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Steeds meer partijen in Nederland wegen natuurlijk kapitaal actief mee in hun 

beslissingen. Van multinationals tot NGO’s, van overheden tot burgers. Vaak werken zij 

vruchtbaar samen en verkennen samen dit waardevolle thema.

Wij – Het Groene Brein, MVO Nederland 

en Platform BEE – behoren tot die 

partijen. In onze projecten, gesprekken 

en samenwerkingen hebben we echter 

gemerkt dat het nog niet altijd duidelijk is 

wat precies wordt verstaan onder natuurlijk 

kapitaal en wat de kansen, uitdagingen en 

belemmeringen zijn. Dientengevolge ontstaan 

er verschillende interpretaties en rijst een 

mist van onduidelijkheid. Dit document 

beoogt een gedeeld begrip te creëren, een 

common ground, over natuurlijk kapitaal. 

Gelijktijdig licht het een tipje van de sluier op 

voor mensen die werkzaam zijn in zowel de 

publieke als private sector over hoe zij met dit 

thema aan de slag kunnen gaan.

Om dit gedeelde begrip te creëren 

hebben wij gesproken met vele partijen 

in het veld. Dit proces maakte duidelijk 

dat er in Nederland enorm veel wordt 

georganiseerd. Een overzicht van alle acties 

die lopen (deels ook buiten Nederland) 

is te vinden in een aparte kalender. De 

overweldigende hoeveelheid aan acties 

op deze kalender toont de energie rondom 

dit thema. Internationaal loopt Nederland 

voorop. Desondanks zijn de acties nog 

gefragmenteerd. Het is dan ook tijd om 

dingen bij elkaar te pakken, in aanloop naar 

het Nederlandse voorzitterschap van de EU 

in 2016.

Voorwoord

De kansen en uitdagingen 
van natuurlijk kapitaal
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Dit document is tot stand gekomen met medewerking van: Martin Lok en Graham 

Dusseldorp (Ministerie van Economische Zaken), Mari van Dreumel (Ministerie van 

Infrastructuur & Milieu), Omer van Renterghem (Ministerie van Buitenlandse Zaken), 

Michel Scholte en Colette Grosscurt (True Price), Petra van Egmond (Planbureau voor 

de Leefomgeving), Caroline van Leenders, Maaike Snel en Maja Valstar (Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland), Don Gerritsen (VBDO), Daan Jochem Groot (De 

Natuurverdubbelaars), Jos Reinhoudt (MVO Nederland) en Pieter Copper en Eveline Trines 

(IUCN NL).

Met Medewerking Van

Eind 2015 lopen diverse trajecten rondom natuurlijk kapitaal af. Voor de partijen die 

betrokken zijn geweest bij het schrijven van dit document is dat een natuurlijk moment 

om een actiegerichte agenda op te zetten. Deze agenda haakt zoveel mogelijk aan 

bij bestaande initiatieven, zoals Ambitie 2020 van MVO Nederland en de Sustainable 

Development Goals van de Verenigde Naties.

Bent u geïnteresseerd om bij te dragen of betrokken te worden bij dit proces? We nodigen u 

van harte uit. Neemt u daarvoor contact op met een van de auteurs.

Het Groene Brein

Mark Beumer

mark.beumer@hetgroenebrein.nl

06 2914 9244

MVO Nederland

Erwin van Overbeek

e.vanoverbeek@mvonederland.nl

030 230 7857

Platform BEE

Marnix Koopmans

koopmans@vnoncw-mkb.nl

070 349 0333
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A1. Door de bomen het bos niet meer zien

Bekeken vanuit puur economisch 

perspectief is een bos een optelsom van 

bomen. Bomen zijn van hout. Hout kun je 

verkopen.

Neem een mangrovebos in Thailand. 

Alleen gekeken naar de waarde van het 

hout levert één hectarte van dit bos $ 1.000 

opi. Ook al doet een bos als dit veel meer. 

Bossen halen CO
2
 uit de lucht. Bossen 

zuiveren water. Bossen houden grond vast, 

zodat deze niet wegspoelt. Bossen zorgen 

voor recreatie.

Al deze functies hebben een waarde. 

Zo zou een samenleving zonder bossen 

maatregelen moeten treffen om de bodem 

vast te houden of overstromingsgevaar 

tegen te gaan. Aan dergelijke maatregelen 

hangt een prijskaartje.

Als je het intact laat is datzelfde 

mangrovebos in Thailand $ 21.000 per 

hectare waard: 21 maal zoveel. Dat is een 

conservatieve schatting. Het betreft de 

waarde die het bos oplevert alleen al voor 

het verminderen van overstromingsgevaar, 

voor CO
2
-opslag en als broedgrond voor 

vissenii.

Zo levert de natuur op een haast 

onmerkbare manier allerlei diensten 

aan de mens. Ook in Nederland. 

Duinen beschermen ons land tegen 

overstromingen. Bijen zorgen voor 

bestuiving. Meren faciliteren recreatie. 

Deze diensten heten ecosysteemdiensten. 

De geldwaarde van een aantal 

ecosysteemdiensten in Limburg is 

berekend op 112 miljoen euro in 2010. Meer 

dan tien ecosysteemdiensten op Bonaire 

bleken een economische waarde van 105 

miljoen dollar per jaar op te leveren.

De urgentie
we Missen kansen als we ons natuurlijk kapitaal niet anders bekijken

A
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A2. Natuurlijk kapitaal

Het is tijd om ons natuurlijk kapitaal anders 

te bekijken. Daarmee bedoelen we grofweg 

alle goederen en diensten die de natuur ons 

levert; in deel B behandelen we de exacte 

definitie.

Het natuurlijk kapitaal waar we al dan niet 

bewust op leunen is omvangrijk. Denk aan 

de bestuiving van gewassen door insecten, 

de regulering van het klimaat door 

oceanen, of de CO    
2
-opslag in veenlanden. 

