeleid. Een verdere vraag is welke indicatoren gebruikt zouden kunnen worden in de
monitoring en rapportage als het gaat om biodiversiteit(beleid).
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4

Werken aan biodiversiteit________________________________________
In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven hoe belangrijk biodiversiteit kan zijn
voor het bedrijfsleven. Wat kan een bedrijf doen om op een gestructureerde manier
daar aandacht aan te besteden? In 4.1 staan we stil bij stappenplannen voor bedrijven. Een deel van mogelijke directe maatregelen voor biodiversiteit kunnen
plaatsvinden op het bedrijventerrein, in het bedrijfsproces en/of in de bedrijfsketen.
Hieraan wordt speciaal aandacht besteed in 4.2, met name vanwege de directe
zichtbaarheid en directe effecten van maatregelen, wat goed is voor de motivatie.
In 4.3 wordt de mogelijke rol van de nationale overheid besproken bij het stimuleren van bedrijven om meer aandacht aan biodiversiteit te gaan besteden.

4.1 Stappenplannen voor bedrijven
In verschillende studies worden zogenaamde stappenplannen gepresenteerd die
bedrijven kunnen gebruiken om biodiversiteit in hun bedrijfsvoering op te nemen.
Al deze stappenplannen komen in hoge mate overeen wat betreft de te ondernemen activiteiten, maar benoemen deze vaak anders. We beginnen met de cyclus
van TEEB, omdat deze het meest overzichtelijk de verschillende stappen weergeeft.

Figuur 4.1

Stappenschema van TEEB (Bishop e.a. 2010) voor de integratie van
biodiversiteit in de bedrijfsvoering.
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Juli 2010 heeft TEEB (zie Hoofdstuk 3) haar rapport ‘TEEB for Business’ gepresenteerd. In een stroomdiagram (Fig. 4.1) worden vijf stappen onderscheiden die bedrijven kunnen nemen voor het betrekken van biodiversiteit in hun bedrijfsvoering.
De uitvoerende directe maatregelen zijn te vinden in stap 3 ‘Implement actions
etc.’. De overige stappen zijn voornamelijk institutioneel. Het opnemen van biodiversiteit in het bedrijf is duidelijk een cyclisch proces. In de samenvatting van het
rapport worden 7 stappen gegeven om aan de slag te gaan met biodiversiteit, zie
kader hieronder. Deze stappen zijn een meer praktische uitwerking van het stappenplan in figuur 4.1. Voor meer informatie over het TEEB rapport, zie:
http://www.teebweb.org/ForBusiness/tabid/1021/language/en-US/Default.aspx

Bedrijven en biodiversiteit: actie en leiderschap
In de samenvatting van het TEEB business rapport zet TEEB bedrijven aan om actie te nemen
en leiderschap te tonen als het gaat om bedrijven en ‘biodiversity and ecosystem services’
(BES):
1. Identify the impacts and dependencies of your business on biodiversity and ecosystem
services (BES).
2. Assess the business risks and opportunities associated with these impacts and dependencies.
3. Develop BES information systems, set SMART targets, measure and value performance,
and report your results.
4. Take action to avoid, minimize and mitigate BES risks, including in-kind compensation
(‘offsets’) where feasible.
5. Grasp emerging BES business opportunities such as cost-efficiencies, new products and
new markets.
6. Integrate business strategy and actions on BES with wider corporate social responsibility
initiatives.
7. Engage with business peers and stakeholders in government, NGOs and civil society to
improve BES guidance and policy.
Bron: TEEB, 2010.

The Handbook for Corporate Action
Dit handbook is een publicatie van Earthwatch Europe, IUCN en de World Business
Council for Sustainable Development. Het gaat in op de ‘business case’ voor biodiversiteit, redenen om aandacht te geven aan biodiversiteit, het ‘managen’ van risico’s en het benutten van kansen rond biodiversiteit en geeft voorbeelden van maatregelen (zie ook 3.1). Ook wordt stilgestaan bij de ‘corporate actions’ en het maken
van een biodiversiteitactieplan (Handbook, 2002).
IUCN
In de publicatie Business & Biodiversity, a guide for Netherlands based Enterprises
operating internationally van Parr & Simons van de IUCN in 2007 wordt in hoofdstuk 2 de acht key steps for action on biodiversity voor bedrijven beschreven. Dit is
samengevat in een figuur 4.2. waarbij stappen, instrumenten, mechanismen en
beste praktijken (good practices) worden onderscheiden. De acht fasen betreffen:
Step 1. The business case: Het duidelijk verbanden leggen tussen bedrijfsvoering
en biodiversiteit met een overzicht van baten, o.a. in economische termen.
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Step 2. Policy and responsibilities: Het expliciet verwoorden door het bedrijf van de
betrokkenheid (committent) bij, en het willen nemen van verantwoordelijkheid voor
biodiversiteit. Het is van cruciaal belang dat op het hoogste niveau in het bedrijf
het uitgangspunt van biodiversiteit wordt gedragen.
Step 3. Biodiversity assessment and risk identification: Het doel van de ‘assessment’ is om vast te stellen welke aspecten van biodiversiteit aandacht moeten
krijgen en om het verstrekken van basale informatie hierover aan alle betrokken
personen in het bedrijf. Ook het vaststellen van de ‘key risks’ hoort hiertoe.
Step 4. Strategy: In de strategie wordt verder uitgewerkt hoe de aspecten van
biodiversiteit die het meeste aandacht zouden moeten krijgen worden vormgegeven in doelen, streefwaarden, te gebruiken werkwijzen en de rol van de betrokken
belangengroepen (stakeholders).
Step 5. Identifying tools and integrating biodiversity: Integratie van biodiversiteitsbeleid in bestaande besluitvorming en management systemen van het bedrijf.
Step 6. Biodiversity and the company model: De uitvoering van een benchmark is
een van de manieren voor een bedrijf om inzicht te krijgen hoe het bedrijf biodiversiteit heeft opgepakt en waar zij daarin staan ten opzichte van andere bedrijven.
Step 7/8. Indicators, assurance and reporting: Regelmatig meten en evalueren van
alle delen van het stappenplan is een belangrijk onderdeel om een goede voortgang
te bewaken.
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Figuur 4.2

Eerste vier stappen uit het stappenplan van het IUCN (Parr & Simons,
2007).
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Figuur 4.2

Vervolg. Laatste vier stappen uit het stappenplan van het IUCN (Parr &
Simons, 2007); de eerste helft is te vinden op de vorige pagina.

