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Deltaplan Biodiversiteit

Een recent gepubliceerde studie naar de enorme achteruitgang van insecten in Duitse natuurgebieden heeft veel 
reacties losgemaakt in Nederland. Het artikel maakte klip en klaar duidelijk wat veel mensen al wisten, niet alleen de 
biodiversiteit staat onder druk, maar ook het aantal exemplaren van al die soorten is in de afgelopen decennia flink 
afgenomen. Het artikel laat zien dat vervuiling, verstoring en versnippering niet alleen negatieve gevolgen hebben 
voor zeldzame soorten die afhankelijk zijn van hele specifieke leefgebieden, maar juist ook voor al die soorten die ooit 
algemeen en wijdverspreid waren. Wie herinnert zich nog de tijd dat in het vroege voorjaar de veldleeuwerik vrijwel 
overal te horen was? De geleidelijke achteruitgang van dergelijke soorten valt vaak pas op als ze vrijwel helemaal 
verdwenen zijn. Dat zelfs ooit zeer algemene soorten op het randje van uitsterven staan, confronteert ons nog harder 
met de kwetsbaarheid van de natuur en al het leven op aarde.

Wellicht is die gedachte de reden dat zo veel mensen in actie zijn gekomen en massaal oproepen om de afname 
van biodiversiteit te stoppen. Vrij snel na de publicatie van het bewuste artikel stonden de groene organisaties 
op het Binnenhof om een petitie met 25.000 handtekeningen aan te bieden aan de vertegenwoordigers van de 
verschillende politieke partijen. Tegelijkertijd deed een aantal onderzoekers een oproep tot een Deltaprogramma 
Biodiversiteitsherstel waarin wetenschap, natuurorganisaties, de agrofoodsector, burgers en de overheid samen op zoek 
gaan naar een duurzame manier om natuurbescherming en landbouw te verbinden. Het is te hopen dat al die aandacht en 
initiatieven nu ook daadwerkelijk tot een transitie naar een duurzaam landbouwsysteem gaat leiden. 

Een belangrijk aspect dat in de discussie nog te weinig aandacht krijgt, is toepassing van het principe dat de vervuiler 
betaalt. Ondanks internationale afspraken om dat te doen draait in praktijk vooral de overheid op voor de kosten van 
vervuiling. Dat systeem leidt tot een slechte concurrentiepositie van bedrijven die wel rekening houden met natuur, 
milieu en landschap. Het beloont immers al die bedrijven die de kosten van vervuiling afwentelen op de rest van de 
samenleving. Dat leidt weliswaar tot lage prijzen in de supermarkt, maar vervolgens betalen we via belasting weer veel 
geld om de rotzooi op te ruimen. Goedkoop is dus duurkoop. 

Kern van het probleem is dat de overheid toelaat dat baten worden geprivatiseerd terwijl de kosten worden afgewenteld 
op de samenleving. Dat kan veranderen door de vervuiler te laten betalen. Daarvoor is het wel nodig dat de overheid 
zich niet laat leiden door de belangen van het bedrijfsleven, maar zorg draagt voor het publieke belang en een gezonde 
leefomgeving. 
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