Ook de vele functies van bossen zijn 

natuurlijk kapitaal – en die lijst is langer 

dan hierboven al benoemd. In bossen leven 

bijvoorbeeld ook planten en organismen 

die we nu nog niet kennen en misschien 

ooit nodig hebben (medicijnen). Bossen 

verschaffen onderdak, onderwijs, werk, 

frisse lucht en zuurstof. 33 van de grootste 

steden ter wereld betrekken hun drinkwater 

direct vanuit beschermde bosseniii. 

Elk jaar leveren de vele ecosystemen op 

land en water ons gratis goederen en 

diensten met een waarde die oploopt 

tot 72.000 miljard dollar – goederen en 

diensten die essentieel zijn voor een goed 

functionerende wereldeconomieiv.

A3. 13 augustus 2015

Ondanks de enorme waarde ons natuurlijk 

kapitaal springen we er op dit moment 

onzorgvuldig mee om. We hollen schaarse 

grondstoffen uit die niet-hernieuwbaar zijn 

(zoals minerale bodemschatten) of zich 

slechts op zeer lange termijn herstellen 

(zoals regenwouden, visstanden en de 

bodem). We beschadigen ecosystemen 

waardoor hun stabiliteit en veerkracht in 

gevaar komt. Als visstanden beneden een 

kritische massa komen storten ze in tot een 

punt dat ze zich niet meer herstellen.

Bevolkingsgroei vergroot onze druk op 

natuurlijk kapitaal en welvaartstijging 

kan de ernst van de problemen 

verveelvoudigen. Tegelijkertijd overschrijdt 

ons consumptiepatroon de draagkracht 

van de aarde nu al ruimschoots. Een 

indicator hiervoor is de Earth Overshoot 

Day die wordt bijgehouden door het Global 

Footprint Network. Elk jaar berekent dit 

instituut op welke dag we meer natuurlijke 

hulpbronnen hebben gebruikt dan de aarde 

in dat ene jaar kan produceren. De Earth 

Overshoot Day lag in 1996 in november. In 

2006 was het op 9 oktober. In 2015 lag deze 

op 13 augustus. Steeds vroeger in het jaar 

hebben we ons budget gespendeerd. De 

rest van het jaar leefden we in het rood en 

teerden we in op reserves die in miljoenen 

jaren zijn opgebouwd.

“The ultimate bank on which we all depend, the bank of natural 

capital, is in the red” 

– Prins Charles of England
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Een andere manier om de druk op natuurlijk kapitaal te bekijken zijn de planetary 

boundariesv van het Stocholm Resilience Centre. Dit zijn grenzen aan negen 

voorzieningen van de aarde die cruciaal zijn voor menselijk leven. Denk aan biodiversiteit 

en beschikbaarheid van zoetwater. Als de mensheid binnen deze negen grenzen blijft 

kunnen we ons blijven ontwikkelen en bloeien tot in de verre toekomst. Bij drie van 

deze grenzen acteren we echter met zekerheid in het rood. Twee andere zitten in de 

gevarenzone.

Een van de meest ingrijpende beschadigingen van ons natuurlijk kapitaal is 

klimaatverandering door het gebruik van fossiele brandstoffen. We stevenen af op 

een temperatuurstijging van meer dan twee graden – een catastrofale en mogelijk 

onomkeerbare verandering. Klimaatverandering heeft een negatieve invloed op soorten 

en op de veerkracht van ecosystemen. Oceanen verzuren waardoor koralen afsterven. 

Extreme weersomstandigheden resulteren in langdurige droogte of juist abnormale 

neerslag. Bomen in de Amazone sterven sneller, waardoor dit regenwoud steeds minder 

CO
2
 opneemtvi, waardoor de klimaatverandering versnelt, waardoor de Amazone minder 

CO
2
 opneemt, etc. Een negatieve spiraal.

A4. De oorzaken van slecht beheer 

Waardoor zijn we er vooralsnog niet in geslaagd het tij te keren? Meerdere factoren spelen 

een rol. Een eerste set aan factoren schuilt in de tegenstelling tussen individu en collectief. 

Zo komen de goederen en diensten van natuurlijk kapitaal ten goede aan een groot aantal 

mensen die niet noodzakelijk verenigd zijn. Zij spreken niet met één krachtige stem. Het 

zijn verder vaak individuele mensen en organisaties die de vruchten plukken, terwijl 

collectieve sturing in een mondiale markteconomie zwak is (tragedy of the commons). 

Het betekent ook dat individuele organisaties geen prikkel hebben om als eerste en enige 

hiermee aan de slag te gaan. Er is een first mover disadvantage.

Een tweede factor is dat de waarden van deze goederen en diensten moeilijk tot niet te 

vertalen zijn naar een geldbedrag, of te verhandelen in een markttransactie. De publieke 

waarde van het mangrovebos (kustbescherming, recreatie, etc) die niet te verhandelen 

is op de markt is echter veel groter dan de componenten die wel op de markt zijn te 

verwaarden (zoals hout).
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De economische theorie dicteert dat als de markt faalt op een onderwerp van publiek 

belang, de overheid een rol krijgt. In het geval van bijvoorbeeld CO
2
 kan een (mondiaal) 

plafond van emissierechten overeen worden gekomen om het een plek te geven in een 

markteconomie.

Maar dit vereist mondiale overheidsactie en dat is geen eenvoudige opgave in een 

markteconomie die verknoopt is tot alle uithoeken van de aarde en waarvan de 

waardeketens in stukjes geknipt zijn. In elk van die stukjes opereren in de regel drie tot 

zes ondernemingen die elkaar mondiaal beconcurreren. Deze ondernemingen zijn voor 

het land waarin ze gevestigd zijn welvaartsmotoren. Een nationale overheid zit zo klem 

als ze deze bedrijven met regelgeving willen dwingen om extra kosten te maken voor het 

natuurlijk kapitaal dat zij gebruiken, als hun mondiale concurrentie dat niet hoeft.