Dit IUCN-stappenplan is met name gericht op grotere internationale bedrijven en
op de institutionele aspecten. De uitvoering van de directe maatregelen zijn te
plaatsten onder stap 5 en 6. Bij de verschillende stappen zijn weer vele varianten
denkbaar. Zo kan bij het opstellen van een algemene visie (stap 2 in Figuur 4.1)
voor verschillende strategieën gekozen worden (b.v. passief of pro-actief, minimaliseren schade aan of bevordering van biodiversiteit):
•
Negatieve impact van bedrijfsactiviteiten voor biodiversiteit minimaliseren. Dit
vraagt om een analyse van bedrijfsactiviteiten, zowel lokaal als internationaal
(b.v. ‘winning’ grondstoffen elders in de wereld).
•
Compensatiemaatregelen uitvoeren, waarbij schadelijke effecten van b.v. aanleg van bedrijfslocatie worden gecompenseerd.
•
Positieve impact van bedrijfsactiviteiten op biodiversiteit bevorderen.
•
Biodiversiteit als een business kans oppakken voor het ontwikkelen van nieuwe
producten en diensten of voor het onderscheidend vermogen in de markt.
•
Sponsoren of adopteren van bedreigde soorten (externe biodiversiteit). Dit kan
in relatie zijn tot de eigen bedrijfsactiviteiten of daar los van staan. Het gaat
vooral om reputatie en imago.
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Bij het opstellen van een algemene visie kan rekening worden gehouden met de
volgende tips uit de Nederlandse situatie (Van Lienen en Joldersma 2009a):
•
Begin klein, met overzichtelijke maatregelen.
•
Kijk naar bedrijfscultuur, wat past daar het beste bij?
•
Bedrijven met eigen gronden hebben een goede ingang om met biodiversiteit
aan de slag te gaan.
•
Zoek verbinding met anderen, met belangen van anderen (stakeholders).
Bij de verankering van biodiversiteit in de bedrijfsorganisatie (stap 2 t/m 5) ligt de
focus op zaken als welke personen of afdelingen aandacht aan het plan besteden,
de omvang daarvan en de structuur van de rapportages, visie, meerjarenprogramma’s, jaarlijkse actieprogramma’s.
GoodCompany/CLM
Op basis van een literatuurstudie, gesprekken met bedrijven en een workshop rond
Recreatie & Ecosysteemdiensten is door het GoodCompany/CLM een Nederlandse
versie van het stappenplan (zie figuur 4.3 en kader volgende pagina) gemaakt voor
bedrijven om meer aandacht te besteden aan biodiversiteit. Dit stappenplan komt
uit een IPO studie (Van Lienen en Joldersma, 2009a): een kansenverkenner voor
bedrijven en biodiversiteit. Het adopteren en uitvoeren van dit (of een soortgelijk)
stappenplan is een eerste organisatorische maatregel voor een bedrijf om aandacht
te besteden aan biodiversiteit. Dit stappenplan zou ook gebruikt kunnen worden bij
een vervolgproject om vast te stellen in welke fase bedrijven zich bevinden, welke
kansen en knelpunten zich hebben voorgedaan en welke adviezen hieruit te destilleren zijn voor andere bedrijven. De eerste drie stappen komen overeen met stap 1
van de IUCN (Business case).

Figuur 4.3

Stappenplan voor bedrijven (Van Lienen & Joldersma, 2009a).

Al deze stappenplannen omvatten grofweg twee categorieën maatregelen, nl. (1)
institutionele maatregelen zoals het opstellen van een bedrijfsvisie op biodiversiteit
met al dan niet een monitoringsplan; het intern organiseren van de maatregelen;
communicatie intern en extern (stakeholders), educatie, benchmarking, e.d.; en
(2) de uitvoerende maatregelen direct gericht op bevordering en/of het gebruik van
biodiversiteit. In de genoemde studies wordt o.i. al voldoende aandacht besteed
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aan de uitwerking van de institutionele maatregelen en voorbeelden daarvan, maar
niet aan de feitelijke implementatie en monitoring van de resultaten.

Stappenplan Biodiversiteit en Bedrijven
Stap 1.

Identificeer de afhankelijkheid tussen bedrijf en ecosysteemdiensten

In de eerste stap wordt de link tussen het bedrijf en de fysieke omgeving (ecosysteemdiensten) waaraan het bedrijf voordelen ontleent, beschreven, alsmede de relevante belangrijkste
stakeholders. De insteek voor deze analyse kan zijn: de productketen, het productieproces,
de inrichting van de bedrijfslocatie en de bedrijfsomgeving. Een hulpmiddel voor deze analyse
is de ‘flow-chart’ van de Life Cycle Analysis.
Stap 2.

Identificeer de directe en indirecte waarde van de ecosysteemdiensten
voor het bedrijf

In deze stap wordt de waarde van ecosysteemdiensten voor het bedrijf bepaald. Is dit een
directe waarde, bijvoorbeeld in de vorm van grondstoffen? Is dit een indirecte waarde, bijvoorbeeld een risico of een mogelijke positieve invloed op werknemers? Om kansen voor het
bedrijf en biodiversiteit te ontdekken, is het in deze stap belangrijk om breder te kijken dan
de waarden die het bedrijf nu gebruikt.
Stap 3.

Bepaal welke bedrijfsactiviteiten deze ecosysteemdiensten omzetten in
toegevoegde waarde

Als de directe of indirecte waarde aanwezig is, wordt verkend hoe het bedrijf deze waarde kan
beïnvloeden. Bijvoorbeeld door activiteiten te ontwikkelen of juist stop te zetten.
Stap 4.

