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Green Deal Biodiversiteit en Economie
Betrokken partijen
-		 Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven
-		 Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Op advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen streven de betrokken partijen naar
de vorming van een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven
en de Rijksoverheid. Het doel is gezamenlijk werken aan verduurzaming van de economie (‘groene groei’).
Het platform gaat hiervoor verder onder een andere naam: Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en
Economie.
Hiermee komt een kader tot stand voor de uitvoering van de adviezen van de Taskforce Biodiversiteit en
Natuurlijke Hulpbronnen. Deels was dit al ontstaan door bestaande samenwerkingsverbanden, zoals het
Initiatief Duurzame Handel (IDH) en het Interdepartementaal Programma Biobased Economy (IPBE).
Het gaat onder meer om:
-		 concretisering van het concept ‘No Net Loss’ (indicatoren, monitoring en benchmarks en
compensatie via habitatbanking)
-		 bevordering van bewustwording, onderwijs en educatie
-		 garanderen van lokale participatie
-		 bevordering van optimaal landgebruik
-		 nieuwe vormen van publiek-private financiering
-		 laten uitvoeren van kosten-batenanalyses van prijsprikkels
-		 bevordering van goed bestuur en publiek-private samenwerking in ontwikkelingslanden
-		 vorming van coalities met betrokken actoren in andere Europese landen
-		 ontwikkeling van een kennis- en innovatieagenda rond ecosystemen, biodiversiteit en natuurlijke
hulpbronnen

Resultaten
De Green Deal leidt tot de volgende resultaten:
-		 vorming van de genoemde PPS
-		 een secretariaat voor de PPS en een bekostigingsmodel voor het secretariaat
-		 realisatie van groene groei via innovatieve projecten bij het Nederlandse bedrijfsleven
-		 een meerjarenplan en een kennis- en innovatieagenda
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Inzet en acties partijen
-		 Het platform nodigt voor de vorming van de PPS-ontwikkelingsorganisaties en kennisinstellingen uit
om lid te worden van het platform.
-		 Het platform bevordert met IDH, het IPBE en eventueel andere verbanden de realisatie van groene
groei.
-		 Het platform stelt een meerjarenplan op met een uitvoeringsagenda, een stappenplan en voorstellen
voor de monitoring van de uitvoering daarvan.
-		 Het platform initieert innovatieve projecten, stuurt ze aan en faciliteert ze.
-		 Het platform ontwikkelt een kennis- en innovatieagenda.
-		 De betrokken partijen dragen bij aan de vorming van een secretariaat voor de PPS en de uitwerking van
een bekostigingsmodel. Het platform stuurt dit secretariaat inhoudelijk aan.
-		 Het deelnemende bedrijfsleven en andere partners zorgen bij financiële bijdragen van de Rijksoverheid
voor een minstens gelijkwaardige bijdrage, desgewenst in de vorm van inzet van menskracht of
faciliteiten.

Inzet en acties Rijksoverheid
-		 De Rijksoverheid stelt budget beschikbaar om de programma’s en projecten in het kader van de
uitvoeringsagenda te ondersteunen. Dit gebeurt op basis van een meerjarenprogramma dat de
Rijksoverheid en het platform zijn overeengekomen.
-		 De Rijksoverheid voert samen met het platform periodiek overleg gericht op het jaarlijks goedkeuren
en monitoren van de uitvoeringsagenda.
-		 De Rijksoverheid biedt personele ondersteuning voor het secretariaat.
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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