A5. De kansen van goed beheer

Toch maken praktijkvoorbeelden nu al duidelijk dat duurzaam gebruik van natuurlijk 

kapitaal kansen oplevert.

Voor bedrijven zijn er voordelen zoals betere beheersing van risico’s, een betere reputatie 

en meer innovatie. Er liggen vooral kansen voor bedrijven die agro-commodity’s 

gebruiken, voor bedrijven die consumentengoederen met hoge marges produceren, 

voor bedrijven die B2B werken op non-commodity markten, en bedrijven waar 

landschappelijke kwaliteiten een grote rol spelen.

Neem Hanes Brands, een internationaal kledingbedrijf dat in Nederland bekend is van 

merken als Champion en (de) Wonderbra. Het wist te innoveren door inzicht in zijn 

impact op natuurlijk kapitaal. Het bedrijf ontdekte vlas als alternatief voor katoen. Hanes 

is een voorbeeld van een hoogrenderend consumentenbedrijf dat agro-commodity’s 

gebruikt. Een ander voorbeeld is The Dow Chemical Company, een bedrijf dat gebruik 

maakt van landschappelijke kwaliteiten. Dow realiseerde een netto contante waarde van 

200 miljoen dollar door draslanden (wetlands) te gebruiken in plaats van traditionele 

waterzuiveringsmethoden. In deel C2 presenteren we nog meer casussen die risico’s 

en kansen illustreren van het meenemen van natuurlijk kapitaal in de besluitvorming. 

Duidelijk is dat voor elk bedrijf een unieke situatie geldt.
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Voor overheden liggen er aanzienlijke 

kansen op risicomanagement. Om een 

immer urgent voorbeeld te noemen 

voor Nederland: hoe verwerken we het 

water in onze lage land? Overheden 

werken op dergelijke vraagstukken 

steeds vaker samen met boeren. Het 

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden betaalt boeren vijf tot 

zeven euro per vierkante meter voor 

slootverbreding. Het Hoogheemraadschap 

wil boeren op deze manier stimuleren 

om meer waterberging te creëren zodat 

waterbeheer makkelijker wordt. Een ander 

voorbeeld: de gemeente Leiden heeft 

samen met het Hoogheemraadschap 

Rijnland natuurvriendelijke oevers 

aangelegd. Na een aantal jaren blijkt dat 

het onderhoud en beheer van deze oevers 

goedkoper is dan van normale oevers. 

Daarmee is de iets hogere investering 

meer dan gecompenseerd en ontstaat nu 

winst in de exploitatie.

Ook financiële instellingen hebben er baat 

bij natuurlijk kapitaal te integreren in hun 

besluitvorming. Voor banken, beleggers en 

verzekeraars zijn veel risico’s verstopt in de 

waardeketens van klanten. Kledingbedrijf 

H&M heeft nu al te maken met stijgende 

katoenprijzen door watertekorten. Dit kan 

materieel worden voor beleggers in H&M 

als het bedrijf de gestegen prijzen niet kan 

doorberekenen. Maar het gaat niet alleen 

om risico’s, investeren in bedrijven die 

aandacht hebben voor natuurlijk kapitaal 

loont ook. Onderzoek van zakenbank 

Morgan Stanley toont dat investeren in 

duurzaamheid meestal de prestatie van 

vergelijkbare traditionele investeringen 

heeft geëvenaard en deze vaak zelfs is 

voorbij gestreefdvii.

Voor de Nederlandse burger is het 

profijtelijk als alle partijen de kansen 

pakken die natuurlijk kapitaal biedt. 

Burgers profiteren van slimmere 

overheidsuitgaven, een innovatiever 

bedrijfsleven, en een meer solide 

financiële sector. Voor regionale 

ecosysteemdiensten, zoals waterberging 

en voorziening en voor recreatie, is er ook 

een publieke winst.

Kortom, het is een gemiste kans als we niet 

kijken naar ons natuurlijk kapitaal. Als we 

kijken naar het bos, en niet meer alleen 

naar de bomen, dan is duidelijk dat er veel 

meer waarde is. Dit stuk is bedoeld om met 

beleidsmakers en belangenbehartigers te 

delen waar we een gedeelde basis hebben 

over wat natuurlijk kapitaal is en wat we 

ermee kunnen.
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B1. Definities

Als we het hebben over ‘natuurlijk kapitaal’, 

wat bedoelen we dan precies?

Natuurlijk kapitaal bestaat uit alle 

hernieuwbare en niet-hernieuwbare 

grondstoffen en processen uit het milieu die 

in goederen of diensten voorzien die welvaart 

ondersteunen, in het verleden, heden en de 

toekomst, zoals lucht, plant- en diersoortenviii.  

In essentie gaat het om het reproducerend 

vermogen van de aarde.

Natuurlijk kapitaal valt uiteen in drie 

hoofdcategorieën: delfstoffen, ecosystemen en 

abiotische stromen; zie Figuur 1. Alle drie zijn 

essentieel voor een houdbare ontwikkeling 

op de lange termijn. Zij leveren functies aan 

de economie, aan de mensheid buiten de 

economie om, en aan andere levende wezens. 

Er zijn veel verschillende functies, zoals 

voedselproductie, verkoeling van een stad, 

waterzuivering door de duinen, ontspanning 

in de natuur, voedsel- en houtproductie of 

bestuiving door bijen. Mensen zijn afhankelijk 

van deze ecosysteemdiensten en hebben er 

invloed op.