Identificeer bedrijfskansen en bedreigingen

Bepaal of met de gedefinieerde activiteiten toegevoegde waarde wordt gecreëerd, een opportunity wordt benut of dat de activiteit een risico beïnvloedt of vermindert. De keuze van de
activiteiten is bepalend voor een passende fit tussen bedrijf en biodiversiteit en bepaalt de
relevantie van het onderwerp biodiversiteit voor het bedrijf (in relatie tot bijvoorbeeld de
positionering ten opzichte van concurrenten of in de sector). Na stap 4 volgt een go / no-go
beslissing.
Stap 5.

Ontwikkel een visie op biodiversiteit

Uit de eerste vier stappen van de analyse wordt een bedrijfsvisie op biodiversiteit ontwikkeld.
Deze visie verwoordt welke ecosysteemdiensten het belangrijkste zijn voor (de continuïteit
van) het bedrijf en welke ambitie het bedrijf heeft om een bijdrage te leveren aan een winwin situatie voor bedrijf en biodiversiteit.
Stap 6.

Definieer doelstellingen

Visie en analyse vormen de input voor concrete doelstellingen of biodiversiteitsthema’s. Kies
thema’s die bij het bedrijf en haar positionering passen en maak de doelstellingen SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).
Stap 7.

Definieer indicatoren waarmee de activiteiten beoordeeld worden

De doelstellingen worden helder en meetbaar gemaakt door indicatoren vast te stellen. Dit
kunnen indicatoren zijn die bedrijfsspecifiek zijn, maar men kan hier ook de GRI-indicatoren
voor biodiversiteit als uitgangspunt nemen. Voorbeelden van indicatoren zijn: 1. Bodemvruchtbaarheid, 2. Oppervlakte natuurontwikkeling op een bedrijfslocatie etc.
Stap 8.

Ontwikkel acties gericht op behoud of verbetering van biodiversiteit

Ontwikkel tot slot een programma met activiteiten om de doelstellingen te realiseren.
Stap 9.

Werk samen met stakeholders

Samenwerking met stakeholders bevordert een effectieve aanpak om biodiversiteit te behouden of te verbeteren. Belangrijke stakeholders hierin zijn organisaties met deskundigheid van
natuur en biodiversiteit, partners uit het bedrijfsleven en de overheid.
Stap 10. Evaluatie en terugkoppeling naar begin van stappenpan
Bron: Van Lienen en Joldersma, 2009a.
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4.2 Directe biodiversiteitsmaatregelen door bedrijven
Ook in deze paragraaf staan we stil bij maatregelen met directe effecten op biodiversiteit. We hebben het daarmee niet over indirecte maatregelen, zoals het plaatsen van een rookgasfilter, gericht op het terugdringen van emissies van schadelijke
stoffen, hetgeen indirect gunstig is voor de biodiversiteit. Een tweede inperking die
we eerder hebben aangegeven, is dat de focus ligt op bedrijven uit de secundaire
en tertiaire sector. Directe maatregelen voor biodiversiteit door bedrijven kunnen in
een aantal categorieën worden ingedeeld:
•
binnen het bedrijf (intern), bijvoorbeeld bij bedrijfsgebouwen en op bedrijfsterreinen of gronden gerelateerd aan de bedrijfsactiviteit (b.v. waterwingebieden);
•
in de keten (b.v. teelt van gerst, Heineken);
•
buiten bedrijf en keten (extern), bijvoorbeeld compensatie, sponsoring etc.
In al deze categorieën kan het zowel om de bevordering van ecosysteemdiensten
gaan (verbetering van het productieproces, functionele biodiversiteit) als om de
intrinsieke waarden van biodiversiteit. De mogelijke maatregelen binnen deze categorieën worden in de volgende paragrafen behandeld, waarbij met name aandacht
wordt besteed aan maatregelen op bedrijfslocatie en -terreinen. Al deze directe
maatregelen kunnen worden uitgevoerd door het bedrijf zelf, door een van de partijen in de keten of worden uitbesteed aan een derde partij (financiering b.v. door
sponsoring). Over monitoring en effectiviteit van de verschillende maatregelen
wordt in de verschillende publicaties alleen in algemene zin aandacht besteed. Dit is
een belangrijk hiaat in de kennis. Bekend is vaak dat een bepaalde maatregel positief kan uitwerken, echter de mate waarin (effect) wordt niet of onvoldoende gevolgd.

4.2.1

Maatregelen op bedrijfslocatie
Bedrijfslocaties kunnen sterk verschillen in typen gebouwen, omvang terrein, omvang van het groen op het terrein e.d. en kunnen in sterk verschillende landschappen liggen (stedelijk, landelijk, bos, polder, kust etc.). Biodiversiteit op de bedrijfslocatie heeft een aantal belangrijke voordelen:
•
het geeft aan dat het bedrijf bewust met biodiversiteit bezig is (geen papieren
tijger);
•
het draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving en het ecologische netwerk;
•
het is ook functioneel vanwege de positieve effecten op de werknemers en omgeving (stakeholders);
•
het kan zelfs, indien daar voldoende ruimte voor is, een rol spelen in het bedrijfsproces (b.v. waterzuiveringsmoeras op of nabij het terrein).
In tabel 4.1. worden een aantal maatregelen opgesomd op het bedrijfsterrein, en in
het kader op pagina 38 en figuur 4.4 worden enige voorbeelden uitgewerkt.
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Tabel 4.1

Voorbeelden van mogelijke directe maatregelen op het bedrijfsterrein
gericht op de verbetering van de biodiversiteit.

Bedrijfsgebouwen:
-

groene daken (b.v. gemeentearchief Rotterdam, MC Rotterdam, Bedrijvenpark Fivelpoort
Appingedam)

-

groene muren (b.v. Sportplaza Mercator, Amsterdam)

-

voorzieningen voor vogels (nestkasten, b.v. voor mezen, maar ook slechtvalkkast (Hemcentrale NUON, Naturalis) schuilplaatsen voor vleermuizen in spouwmuren of speciale
dakpannen voor gierzwaluwen (Bedrijvenpark Fivelpoort Appingedam))

-

binnen gebouwen (planten)

Bedrijfsterreinen:
-

groene parkeerterreinen (open tegels e.d.)

