Groene Poort in teken van leefbare duurzame steden

Europa investeert in
natuuroplossingen
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Kurt Vandenberghe: “Nu is het tijd
kennis te kapitaliseren en te
investeren in natuuroplossingen.”

Vandenberghe gaf aan dat de Europese
Commissie ruim 20 jaar heeft geïnvesteerd in onderzoek naar onder andere
biodiversiteit. “We hebben veel kennis
opgedaan. Nu is het tijd die te kapitaliseren en te investeren in natuuroplossingen. Als we daar een Europese Agenda
voor maken, kunnen we er schaalgrootte
en reikwijdte aan geven en zo nog meer
investeerders betrekken. We gaan dat
doen samen met wetenschap, overheid

en bedrijfsleven.” Hij sprak de hoop uit
dat Nederland deze visie volgend jaar bij
zijn voorzitterschap van de Europese
Unie zal ondersteunen.

Grootschalige aanpak
Het programma Nature Based Solutions
is ontwikkeld door een expertgroep
waaraan ook VHG-directeur Egbert
Roozen heeft deelgenomen. Het plan
beoogt een systematische aanpak, die

Henk Leenders: “Burgers en bedrijven moeten de ruimte krijgen om de stad te vergroenen.”

niet alleen gericht is op technologische
innovaties, maar ook nieuwe businessmodellen onderzoekt. Bovendien zal
innovatie op bestuurlijk- en regelgevend
niveau nodig zijn. “Regels staan vaak in
de weg om nieuwe oplossingen toe te
passen”, aldus Vandenberghe. Verder
richt het programma zich ook op het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden en op sociale innovaties. “Het
is zaak dat we ook burgers betrekken bij
co-creaties. Met andere woorden: we
gaan transdisciplinair werken. Nederland
kent wat dat betreft mooie voorbeelden
met de Green Deals.”

Interessante spin-off
Met nadruk stelde Vandenberghe dat het
programma tot doel heeft om nieuwe
natuuroplossingen te ontwikkelen. “Dus
geen oplossingen die al bestaan. Het
moeten echt nieuwe innovaties zijn, die
we Europees en zelfs mondiaal kunnen
toepassen. Samen gaan we werken aan
een grootschalige markt. We beginnen in
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twee demonstratiesteden, waarna steden
over de hele wereld kunnen volgen. En
dat alles op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Ik voorspel dat dat
veel interessante spin-off gaat opleveren,
ook voor ondernemers in de Nederlandse groenbranche.”

Blij met Europa
Tweede Kamerlid Henk Leenders (PvdA)
toonde zich verheugd met dit plan. “We
zijn in Nederland niet altijd blij met Europa,
maar het Europese natuurbeleid is beter
dan het Nederlandse beleid ooit geweest
is.” Leenders kondigde aan dat hij het
Kabinet gaat bevragen over het Nature
Based Solutions-rapport. Bovendien is
hij van plan een initiatiefnota te maken
om alle groene initiatieven in kaart te
brengen die er momenteel in Nederland
worden ontplooid. “Burgers en bedrijven
moeten de ruimte krijgen om de stad te
vergroenen. Ik wil graag weten tegen
welke belemmeringen zij oplopen en hoe
wij die kunnen wegnemen.” Geïnspireerd

Egbert Roozen: “Hier ligt een enorme kans.”

door mooie buitenlandse voorbeelden
van groene daken en gevels wil het
Kamerlid daarvoor in Nederland meer
aandacht vragen. “Ook daarvoor zal ik
een nota opstellen. Het is dé manier om
te vergroenen in de steden. De groensector doet fantastische dingen. Daar
mogen jullie dan ook aan verdienen vind
ik.”

City deals
“Hier ligt een enorme kans die we
samen moeten oppakken”, liet Egbert
Roozen weten. “Europa agendeert, wij
kunnen het nationaal invullen en uitrollen.
Ook op lokaal niveau kan men aanhaken.
Zo zijn de City Deals bijvoorbeeld erg
interessant (coalities, groot en klein,
binnen en tussen stedelijke regio’s,
integraal en sectoraal. Zie ook www.
agendastad.nl – red.). VHG speelt daar
graag een rol in. Laten we om tafel gaan
en coalities vormen.”
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