Er loopt een debat of delfstoffen, zoals fossiele 

brandstoffen en metalen, onderdeel zijn van 

de definitie van natuurlijk kapitaal. In dit 

document zullen we ons conformeren aan 

de uitkomst van het mondiale traject van het 

Natural Capital Protocol (publicatie Q3 2016).

Visie op natuurlijk kapitaal 
en een nieuwe economie
een nieuw econoMisch Model Met een integrale rol Voor natuurlijk kapitaal

B

natuurlijk kapitaal

Ecosysteem kapitaal

Bos, moeras, duinen, agrarisch 

gebied, stad, etc.

Hernieuwbaar

Uitputbaar

Zon, wind, waterkracht, 

geothermie

Hernieuwbaar

Onuitputbaar

Mineralen, fossiele brandstoffen 

etc.

Niet hernieuwbaar

Uitputbaar

Delfstoffen Abiotische stoffen

Welzijn en welvaart

Ecosysteem diensten

Productiediensten

Regulerende diensten

Culturele diensten

Figuur 1:

natuurlijk kapitaal

en ecosysteeMdiensten

bron: eea, unk 

2011, bewerking pbl
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“De diensten die de natuur ons biedt, zijn de echte gouden 

standaard. Investeren in het behoud en de bescherming ervan is 

voor ons een winnend concept gebleken” 

– Ray Anderson, voormalig CEO Interface

Twee aanpalende concepten aan natuurlijk kapitaal zijn dat van een ecosysteem en 

biodiversiteit. Een ecosysteem is een enigszins afgebakende eenheid bestaande uit 

levende organismen en niet-levend materiaalix. In een ecosysteem gaat het om verbinding. 

Om de wisselwerking tussen alle organismen, maar ook met niet levende voorwerpen 

zoals rotsen en water. De Convention on Biological Diversity definieert biodiversiteit als “life 

in all it’s manifestations”, oftewel de verscheidenheid aan alle levensvormen. Die levensvormen 

zijn onderverdeeld in drie niveaus. Het eerste niveau betreft het genetisch materiaal in de 

wereld. Het tweede niveau gaat over soorten. Op het derde niveau staat de diversiteit aan 

ecosystemen. Onderzoek toont aan dat ecosystemen met een hoge biodiversiteit meestal 

veerkrachtiger zijn dan systemen met minder soorten. Een voorbeeld is de afname van de 

soortenrijkdom van graslanden op dijktaluds. Dit leidt tot verhoging van erosie en dijkslijtage.x

Natuurlijk kapitaal vormt tezamen met sociaal en financieel kapitaal een interpretatie van 

de bekende drie P’s: People, Planet en Profit. Deze drie beschouwen wij als hiërarchisch 

gelijk – hier bestaat overigens discussie over.
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B2. Van do less harm naar creating value

MVO en duurzaamheidsbeleid verkeren anno 2015 nog vaak in de fase van ‘minder’. 

Dat wil zeggen, organisaties streven naar minder CO
2
-uitstoot, minder afval, minder 

voedselverspilling, etc. Zo teren we echter nog steeds in op ons natuurlijk kapitaal – alleen 

iets minder.

Een uitgangspunt van de nieuwe economie is dat burgers en organisaties natuurlijk 

kapitaal niet alleen behouden, maar deze zelfs versterken. We brengen niet minder schade 

toe, maar creëren daadwerkelijk waarde. De transitie naar een nieuwe economie is er één 

van do less harm naar creating value.

De benodigde economische transitie uit zich in bedrijfsmodellen die geleidelijk overgaan 

van financieel- naar waarde-gestuurdxi.

1. Business as usual: Financiële waarde is leidend, MVO staat niet op de agenda. 

Bedrijven sturen op productiviteit, efficiëntie en kostenreductie. Men doet wat aan 

liefdadigheid en voldoet aan minimumeisen op milieu- en sociaal gebied.

2. Klassiek MVO: Financiële waardecreatie staat nog steeds voorop. Bedrijven doen 

alleen aan MVO als dat winst oplevert. Er wordt alleen maatschappelijk verantwoord 

ondernomen in win-win-situaties, zoals energiebesparing. Er is geen wezenlijke 

wijziging in het ondernemingsmodel, MVO-activiteiten vinden plaats in projectvorm.

3. Balanceren: Het bedrijf ziet ondernemen als balanceren tussen de drie P’s. Alle drie 

zijn even belangrijk en er vindt een constante belangenafweging plaats. Financiële 

winst is belangrijk, maar is niet het enige criterium.

4. Meervoudige waardecreatie: Het bedrijf wil vooruitgang boeken op alle drie P’s. MVO 

wordt deel van de strategie. Positieve impact staat voorop. Deze offensieve benadering 

levert meer milieuwinst, meer sociale winst én meer financiële winst op. Als zich 

een situatie voordoet waarin dat niet mogelijk blijkt, valt het bedrijf terug op het 

afwegingsmodel.

Door meervoudige waardecreatie als doel te kiezen – positieve impact – in plaats van 

alleen (financiële) winst, ontstaat een economie die veerkrachtiger, sterker en stabieler 

is. In de woorden van Feike Sybesma, CEO van DSM: “Het primaire doel van een bedrijf 

zou moeten zijn om sociale, ecologische en economische waarde te creëren.”xii Harvard-

professor Michael Porter formuleert dit concept op zijn eigen wijze als Creating Shared 

Valuexiii.
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Een breder kapitalenbegrip (financieel, 

natuurlijk en ook sociaal) vergroot de 

mogelijkheden voor waardecreatie. Er is 

letterlijk meer kapitaal om te benutten. Door 

deze activa in te zetten en de economische 

activiteiten in totaal waarde toe te laten 

voegen, groeit dit kapitaal. De nieuwe 

economie draagt ecologische productie 

en verhoging van sociale waarden in 

zich. De nieuwe economie biedt daarmee 

de mogelijkheid om de negatieve balans 

op ons natuurlijk en sociaal werkkapitaal 

om te zetten in een positieve. De nieuwe 

economie kan een houdbare economische 

groei realiseren.