-

aansluiting bij omringend landschap of ecologische verbindingen (b.v. aanleg paddenpoelen e.d., zie ook onderstaande kader en figuur 4.1)

-

multifunctionele groene inrichting van terrein (voor personeel en biodiversiteit), soms ook
gecombineerd met waterberging en plas-draszones die gunstig zijn voor watervogels
(Bedrijventerrein Hessenpoort Zwolle)

-

gebruik van inheemse soorten bij beplantingen, b.v. es, iep, eik en berk (High Tech Campus Eindhoven)

-

speciale voorzieningen voor bijzondere soorten, aanwezig bij aanleg of die in potentie
aanwezig zouden kunnen zijn (b.v. ijsvogelwanden), egelhuizen (Bedrijvenpark Fivelpoort
Appingedam) of in waterwingebieden nestbescherming van weidevogels (Brabant Water
3.3.1)

-

maatregelen om duur en intensiteit van de verlichting te verminderen om lichthinder te
beperken voor flora en fauna

-

gebruik van geluidsweringen en geluidsdempende machines en materialen om stilte te
kunnen bieden aan aanwezige fauna

-

functionele inrichting van het terrein voor het bedrijfsproces (b.v. waterzuiveringsmoeras)

-

aangepast ecologisch beheer van groen (b.v. extensief maaibeheer, afvoer van maaisel,
geïntegreerd bosbeheer, creëren van overhoekjes voor bevordering van natuurwaarden)

-

duurzaam onkruidbeheer met mechanische onkruidbestrijding (b.v. certificering milieukeur duurzaam terreinbeheer)

-

openstelling voor het publiek van het ‘bedrijfsgroen’ bijvoorbeeld met wandelpaden of
zelfs met de mogelijkheid voor volkstuinen (Kantorenpark Papendorp bij Utrecht)

-

herstelprojecten (b.v. Dunea in de duinen van Meijendel; vaak ook bij mijnbouw)

-

natuurontwikkeling (b.v. Efteling: project ‘Loonsche land’ in combinatie met gepaste
verblijfsaccomodatie, zie 2.2.3) of bij Duurzaam Industriepark Cranendonck in NoordBrabant

-

zonering (b.v. op vliegvelden, of gebieden waar wel en niet geboord mag worden naar
olie en gas)

Het gaat hier dus zowel om de ecosysteemdiensten als om de intrinsieke waarden
van biodiversiteit. Belangrijke bronnen van informatie voor ecologische inrichting
en beheer van bedrijfsterreinen zijn:
•
de folder ‘Bedrijven in het groen; 12 voorbeelden van groene bedrijventerreinen; voor gemeenten, bedrijven, projectontwikkelaars en ontwerpers’ van
Landschapsbeheer Nederland (2005).
•
het rapport ‘Biodiversiteit en bedrijventerreinen; checklist om werk te maken
van biodiversiteit op bedrijventerreinen’ (Van Lienen en Joldersma 2009b), met
daarin ook vele voorbeelden.
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•
•

Het proefschrift van R.P.H. Snep uit 2009 aan de WUR te Wageningen: ‘Biodiversity conservation at business sites. Options and Opportunities’.
Voor het ecologisch beheer van golfterreinen zie o.a. Arcadis (2005), EIGCA
(2007), De Boer (2009), Toxandria (2010).

Natuurstrook op bedrijfsterrein als onderdeel van de provinciale ecologische hoofdstructuur in Flevoland
Op het bedrijfsterrein van Van Werven Energie BV is in 2005 een natuurstrook aangelegd. Dat
is het resultaat van een samenwerking tussen het bedrijf en natuur- en milieuorganisaties.
Het bedrijf wilde uitbreiden en vond een lokale milieugroep tegenover zich. De geplande uitbreiding zou grenzen aan een kanaal, dat inclusief de oevers, onderdeel is van de provinciale
ecologische hoofdstructuur. Landschapsbeheer Flevoland kwam met een voorstel om behalve
een oeverzwaluwwand ook een stapsteen in de ecologische verbindingszone te realiseren door
een oeverstrook in te richten. De provincie Flevoland was behalve vergunningverlener ook
eigenaar van een vijf meter brede oeverstrook. De provincie heeft zich achter het plan geschaard en heeft ook de betonnen oeverbeschoeiing verlaagd. IVN Dronten speelt nu een
belangrijke rol bij het beheer van natuurstrook en de monitoring van de flora en fauna. De
procedure rond de bedrijfsuitbreiding kon zonder bezwaren worden afgerond, het bedrijf verkreeg meer maatschappelijk draagvlak door de samenwerking met de plaatselijke organisaties
en kwam positief in het nieuws.
Bron: Kemenade, 2006.

De ChevronTexaco Pembroke raffinaderij ligt in het Pembrokeshire Coast National
Park in Wales en vormt daar een inbreuk op het landschap. Desalniettemin zijn er
ter compensatie natuurlijke habitats rondom de raffinaderij aangelegd (figuur 4.4).

Figuur 4.4

Belangrijkste habitats aangelegd op bedrijventerrein van ChevronTexaco Pembrook raffinaderij (bron: Handbook 2002).
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4.2.2

