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Groen
ondernemerschap

Doel van het beleid van de Rijksoverheid is het behouden van biodiversiteit in Nederland en een verminderde impact op de mondiale ecosystemen. Door meer bewustzijn te creëren over de diensten die ecosystemen kunnen leveren kan bijvoorbeeld het draagvlak voor het behouden van biodiversiteit vergroot
worden. De directe bijdrage van Green Deals op het gebied van biodiversiteit bestaat vooral uit pilots met
nieuwe businesscases en verdienmodellen. Biodiversiteit staat niet op zich, maar in verbinding met
andere thema’s. Het is een dwarsdoorsnijdend thema, dat vaak zelf ook een verbindende functie heeft.
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Voor invulling van de thema’s van het ‘Bouwwerk’ ligt het
initiatief bij de samenleving. Het is dus niet verwonderlijk
dat op deze thema’s ook de meeste deals zijn gesloten.
Omdat de Green Deal een bottom-up instrument is ligt

Kijk voor meer informatie op:
www.greendeals.nl

de vraagarticulatie per definitie bij de initiatiefnemers en
bedrijven en niet bij het Ministerie zelf.

Wet- en regelgeving

Netwerkvorming aan de hand van Groene Tafels
In de samenleving is een groeiende bereidheid van

op initiatief van diverse stakeholders, organiseert EZ in

overheden, bedrijven en burgers om zich in te zetten voor

dit kader diverse ‘Groene Tafels’. Het doel van een

natuur. Ook wordt het belang van natuur voor andere

Groene Tafel is het versterken van de synergie tussen

maatschappelijke doelen steeds meer erkend, zoals

natuur en andere maatschappelijke doelen en hierin

bijvoorbeeld in de gezondheidssector, de landbouw, de

gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. De eerste

bouwsector en bijvoorbeeld de tuinbranche. Het Ministe-

Groene Tafel met burgemeesters en wethouders was op

rie van EZ wil deze beweging versterken en versnellen en

15 mei 2013. Een Groene Tafel kan de start zijn van het

de natuur opnieuw positioneren in de samenleving. Mede

gezamenlijk toewerken naar een Green Deal.
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In de Green Deal ‘Tijdelijke Natuur’ kunnen grondeigenaren een ontheffing Tijdelijke Natuur aanvragen om tijdelijk natuur te laten ontwikkelen op hun braakliggende
terreinen. Daarmee voorkomen zij dat de ontstane natuur later een streep zet door
eventuele bouwplannen. Private partijen, waaronder het Havenbedrijf Amsterdam,
Groningen Seaports, en Cascade (zand en grint), werken samen met de Rijksoverheid en natuurorganisaties, waaronder de Vlinderstichting en de 12Landschappen,
samen om de juridische en psychologische drempels voor het ontstaan van tijdelijke natuur weg te nemen. Er zijn inmiddels vijf voorbeeldprojecten gerealiseerd.
Sommige grondeigenaren hebben zelfs extra geinvesteerd om hun terrein aantrekkelijker te maken voor (beschermde) planten- en diersoorten.

Marktprikkels
In de Green Deal ‘Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal
kapitaal’ ontwikkelen de partijen methodes en tools voor het meten van de
positieve en negatieve impact op en afhankelijkheid van natuurlijk en sociaal
kapitaal. Door de impact van de bedrijfsvoering op mens en natuur zichtbaar te
maken wordt het mogelijk deze impact te relateren aan de economische prestaties van het bedrijf. Deze transparantie is een belangrijke stap naar een duurzame, groene economie die oog heeft voor het welzijn van mensen.

Innovatie
Het doel van de Green Deal ‘Olifantsgras’ is onderzoeken of de teelt van
Olifantsgras (Miscanthus) ervoor kan zorgen dat de omgeving rond Schiphol
onaantrekkelijk wordt voor ganzen en andere grotere vogelsoorten, enerzijds om
vliegveiligheid te verbeteren, anderzijds om de concurrentiekracht van boeren te
vergroten. Er staat inmiddels 100 ha olifantsgras in de Haarlemmermeer, ganzen
worden in het gewas niet aangetroffen, er is een goede landschappelijke inpassing gevonden en er is – onvoorzien - een Expocentrum voor biobased economy
opgericht. De afzet richting biobased economy (o.m. bioplastics) is nog in de
beginfase, maar er is al belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor olifantsgras
en een aantal andere gewassen (zoals hennepvezel en soedangras) waarmee
wordt geëxperimenteerd op proefvelden rond het Expocentrum.

biodiversiteit

Netwerkvorming
In de Green Deal ‘Community of Practice Bedrijven en biodioversiteit’ vond
uitwisseling tussen ondernemers plaats van praktijkervaringen bij het omgaan
met biodiversiteit (gebruik ervan meewegen in investeringsbeslissingen). Als
spin-off is inmiddels een Community of Practice gestart van de Financiële
sector in relatie tot natuurlijk kapitaal.