De verbreding van het kapitaalsbegrip 

verlegt de focus van geld naar waarde. 

Ook ligt er meer focus op de lange termijn. 

Dit vraagt om aanpassing van het huidige 

systeem, van lokaal tot mondiaal niveau.

B3. Meetbaar maken van natuurlijk kapitaal

Een van de noodzakelijke wijzigingen is

het meetbaar maken van natuurlijk en 

sociaal kapitaal. Daarmee wordt inzichtelijk 

welk kapitaal burgers en organisaties 

gebruiken of creëren.

Neem als voorbeeld klimaatverandering 

met CO
2
 als meeteenheid. Het meten en 

beprijzen van CO
2
 stelt ons in staat om een 

(globale) markt te creëren. Door een plafond 

op de uitstoot te zetten en broeikasgassen 

te beprijzen ontstaat een markt en wordt 

de waarde van CO
2
 in de financiële 

besluitvorming getrokken. Zo belandt 

natuurlijk kapitaal in het hart van het 

management van individuele organisaties. 

De informatie over de CO
2
-uitstoot kan 

in KPI’s worden vertaald, waardoor het 

management actief op de verbetering van 

deze waarden kan sturen.

Dit heet ook wel het internaliseren van 

externaliteiten. Omdat deze kosten 

vooralsnog extern zijn aan het economische 

proces worden ze externaliteiten genoemd. 

Andere impact dan CO
2
 op het milieu bestaat 

bijvoorbeeld uit verstoring van kringlopen 

van water en voedingsstoffen, of de 

verandering van landgebruik (bijvoorbeeld 

boskap) dat enorme consequenties kan 

hebben voor ecosystemen. Dit brengt 

schade toe aan het milieu en leidt 

uiteindelijk tot kosten voor de maatschappij. 

Denk aan het verhogen van dijken om 

zeespiegelstijging het hoofd te bieden. 

Een rapportxiv van de TEEB for Business 

Coalition schat de totale, wereldwijde 

kosten van milieu-externaliteiten door de 

proces- en maakindustrie jaarlijks op 7.300 

miljard dollar. Het internaliseren hiervan 

verwijdert een fundamentele ironie uit 

het systeem. Ter illustratie, door de zachte 

winter 2013-2014 hoefden Nederlanders 

minder gas te gebruiken. Dat bracht vooral 

voordelen met zich mee: huishoudens 

bespaarden ongeveer 60 euro op de 

energierekeningxv en als land stootten we 

ruim 20 procent minder CO
2
 uitxvi.
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Toch is de overheersende berichtgeving dat 

de economie met 1,4 procent kromp, met 

name door het afgenomen gasverbruikxvii. 

Met geïntegreerde externaliteiten ontstaat 

een beter en completer beeld van de 

gecreëerde waarde door een zachte winter.

Om externaliteiten te integreren is het 

meetbaar en inzichtelijk maken van 

natuurlijk en sociaal kapitaal noodzakelijk. 

Dit is onderwerp van onderzoek. Er is 

bijvoorbeeld nog geen overeenstemming 

in welke eenheden natuurlijk (en sociaal) 

kapitaal moeten worden uitgedrukt: ze 

kunnen dus nog maar zeer beperkt worden 

vergeleken. Een tweede onderzoeksvraag 

is hoe je met zo’n vergelijking omgaat. 

Doe je dat als drie aparte boekhoudingen 

(financieel, natuurlijk en sociaal kapitaal) 

of creëer je één financiële boekhouding 

waarin ook de natuur een prijskaartje heeft 

gekregen (het zogeheten monetariseren)? 

Zeker rondom dat laatste bestaat er 

discussie. Het voordeel van monetariseren 

is dat de kapitalen vergelijkbaar 

zijn. Het nadeel is de veronderstelde 

uitwisselbaarheid. Ecologische schade mag 

bijvoorbeeld niet zomaar weggestreept 

worden tegen financiële waarde. Zo is een 

verlies aan biodiversiteit voorbij kritieke 

waardes niet te compenseren met genoeg 

geld. 

Hier raken we aan de grens van de huidige 

kennis. In de nieuwe economie moet 

onderzocht worden hoe we de balans 

tussen natuurlijk, sociaal en financieel 

kapitaal moeten beheren. Op de een of 

andere manier zullen we biodiversiteit, 

ecosystemen en de diensten die zij ons 

leveren op waarde moeten schatten. Niet 

zozeer om er een prijskaartje op te kunnen 

plakken, wel om de juiste afwegingen te 

kunnen maken.

In het nieuwe economische model 

zal het begrip ‘behoud van natuurlijk 

kapitaal’ daarom een gelijkwaardige rol 

in de besluitvorming innemen tegenover 

het ingeburgerde begrip financieel 

kapitaalxviii. Natuurlijk kapitaal is dan niet 

vager of generieker en kent zijn eigen 

set aan instrumenten, theorieën en 

methodologieën. Dit geldt ook voor sociaal 

kapitaal. Alle organisaties, waaronder 

bedrijven en overheden, rapporteren 

over hun impact op natuurlijk kapitaal 

en hun afhankelijkheid ervan. Zij nemen 

deze inzichten integraal mee in hun 

besluitvorming. Dit stelt bedrijven, 

overheden, ngo’s en andere organisaties in 

staat om in een gemeenschappelijke taal 

over impact op milieu en maatschappij te 

praten. Het klassieke natuurbegrip wordt 

gevat in een taal die bedrijven ook spreken.
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Wat betekent dit voor 
bedrijven en overheden?
werken Met natuurlijk kapitaal leVert kansen op, Maar Vraagt ook een inVestering

C

C1. Wat levert het nieuwe model in het 

algemeen op?