Overige maatregelen
Naast maatregelen op het bedrijfsterrein zijn ook maatregelen in de productieketen
of buiten het bedrijfsterrein mogelijk.
Productieketen
In de productieketen kan het bedrijf eisen stellen aan de leveranciers van grondstoffen wat betreft biodiversiteit. Dit is echter in sterke mate afhankelijk van type
bedrijf en type keten. Daarom volstaan we hier met een aantal voorbeelden:
•
Heineken, die eisen stelt aan de teelt van gerst in de Flevopolder in het project
‘Veldleeuwerik’ om bedreigde akkervogels te ondersteunen (akkerranden, laten
staan van stoppels, ruige randen e.d.), zie ook 3.3.2.
•
Weleda (zie 2.2.3) gebruikt alleen basisingrediënten van uit de biologische
landbouw. Hetzelfde geldt voor Sainsbury (UK supermarkt keten), die biodiversiteit actieplannen bij haar leveranciers van landbouwproducten aanmoedigt.
Het bedrijf heeft zijn eigen biologische bedrijven (Handbook 2002).
•
Akkerreservaten voor de ‘korenwolf’ (hamster) in Zuid-Limburg, gesponsord
door bierbrouwerij Gulpen.
•
Betaling van boeren voor low-input bedrijfsvoering en bestrijding van erosie in
een inzijggebied voor grondwater voor bedrijf voor mineraal water (Vittel,
Frankrijk, voorbeeld uit Bishop, 2010).
•
Herbebossing van gebied langs het Panamakanaal betaald door verzekeringsmaatschappij en scheepsmaatschappijen om erosie te bestrijden en baggerkosten te verminderen (voorbeeld uit Bishop, 2010).
•
Bewaren van representatieve habitats/vegetaties in houtconcessies; gebruik
van milieu- en natuurvriendelijke houtwinningtechnieken; gebruik van inheemse soorten bij herplant (uit IUCN 2007 sector note 3). Veelal zijn dit soort
maatregelen als eisen opgenomen in duurzaamheidscertificering en daarbij toegepaste keurmerken.
Maatregelen buiten de keten en de eigen bedrijfslocatie
Ook buiten de eigen procesketen kan het bedrijf maatregelen (laten) nemen om de
biodiversiteit te bevorderen. Opnieuw volstaan we weer met enige voorbeelden:
•
20-30% van de 450 erkende wetlands in USA zijn ontwikkeld door grote bedrijven zoals Chevron (voorbeeld Bishop, 2010).
•
Sponsoring van natuurreservaten in Frans Guyana georganiseerd door Tresor
(zie 3.2).
•
CEMEX, een bouwbedrijf is betrokken bij de herintroductie van inheemse soorten (white tailed deer, wild turkey, mule deer) in Mexico.
•
Dupont is betrokken bij het behoud van zeldzame landrassen van vee; het programma is zelfvoorzienend geworden door verkoop surplus van veestapel
(Handbook 2002).
•
Donatie van grond voor aanleg van natuurgebieden (natuurontwikkeling), ook
mogelijk als compensatie (Handbook 2002, b.v. Florida, USA, 370 ha donatie
van een mijnbouwbedrijf (RMC South Florida) voor ontwikkeling van wetlands
en studie van natuurherstel door FIU (Florida International University)). Bij het
Duurzaam Industriepark Cranendonck in Noord-Brabant wordt van de bestaande bestemming bedrijventerrein een aantal hectares ontwikkeld als natuurgebied ter bescherming van de heikikker.
•
Deelname van personeel aan onderhoud van biodiversiteitsrijke gebieden b.v.
werknemers van KPMG, Engeland, worden in de gelegenheid gesteld om deel te
nemen aan eendaagse lokale natuurbeheeractiviteiten (Handbook 2002); ook
Natuurmonumenten organiseert werkdagen voor onderhoudswerkzaamheden of
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bomen planten voor bedrijven in de vorm van een bedrijfsuitje of teambuilding
(www.natuurmonumenten.nl).

4.3 De rol van de nationale overheid
Traditiegetrouw hebben NGO’s een belangrijke aanjaagfunctie. Ook de overheid kan
echter een belangrijke rol spelen in het stimuleren van het bedrijfsleven om aandacht te geven aan biodiversiteit. Het gaat hierbij om verschillende ministeries,
zoals de Ministeries van LNV, VROM, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat.
Uitgangspunt bij het stimuleren door de overheid zou moeten zijn dat het bedrijfsleven zelf overtuigd raakt van nut en kansen van biodiversiteit en zelf tot actie
overgaat, zonder subsidies of regelgeving.
De rol van de overheid ligt dan vooral in het faciliteren van kennisontwikkeling en
kennisuitwisseling, aanjagen en stimuleren (convenanten; Round Tables voor afspraken over verduurzaming productie van b.v. palmolie, soja, katoen, rietsuiker;
certificering, met name in het kader van het Rijksinkoopbeleid).
TEEB heeft in 2009 een eerste deelrapport gepubliceerd ‘TEEB for policymakers’
(TEEB 2009). Hierin worden subsidies en regelgeving juist wel als belangrijke instrumenten genoemd. Volgens TEEB zijn voor de beleidsmakers de belangrijkste
instrumenten om het gebruik van biodiversiteit te beïnvloeden, o.a.:
•
Stimuleren van betalen voor ecosysteemdiensten, b.v. PES (Payment for ecosystem services), REDD-Plus (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation), product certificering etc.
•
Benutting van biodiversiteit in beschermde gebieden; bijna 1/6 van de wereldbevolking is afhankelijk van beschermde gebieden voor hun levensonderhoud.
Er moeten meer beschermde gebieden komen en meer geld voor beheer, waaronder PES gelden. Herzien van subsidies die schadelijke effecten hebben op
ecosystemen.
•
Regulering van gebruik van ecosystemen, zoals het principe ‘de vervuiler betaalt’ of ‘compensatie van schadelijke effecten’.
•
Investeren in ecologische infrastructuur; als kosteneffectieve mogelijkheden
voor het realiseren van bepaalde beleidsdoelen, zoals meer veerkracht voor
klimaatsverandering of verminderde risico’s van natuurrampen (b.v. overstromingen).
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5

