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Het is helaas een gegeven dat het verlies aan biodiversiteit in Nederland bijzonder groot is. Was deze
in 1900 nog 40% van de oorspronkelijke waarde, op dit moment haalt Nederland nog 15% (MSAwaarden in het Compendium voor de Leefomgeving: Dit relatief lage percentage is het gecombineerde
resultaat van een historisch verlies aan natuurareaal en de kwaliteit van de resterende
natuurgebieden. Daarnaast is de natuurkwaliteit van het landelijk gebied afgenomen door
landbouwintensivering en verstedelijking).
In de afgelopen 2 jaar heeft het Veluwefonds zich intensief bezig gehouden met het realiseren van
een systeem waarbinnen het mogelijk wordt om gecertificeerd in biodiversiteit de investeren. Dat is
vooral nodig om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken om vanuit MVO-gedachten te
investeren in natuurkwaliteit. Het Veluwefonds participeerde daartoe in een pilotproject Habitatbanking
op de Veluwe. Wij werkten daarin intensief daarbij samen met Vitens, K3Delta, Nationaal Groenfonds,
De Gemeynt en Eelerwoude. Het project werd onderschreven door het platform BEE (Biodiversiteit,
Ecosystemen en Economie) en financieel gesteund door het Ministerie van EZ en een opdracht van
de provincie Gelderland. Het resultaat is dat het binnenkort mogelijk wordt dat bedrijven door het
kopen van Credits kunnen investeren in biodiversiteit. De “Habitatbank” garandeert dat
grondeigenaren als tegenwaarde van deze credits meer biodiversiteit realiseren. Uiteindelijk gaat deze
“Habitatbank” landelijk werken.
Daarnaast ontwikkelt het Veluwefonds het Veluwecertificaat, waarmee het ondernemers die er prijs op
stellen dat de door hun verworven biodiversiteitscredits op de Veluwe worden gerealiseerd, deze
garantie er bij kunnen kopen.
Tot zover liepen de projecten volgens verwachting. Er zijn protocollen ontwikkeld, er is
overeenstemming over hoe de biodiversiteitswaarde van een gebied gewaardeerd moet worden, Er is
een onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor Habitatbanking in de maak en de voorwaarden
waaraan het Veluwecertificaat bij merkenrechtelijke registratie moet voldoen zijn grotendeels in beeld.
Daarmee is aan de aanbodkant eigenlijk alles zo goed als klaar om het systeem te kunnen laten
functioneren. En voor de kleinere investeringen van de zich MVO profilerende ondernemer zal dat wel
voldoende zijn. Maar gaandeweg de voorbereidende onderzoeken ontdek je dat er meer is. Bij grote
aanbestedingen door de overheid (bijvoorbeeld bouwprojecten, infrastructurele projecten, streek- en
regiovervoer, collectief gebouwenonderhoud) spelen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen de gunningscriteria een doorslaggevende rol. Aanbesteding gebeurt niet alleen op basis van
de laagste prijs, maar op basis van de beste prijs- kwaliteitverhouding. Bekende thema’s hierin zijn
CO2-reductie, SROI, hergebruik materialen enz. Biodiversiteit is nog geen thema in duurzaam
aanbesteden. Dat is begrijpelijk, want het is tot nu toe geen transparant, operationeel begrip. Dat
probleem is binnenkort opgelost. Dus nu is het tijd om

biodiversiteit te erkennen als gunningscriterium
Wat brengt het de Veluwe
Als investeren in biodiversiteit een onderdeel wordt van duurzaam aanbesteden door
overheidslichamen, kan dat, vooral in combinatie met het Veluwecertificaat, jaarlijks voor enkele
tonnen aan investeringen in de Veluwse natuur opleveren. Deze investeringen moeten dan gezien
worden in aanvulling op de Provinciale middelen voor natuur en zullen voornamelijk buiten het

Gelders Natuurnetwerk gerealiseerd worden. Het resultaat is meer en robuustere natuur op de
Veluwe.

De opdracht
De lijst van gunningscriteria is geen statisch geheel. Het kennisplatform CROW beheert een EMVIcriteriabibliotheek, die open staat voor nieuwe ervaringen en aspecten. Het expertisecentrum
aanbesteding PIANOo laat zien dat het vooral zaak is dat de aanbestedende partij bij de uitschrijving
duidelijk aangeeft welke thema’s men bij de inschrijvingen wil betrekken en hoe men die mee wil laten
wegen. Het belangrijkste dat nu moet gebeuren is… dat het een keer moet gebeuren. Het klinkt zo
simpel, maar dat gaat niet vanzelf. Daar is een soort ontwikkelingswerk voor nodig.
Om investeren in biodiversiteit echt op gang te brengen wil het Veluwefonds graag antwoorden vinden
op vragen als:
• Wat kan een aanbestedende overheid bewegen ontwikkeling van biodiversiteit als
gunningscriterium op te nemen in zijn aanbestedingen?
• Welke mogelijkheden zien adviseurs bij aanbesteding om ontwikkeling van biodiversiteit als
gunningscriterium op te nemen in aanbestedingen?
• Welke mogelijkheden zien ondernemers om ontwikkeling van biodiversiteit op te nemen in hun
inschrijving op een opdracht?
Wij zouden deze vragen graag in een 10-tal diepte-interviews onderzoeken.
Vervolgens zouden wij met potentiële opdrachtgevers uit kringen van Provincie, Gemeenten,
Waterschap, TBO’s, een 3-tal aanbestedingen willen voorbereiden waarin biodiversiteit als
gunningscriterium is meegenomen.
Het Veluwefonds kan contacten leggen en partijen bij elkaar brengen. Wij gaan er van uit dat wij
kunnen rekenen op de kennis van CROW en PIANOo. Maar het Veluwefonds kan dit onderzoek niet
zelf uitvoeren. Wij zouden de opdracht graag bij een ter zake kundig bureau uitzetten.
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