Het nieuwe model betekent een alternatief 

voor het huidige, lineaire model dat 

zich hoofdzakelijk richt op de klassieke 

financiële waarde (Profit). Natuurlijk 

kapitaal (Planet) en sociaal kapitaal 

(People) zijn integraal in de besluitvorming 

doorgevoerd.

Voor ondernemers betekent dit dat ze een 

nieuw pad kunnen bewandelen. Dat is geen 

appeltje-eitje: de huidige (internationale) 

beleidscontext is gericht op het verhogen 

van de efficiëntie in het lineaire model. 

Daarmee is duurzaam gebruik van 

natuurlijk kapitaal een lonkend perspectief 

voor vele, maar niet noodzakelijk voor alle 

organisaties.

Voor die bedrijven binnen wier 

marktpositie het past om het nieuwe model 

toe te passen levert een goede omgang met 

natuurlijk kapitaal meervoudige waarde 

op. Enkele voorbeelden van bedrijven en 

overheden die dit hebben gerealiseerd zijn 

al geschetst in deel A5 en werken we hier 

verder uit. Uiteindelijk liggen de voordelen 

op vier vlakkenxix: het reduceren en beheren 

van risico, het verbeteren van merk en 

reputatie, het besparen van kosten, en 

het verhogen van omzet mede door het 

aanzwengelen van innovatie.

De overkoepelende paraplu is strategische 

sturing. Inzicht in natuurlijk kapitaal kan 

bedrijven eerder toekomstige schaarstes 

laten zien. Inzicht kan een competitive 

advantage bieden en – als je dat transparant 

maakt naar de markt – een businessmodel 

opleveren. Vaak ontspringt er vervolgens 

waarde uit onvermoede hoeken en nieuwe 

samenwerkingen. Diverse concrete 

casussen – voor zowel bedrijven als 

overheden – laten zien hoe dat specifiek 

werkt.
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C2. Wat kan ik ermee als bedrijf?

uitgangspunt Voor bedrijVen

Met de opschaling en globalisering 

van bedrijven (zowel maakbedrijven 

als dienstverleners)  is de impact die 

zij hebben op milieu en maatschappij 

steeds voelbaarder. Deze impact begint de 

winstgevendheid direct te beïnvloeden. 

Paul Polman, CEO van Unilever, schat de 

kosten van klimaatverandering op zijn 

bedrijfsvoering al op 300 tot 400 miljoen 

euroxxi. Vandaar zijn oproep aan overheden 

om in Parijs (december 2015) tot mondiale 

afspraken te komen voor CO
2
-uitstoot, zodat 

deze externaliteit meegenomen kan worden 

in het marktmechanisme en de prijsvorming.

Ook externe actoren spelen een rol. Klanten, 

politiek, beleggers en kapitaalverstrekkers – 

allen hebben ze steeds hogere verwachtingen 

van het bedrijfsleven. Zij verwachten 

verantwoordelijkheid. Niet alleen binnen 

de eigen bedrijfspoorten, maar in de gehele 

keten waarin zij opereren.

opties Voor bedrijFsVoeringxxii 

Voor de meeste bedrijven geldt 

dat ze allereerst een strategisch 

duurzaamheidsdoel plaatsen naast 

winstmaximalisatie, bijvoorbeeld ‘geen 

negatieve milieu-impact meer in een 

gegeven jaar’. Dit luidt een zoektocht in 

naar het slim gebruiken van natuurlijk 

kapitaal en ecosysteemdiensten die 

kan resulteren in kostenreductie en 

productinnovatie. De sleutel is dat het 

bedrijf keuzes maakt waarbij de financiën 

niet het doel hoeven te zijn, maar 

randvoorwaardelijk, omdat het bedrijf 

zichzelf een duurzame stip op de horizon 

heeft gezet (strategic intent).

In grote lijnen kunnen bedrijven op twee 

manieren rendement halen uit de aandacht 

voor natuurlijk kapitaalxxiii: in hun interne 

besluitvorming of externe rapportage 

(of beide). Interne toepassingen zijn 

bijvoorbeeld het identificeren van risico’s 

in de toelevering, het vergelijken van opties 

(e.g., bij investeringen in infrastructurele 

projecten) en duurzame inkoop. 

Voorbeelden van externe toepassingen zijn 

verslaglegging, communicatie naar klanten, 

compliance, of als een belangrijke input in 

fusies en overnames (M&A).

drinkwaterbedrijF 

brabant water en 

agrariërsxx

Drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs hebben laten zien dat het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén van de maatregelen 

daarvoor is het verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor gewassen weerbaarder 

worden – oftewel het versterken van het natuurlijk kapitaal. 

Door het terugdringen van middelengebruik ontstaat maatschappelijk en economisch 

voordeel voor zowel agrariërs als publieke partners. Een aanbeveling uit het project is om 

de lange termijn financiële voordelen – zowel publiek als privaat – van de samenwerking 

inzichtelijk te maken en te onderhandelen over de financiële ruimte die hiermee ontstaat.
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Daarvoor is inzicht nodig. De volgende 

stap is dan ook het verkrijgen van inzicht 

in de afhankelijkheden van en impact op 

ecosysteemdiensten en het afwegen van 

de bijbehorende kansen en risico’s. Wat 

een bedrijf precies dient te meten is sterk 

afhankelijk van het beoogde doel. Bekijk je 

bijvoorbeeld het hele bedrijf of alleen een 

onderdeel, zoals een specifieke business 

unit, product of dienst? Of kijk je in de hele 

keten? Een dergelijke analyse toont risico’s 

en kansen, maar ook inefficiënties in de 

waardeketen. Op hotspots met een grote 

milieu-impact zitten vaak ook kansen op 

resource efficiency, kostenbesparing, etc.