Conclusies ___________________________________________________________________________
De centrale vraag die we in deze voorstudie willen beantwoorden is:
•
Welke mogelijkheden zijn er om het Nederlandse bedrijfsleven meer met biodiversiteit te laten ondernemen, kortom, biodiversiteit als business case op te
pakken?
Daarbij zijn de volgende deelvragen van belang:
•
Welke sectoren van het bedrijfsleven zijn het meest kansrijk om met biodiversiteit aan de slag te gaan?
•
Welke vormen van biodiversiteit kunnen bedrijven oppakken?
•
Hoe kan het bedrijfsleven een business case voor biodiversiteit ontwikkelen?
Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is een zeer breed begrip met verschillende betekenislagen. Het is de
diversiteit aan soorten, ecosystemen en genetische diversiteit binnen soorten.
Daarnaast zijn er nauw verwante begrippen zoals ecosysteemdiensten (die functioneren met ‘behulp’ van biodiversiteit). De vertaalslag van biodiversiteit naar het
bedrijfsleven is daarom niet gemakkelijk en vergt de nodige inspanningen. Maar de
breedte van biodiversiteit biedt juist ook veel aanknopingspunten.
Wat betekent biodiversiteit voor het bedrijfsleven?
Een volgende vraag is wat biodiversiteit betekent - of kan betekenen - voor het
bedrijfsleven, wat heeft het eraan of hoe kan ermee rekening worden gehouden,
wat zijn risico’s (beschikbaarheid grondstoffen; imago) en waar liggen kansen
(ontwikkelen nieuwe producten, nieuwe markten, reputatie)? Ook binnen een bedrijf kan biodiversiteit op verschillende niveaus een rol spelen. Op directieniveau
spelen strategische vraagstukken (positionering, maatschappelijk verantwoord ondernemen, relaties met stakeholders, risicomanagement). In het productieproces
en bij productinnovatie gaat het om mogelijkheden voor benutting van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Hierbij kunnen kostenoverwegingen, klanttevredenheid
en het veiligstellen van de productie op langere termijn belangrijke overwegingen
zijn. Ook bij marketing kan aandacht voor biodiversiteit een rol spelen (onderscheidend vermogen in de markt bijvoorbeeld door certificering), hetgeen in de communicatie kan worden onderstreept. Duidelijk is dat een bedrijfsbrede strategie nodig
is, zodat biodiversiteit door alle geledingen wordt gedragen.
Bedrijven zijn bezig met maatschappelijke verantwoord ondernemen, waarbij het
gaat om bovenwettelijke maatregelen op het gebied van sociale, economische en
ecologische duurzaamheid. Biodiversiteit is één van de vele duurzaamheidsthema’s,
en kan opgenomen worden als onderdeel van het MVO beleid van een bedrijf.
Bij de uitwerking, implementatie en verantwoording van biodiversiteitsbeleid kan
een meetlat of benchmark een nuttig instrument zijn om de prestaties zichtbaar te
maken en te monitoren en is een duurzaamheidsverslag een instrument om zich op
dit gebied intern en extern te verantwoorden.
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Hoe zijn bedrijven bezig met biodiversiteit?
Een aantal bedrijven is al redelijk ver met de ontwikkeling en implementatie van
beleid voor biodiversiteit. Er zijn veel verschillende initiatieven van bedrijven, maar
ons is gebleken dat er geen goed overzicht van de feitelijke resultaten bestaat. Dit
is een duidelijk hiaat. Een aantal grotere bedrijven of multinationals werken aan
biodiversiteit en brengen dit via GRI (Global Reporting Initiative) en duurzaamheidverslagen naar buiten. Het is echter bij de buitenwereld maar matig bekend wat
bedrijven doen op het gebied van biodiversiteit.
Vaak is biodiversiteit een (impliciet) onderdeel van duurzaamheidsbeleid van bedrijven. Ook bedrijven die geen expliciet biodiversiteitsbeleid hebben, maar bezig
zijn met duurzaamheidsthema’s, kunnen een indirect positief effect op biodiversiteit
hebben door het verminderen van emissies en het verminderen van beslag op natuurlijke hulpbronnen, waardoor de abiotische omstandigheden voor biodiversiteit
verbeteren of het beslag op natuurlijke ecosystemen verminderd.
Om aandacht voor biodiversiteit te stimuleren zijn coalities van NGO’s, en overheden en bedrijven gevormd (Coalitie Biodiversiteit, Countdown 2010). Het bedrijfsleven is in deze coalities vaak ondervertegenwoordigd, maar bij sommige coalities is
het bedrijfsleven meer betrokken (Groene Zaak, Leaders for Nature). Round Tables,
convenanten en certificering zijn hier instrumenten die worden ontwikkeld en ingezet (Round Tables voor o.a. palmolie, soja en katoen; certificering met name voor
hout (FSC, PEFC) en voor vis (MSC)). Aanjagers zijn vaak (internationaal opererende) NGO’s (o.a. WWF, IUCN, Greenpeace, Earthwatch Institute), die internationaal
opererende bedrijven stimuleren om biodiversiteit te behouden en te bevorderen
(o.a. IKEA, Shell, Rio Tinto, Heineken, Unilever), maar die ook, zoals in het geval
van WWF, mede een rol hebben gespeeld bij het ontwikkelen van certificatiesystemen.
Ook overheden zetten zich in. Provincies stimuleren bedrijven (zowel in de primaire
(landbouw) sector als andere sectoren) en gemeenten om met biodiversiteit aan de
slag te gaan (IPO met PRISMA project, Noord-Brabant). VROM heeft een Beoordelingskader Biodiversiteit laten ontwikkelen, waarmee bedrijven kunnen nagaan wat
hun impact op biodiversiteit is (meer gericht op het voorkomen van negatieve effecten dan op het stimuleren van positieve effecten of beter benutten van biodiversiteit).
Zijn er al instrumenten en overzichten van mogelijke maatregelen?
Internationaal zijn er stappenplannen ontwikkeld waarmee bedrijven biodiversiteitbeleid kunnen ontwikkelen, implementeren, monitoren en verbeteren (IUCN,
Earthwatch, TEEB). Ook is er een Corporate Biodiversity Management Handbook –
A guide for practical implementation (Schaltegger en Beständig, 2010). Op dit gebied is er dus al veel ontwikkeld en zijn nieuwe initiatieven niet nodig.
Er zijn veel voorbeelden van maatregelen die bedrijven (kunnen) nemen. Deze zijn
zeer divers en betreffen een breed scala van type maatregelen:
•
op bedrijfslocatie;
•
in het productieproces;
•
in de keten.
We hebben in de voorstudie slechts een aantal voorbeelden van deze maatregelen
beschreven.
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De rol die de overheid naar het bedrijfsleven speelt lijkt nog relatief klein te zijn. De
overheid zou een aanjager kunnen zijn door bedrijven te stimuleren of door een
strengere regelgeving te ontwikkelen. De eerste optie, stimulering, lijkt ons in dit
verband de meest effectieve optie.
Welke sectoren zijn al actief?
We hebben geen volledig overzicht van welke sectoren van het bedrijfsleven uit
zichzelf (zonder subsidie en regels), en vaak in samenwerking met NGO’s, al veel
doen met/aan biodiversiteit. Hieronder volgt een korte opsomming van sectoren die
al actief zijn:
•
Landbouw met grote gewassen als soja, oliepalm, katoen; bosbouw en papierindustrie; visserij en aquacultuur (opgave is behoud natuurlijke ecosystemen).
•
Energiesector en mijnbouw: olie- en gaswinning, mineralen (opgave is ruimtebeslag en emissies terugdringen, compensatie); biobrandstoffen.
•
Voedselverwerkende industrie (opgave is zekerheid productie grondstoffen veiligstellen).
•
Cosmetische industrie: oogsten van producten uit ‘het wild’ (opgave is duurzaam ‘oogsten’ van grondstoffen).
•
Toeristische sector (opgave is behoud en voorkómen van aantasting van natuurgebieden, voorkómen van verspreiding exoten).
•
Financiële sector: criteria voor investeringen (opgave is biodiversiteit in voorwaarden opnemen).
De uitdaging is om ook voor andere sectoren mogelijkheden te vinden om met biodiversiteit te ondernemen. Met de aangereikte stappenplannen kunnen ook andere
sectoren aan de slag om te ontdekken waar voor hen mogelijkheden liggen.

43

44

6

Hoe nu verder? _________________________________________________________________
Op basis van de overwegingen en conclusies uit hoofdstuk 5 geven we hier suggesties voor vervolgstappen om bedrijven te stimuleren met biodiversiteit te ondernemen.
Selectie van sectoren: de focus
We stellen de volgende criteria voor om te komen tot een mogelijke selectie van
een sector om een vervolgproject op te richten:
•
Kansen: ecologische kansrijkheid om op het gebied van biodiversiteit iets te
bereiken;
•
Risico: bedrijven die een risico lopen als zij niet met biodiversiteit rekening
houden, bijvoorbeeld bij het in gevaar komen van ecosysteemdiensten of schade aan hun reputatie.
Dit kan worden vertaald in:
•
Wat is de negatieve impact die het bedrijf op biodiversiteit kan hebben en hoe
kan dat worden verminderd (aantasting ecosystemen, beslag op hulpbronnen)?
•
In welke mate kan het bedrijf biodiversiteit positief beïnvloeden? (via eigen
terreinen, productieproces, sponsoring)?
•
Hoe afhankelijk is het bedrijf van biodiversiteit c.q. ecosysteemdiensten?
•
Hoe gevoelig is de reputatie/imago van het bedrijf voor zijn negatieve of positieve performance in biodiversiteit zodat dit een motivatie kan zijn om met biodiversiteit aan de slag te gaan?
•
Motivatie die bedrijven reeds ten toon hebben gespreid t.a.v. biodiversiteit (b.v.
als ondertekenaars van CountDown 2010 of deelnemers aan de Coalitie Biodiversiteit en/of Groene Zaak).
Bedrijven waarop een vervolg zich zou kunnen richten:
•
In Nederland gevestigde, middelgrote bedrijven, al dan niet met internationale
activiteiten. Deze bedrijven zijn redelijk te benaderen en kunnen een relatief
grote impact hebben.
•
Sectoren die een relatie met (grondgebonden) landbouw hebben, en daarmee
indirecte mogelijkheden hebben om biodiversiteit te beïnvloeden. Dit kunnen
secundaire bedrijven zijn, zoals voedselverwerking; bedrijven uit de tertiaire
sector zoals retail (macht in de keten; enkele spelers; imagogevoelig); of banken (rol bij kredietverlening zoals Rabobank, Triodosbank en ASN).
•
Bedrijven die zelf veel grond hebben, waarop zij zelf direct iets kunnen realiseren voor biodiversiteit (praktische benadering, ontwikkelen zichtbare biodiversiteit):
bedrijven met grote bedrijfsterreinen of exploitanten van bedrijventerreinen;
waterleidingbedrijven;
recreatieondernemers (recreatieparken, golfbanen). Deze kunnen zelf voordeel hebben bij meer biodiversiteit, omdat die hun aantrekkelijkheid en/of
maatschappelijke acceptatie kan vergroten;
bedrijven in of in de buurt van gebieden met grote biodiversiteit, zoals EHS
of N2000 gebieden.
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Ons inziens zou een vervolgproject zich NIET moeten richten op:
•
Bedrijven waar NGO’s of adviesbureaus al veel mee werken.
•
Sectoren waar al veel activiteiten plaatsvinden, zoals de primaire sector.
•
Bedrijven die voornamelijk in het buitenland werken of in het buitenland zijn
gevestigd.
•
Bedrijven met een kleine omvang: deze hebben individueel weinig impact. Ze
zijn mogelijk wel via koepels te bereiken, maar de sturingskracht van de koepels is vaak beperkt. Kleine bedrijven kunnen echter wel een voorbeeldfunctie
vervullen en kunnen daarmee wel interessant zijn.
Wel kan een strategie zijn om te focussen op sectoren met ‘sterke’ koepels, om zo
ook meer kleine bedrijven te bereiken en de sector als geheel een ‘biodiversiteitsslag’ te laten maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via benchmarking of certificering
voor bedrijven binnen een sector. Voorbeelden van mogelijke koepelorganisaties
zijn de VEWIN (ondertekenaar van de Coalitie Biodiversiteit), MVO Nederland en
RECRON.
Werken aan biodiversiteit kan ‘klein’ beginnen, bijvoorbeeld met zichtbare biodiversiteitmaatregelen die bedrijven nemen (akkerranden door voedselverwerker; maatregelen op bedrijfslocatie) zodat dit bijdraagt aan bewustwording en meegenomen
kan worden in de interne en externe communicatie.
Daarnaast kan het drempelverlagend werken als kan worden aangehaakt bij andere
concepten (b.v. Cradle to Cradle) en duurzaamheidsmetingen (bijvoorbeeld Duurzaamheidsbarometer die Stichting Milieukeur ontwikkelt in samenwerking met van
Gansewinkel) of certificeringssystemen.
Deze categorieën sluit elkaar niet uit en combinaties zijn mogelijk.
Mogelijke vormen voor vervolgstappen: instrumenten en producten
Wat zijn mogelijke instrumenten of producten die interessant kunnen zijn voor vervolgstappen? We denken hierbij aan:
•
Ontwikkeling van versimpelde stappenplannen om biodiversiteit in de bedrijfsvoering op te nemen; b.v. een Nederlandse versie gebaseerd op bestaande
stappenplannen en aantrekkelijk vormgegeven die breed verspreid kan worden.
•
Voorbeeldgids/good practices voor bedrijven met inspirerende biodiversiteitvoorbeelden (in samenwerking met bedrijven opstellen en toetsen).
•
Aantrekkelijke brochure/publicatie/website met een breed scala voorbeelden
van business cases.
•
Workshops voor verschillende typen bedrijven om ervaringen uit te wisselen en
om inspiratie op te doen voor vervolgstappen binnen het eigen bedrijf.
•
Ontwikkeling van een benchmark, b.v. voor de inrichting van bedrijventerreinen, of het koppelen van criteria voor biodiversiteit aan bestaande certificeringsschema’s (b.v. Milieukeur, Green Key certificaat in de recreatiesector).
Hoe aan te pakken met bedrijven?
Het stappenplan uit hoofdstuk 4 biedt een mogelijkheid om verder uit te werken,
bijvoorbeeld door concreet met enkele bedrijven aan de slag te gaan rond biodiversiteit en daar lessen uit te trekken over:
•
Hoe het bedrijfsleven te enthousiasmeren met biodiversiteit aan de slag te
gaan: het feitelijke bedrijfsbelang, motivatie, invalshoek, taalgebruik, instrumenten.
•
Hoe biodiversiteit op te pakken door bedrijven?
•
Institutionele aanspreekpunten en verankering binnen het bedrijf.
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•