Het meten van impact betekent niet 

automatisch dat dit ook gepubliceerd moet 

worden. Meerdere bedrijven hanteren al 

een milieu-verlies-en-winstrekening voor 

intern gebruik. Zij kiezen ervoor om dit 

eerst voor intern gebruik inzichtelijk te 

maken en daar pas in een later stadium 

openlijk over te rapporteren. Grote 

bedrijven als AkzoNobel, Puma en NS 

hebben er echter al wel voor gekozen om 

hun gekwantificeerde impact te publiceren 

(zie case studies).

Duidelijk is dat voor verschillende 

bedrijven verschillende opties relevant 

zijn.xxiv Dit heeft vooral te maken met 

het feit dat bedrijfsprocessen niet in 

dezelfde mate afhankelijk zijn van en 

impact hebben op de diensten van 

het ecosysteem. Een landgoed is voor 

een groot deel van haar bedrijfsproces 

direct afhankelijk van het ecosysteem 

(landschapswaarde, hout- en 

voedselproductie, soortenrijkdom, etc.). 

Het bedrijfsproces van een bouwbedrijf is 

daarentegen nauwelijks afhankelijk van 

ecosysteemdiensten, tenminste niet in 

directe zin, terwijl het bedrijfsproces het 

ecosysteem wel (sterk) beïnvloedt.

Voor elk bedrijf gelden andere 

technologische, maatschappelijke en 

natuurlijke disrupties die elk op hun 

eigen manier het verdienpotentieel 

zullen beïnvloeden. Voor elk bedrijf 

geldt een ander antwoord op de vraag 

hoe marktpositie, productenpalet en 

competenties van het bedrijf op de nieuwe 

situatie passen. Maar duidelijk is dat elk 

bedrijf een strategische keus kan maken 

om waarde toe te voegen aan het natuurlijk 

en sociaal kapitaal. De competitie op 

de markt van het bedrijf dicteert de 

randvoorwaarden, maar hier geldt wel: 

hoe groter de ambitie, hoe groter de kans 

dat het bedrijf onderweg op innovaties 

en nieuwe productmarktcombinaties zal 

stuiten.
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kansen & opbrengsten

Aandacht voor natuurlijk kapitaal kan kansen opleveren:

• Reduceren en beheren van risico: Een directe opbrengst van meten en inzichtelijk 

maken is het identificeren van risico’s en het beheersen ervan; bijv. bedreigingen 

in de toelevering of risico’s voor medewerkers op locaties die kwetsbaar zijn 

voor extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen, droogtes, of 

grondstoffenschaarste;

• Besparen van kosten: Bijvoorbeeld het besparen van inkoopkosten door het 

terugdringen van afval en het terugwinnen van waardevolle materialen die anders 

ecosystemen kunnen beschadigen. Vaak zijn dit overigens stromen van een ander 

bedrijf die ze zelf niet productief kan inzetten, waarbij een volstrekt andere branche 

deze mogelijkheid wel heeft;

• Verbeteren van merk en reputatie: Het rapporteren over natuurlijk kapitaal 

communiceert duidelijk naar klanten, investeerders, aandeelhouders en andere 

belanghebbenden hoe je aankijkt tegen je rol – en verantwoordelijkheid neemt. Het 

toont leiderschap en robuustheid. Je moet sterk zijn om volledig transparant te zijn. 

Duurzame bedrijven kennen door de bank genomen ook meer betrokkenheid van 

werknemers en trekken meer talent aan;

• Verhogen van omzet en innovatie: Het creëren van nieuwe omzet door innovatieve 

producten en diensten die de druk op natuurlijk kapitaal verlichten. Een recent 

overzicht van True Pricexxv beschrijft de casus van sportkledingfabrikant Puma die 

sinds 2010 zijn milieu-impact meet en publiceert in de vorm van een milieu-verlies-

en-winstrekening. Puma gebruikt de informatie op productniveau om nieuwe 

producten te ontwikkelen. Het Unilever Sustainable Living Planxxvi heeft als doel 

gelijktijdig de milieu-impact te halveren en de omzet van het bedrijf te verdubbelen.

Een andere trend die voorzichtig opkomt is een betere toegang tot financiering. Met 

het meten van impact lopen bedrijven verder vooruit op regulering (pre-compliance). 

De tendens is dat overheden (regionaal, nationaal en globaal) steeds strenger worden, 

gedwongen door een brede coalitie van bedrijven, NGO’s en de publieke opinie. Deze 

nadruk op risicobeheer is aantrekkelijk voor kredietverschaffers. Overigens loopt 

Nederland hier met de CoP Financial Institutes and Natural Capital internationaal ver 

voorop. In Europa zijn de financiële instellingen verder nog onzichtbaar in de discussie 

rond natuurlijk kapitaal.
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risico’s & inVesteringen

Desalniettemin zijn er ook risico’s en investeringen:

• Inspanning: Het meten van impact op milieu en maatschappij vereist inspanning en 

investering, zeker in het begin. Het vraagt om samenwerking met andere stakeholders 

in de keten en/of regio. Het is een iteratief proces waarin veel vragen worden gesteld 

en antwoorden pas gaandeweg duidelijk worden;

• Ontwikkeling: Het meten van natuurlijk en sociaal kapitaal is een veld dat zichzelf 

hard ontwikkelt, maar waar nog niet alles bekend is. Zeker rond het monetariseren 

zitten veel vraagstukken. Dit is niet verwonderend. Ook de financiële indicatoren 

hebben een lange weg moeten ondergaan sinds de uitvinding van de return on 

investment door DuPont begin 20e eeuw;

• Businesscase: Er zijn verrassend veel mogelijkheden, maar het is niet altijd precies 

duidelijk welke businesscase met meervoudige waarde te maken is. Niet alles is in een 

business plan te gieten;