Rol van stakeholders (lokale, regionale en nationale overheid, marktpartijen,
maatschappelijke organisaties).

Er is al veel bekend over de relatie biodiversiteit en bedrijfsleven. Het conceptuele
framework is goed uitgewerkt in diverse publicaties. Nu geldt vooral the proof of
the pudding is in the eating: wat kan het bedrijfsleven er nu zelf mee in de praktijk?

Voorstel voor vervolgstappen
Voorstel 1
Beter uitzoeken welke sectoren kansrijk zijn om mee aan de slag te gaan. We doen
hieronder vijf voorstellen, in volgorde van kansrijkheid:
1. Waterleidingbedrijven: deze hebben veel grond met mogelijkheden voor
concrete biodiversiteitmaatregelen. De koepel, VEWIN, heeft Countdown ondertekend, en is dus gemotiveerd (tegenargument: zij doen al veel).
2. Verwerkende industrie in de plantaardige sector: b.v. de zetmeelverwerkende industrie. Het betreft ‘grote’ gewassen zoals aardappel en graan. Deze
tak van industrie heeft invloed op biodiversiteit op de bedrijven van de toeleveranciers.
3. Recreatieve en toeristisch bedrijven: deze bedrijven hebben zelf grond en
groen, zoals voor recreatie- en bungalowparken, campings, golfbanen.
4. Retail: de levensmiddelenretail heeft macht in de keten en kan door het stellen
van leveringsvoorwaarden invloed hebben op biodiversiteit. De retail zelf is echter vaak een lastige partij om te beïnvloeden, de kostenfactor speelt een belangrijke rol. Wel is de retail gevoelig voor imago, klanttevredenheid en het zich
onderscheiden in de markt.
5. Bedrijven in natuurgebieden: bedrijven in en rond de EHS of Natura2000
gebieden zullen door hun bedrijvigheid invloed uitoefenen op hun omgeving of
deze kunnen benutten in hun bedrijfsvoering. Dit zou uitgewerkt kunnen worden in een gebiedsaanpak, waarbij verschillende typen bedrijven betrokken
kunnen zijn (gebiedsidentiteit en –marketing). Deze bedrijven hebben een fysieke relatie met natuurgebieden en zouden hier ook een positief imago aan
kunnen koppelen. Lastig is waarschijnlijk de grote diversiteit aan bedrijven, bedrijfsprocessen en natuurgebieden, die vraagt om maatwerk om biodiversiteit
een plek te geven.
Concreet kan met een geselecteerde sector in kaart worden gebracht op welke manieren bedrijven biodiversiteit hebben opgepakt. Hoe hebben ze dat gedaan, welke
maatregelen hebben ze genomen? Wat zijn succesfactoren en leerpunten? Dit kunnen inspirerende voorbeelden zijn waarmee andere bedrijven gestimuleerd kunnen
worden biodiversiteit ook op te pakken. De ervaringen kunnen gekoppeld worden
aan de verschillende fasen van een stappenplan. Dit kan de rode draad worden van
een brochure, met daarin handvatten en praktijkvoorbeelden, zodat dit andere bedrijven kan stimuleren om een stap te zetten op het gebied van biodiversiteit(beleid).
Er kan ook voor samenvattende brochure of beleidsnotitie gekozen worden, die met
name op het bedrijfsleven gericht is.
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Voorstel 2
Bespreken van de kernpunten van het rapport met een aantal bedrijven in een
workshop, met als doel:
•
kijken waar het bedrijfsleven het meeste behoefte aan heeft;
•
welke initiatieven zij nemen;
•
welke inhoud een brochure/website voor het bedrijfsleven zou kunnen hebben.
Vervolgens kan op basis hiervan een brochure/website of een andere vorm van
verspreiding voor het bedrijfsleven worden gemaakt en een verspreidings/communicatieplan worden gemaakt. We hebben een aantal bedrijven gesproken en zij zijn bereid om aan een dergelijke workshop mee te werken (Aviko, Shell,
Unilever, Dunea, Brabant Water, Rabobank, Delta-projectontwikkeling).
Met deze voorstellen kan B4B in een stroomversnelling komen.
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