• Invloedssfeer: Een impactanalyse kan tonen dat de grote impact buiten je controle ligt 

(upstream of downstream);

• Geen gelijk speelveld: Als bedrijf kun je het goede voorbeeld geven, maar als een 

directe concurrent vervuilt en daarvoor niet wordt afgerekend, dan heb je er weinig 

profijt van. Op dit punt ligt een nadrukkelijke taak voor de mondiale overheden.

drie case studies 

bedrijFsleVen

i. the dow cheMical coMpanyxxVii

The Dow Chemical Company liet zich 

inspireren door natuurlijk kapitaal op een 

bedrijfslocatie in Seadrift, Texas. Dit is een 

groot, industrieel complex waar Dow plastic 

harsen en andere organische chemicaliën 

produceert. De zuivering van afvalwater uit 

de faciliteit kampte met diverse problemen, 

zoals algengroei en een verkeerde 

zuurgraad, waardoor wettelijke richtlijnen 

werden overschreden. 

Een traditionele, technische upgrade van de 

waterzuivering kende een prijskaartje van 

ongeveer 40 miljoen dollar. Een betrokken 

ingenieur stelde een alternatief voor: 

drasland (wetlands) als waterzuivering. Na 

een pilot van een jaar werd een volledige 

installatie binnen achttien maanden 

opgetuigd. De problemen werden opgelost, 

tegen een totaal kostenplaatje van 1,5 

miljoen dollar. Daarnaast leverde het 

project besparingen in arbeid, onderhoud 

en materialen op. Een financiële analyse 

toonde dat de netto contante waarde van 

het project meer dan 200 miljoen dollar 

was. De voordelen in habitat voor dieren, 

onderwijsmogelijkheden, etc. waren daarbij 

nog niet inbegrepen.
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ii. ns, achMea, akzonobel en asn bank

NS heeft in de twee laatste jaarverslagenxxviii 

zijn positieve en negatieve impact op 

natuurlijk (2012) en sociaal kapitaal (2013) 

opgenomen. Om de omvang van deze 

impact transparant weer te kunnen geven 

drukt NS deze uit in euro’s. Mede hierom 

won NS in 2014 de Kristalprijs voor het 

meest transparante jaarverslag.

Achmea heeft onderzochtxxix hoe 

vier snelgroeiende platforms voor de 

deeleconomie (Croqqer, SnappCar, 

Thuisafgehaald en Peerby) bijdragen aan 

sociale omstandigheden. Met als doel om 

nieuwe vormen van waardecreatie voor 

klanten, samenleving en Achmea zelf te 

identificeren. Achmea schat dat de vier 

platforms ca. 4 miljoen euro sociaal kapitaal 

hebben bijgedragen in 2014.

AkzoNobel heeft een ‘vierdimensionale’ 

winst-en-verliesrekening ontwikkeldxxx voor 

het meten van zijn impact en in een pilot 

toegepast voor de activiteiten in Brazilië. 

Deze 4D-methode is de eerste die positieve 

en negatieve impact op vier dimensies door 

de gehele keten meet (financieel, menselijk, 

sociaal en natuurlijk kapitaal).

ASN Bank heeft zich ten doel gesteld 

dat zijn gehele portfolio uiterlijk in 2030 

klimaatneutraal isxxxi. Voortgang wordt 

gerapporteerd in het jaarverslag, waarbij 

baten en lasten in CO
2
-equivalenten worden 

weergegeven. In 2011 was 24,4% van de 

klimaatdoelstelling gerealiseerd, in 2014 

45,1%.

iii. hanesbrandsxxxii

HanesBrands – een Amerikaans 

kledingbedrijf bekend van merken als Hanes, 

Champion en (de) Wonderbra – is in 2012 

gestart met het verwerken van vlasvezels in 

producten die traditioneel uit katoen en/of 

polyester bestaan. 

In eerste instantie zag het bedrijf vooral 

een kans voor zijn ‘groene’ klanten. Vlas is 

biologisch afbreekbaar, groeit snel en heeft 

minder water en bestrijdingsmiddelen nodig. 

Verbouw kost minder energie en er komt 

minder CO2 vrij. Ook kan het verbouwd 

worden in koude klimaten of in de winter, 

waardoor boeren meer gewasrotatie kunnen 

doen. Daardoor bleek het ook aantrekkelijk 

voor boeren die in de zomer al katoen 

verbouwden.

Naderhand bleek deze productinnovatie veel 

breder commercieel aantrekkelijk dan alleen 

voor groene consumenten. Vlas is superieur 

in het gebruik, ademt beter en gaat 

langer mee. Het geeft mogelijkheden tot 

productdifferentiatie en het verhogen van 

omzet. HanesBrands is gestart met sokken 

in 2012 en breidt het portfolio langzaam uit.
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Interview met Job Schipper, eigenaar van zeeboerderij Hortimare

“Hoe kun je bij de teelt van zeewier effectief samenwerken met andere 

stakeholders?” vroeg Job Schipper zich af. Hij heeft zijn business model met 

biodiversiteitsoplossingen uitgebreid en positioneert de zeewierboerderij nu als een 

ecosysteemstabilisator. 

VerVangen Van soja oF VisMeel 

“We zijn begonnen met zeewier telen 

om er eiwitten uit te halen als duurzaam 

alternatief voor soja of vismeel. Dit heeft 

meteen een positieve biodiversiteitsimpact, 

want er hoeft niet meer gevist te worden 

of bos gekapt om soja te verbouwen. Wij 

willen op termijn minstens 20% tot 30% van 

de benodigde eiwitten voor viskwekerijen 

leveren uit zeewier. 

eutroFiering tegengaan 

Het telen van zeewier gaat eutrofiëring 

tegen. Zalmkwekerijen liggen in de 

fjorden langs de Noorse kust. De door een 

zalmkwekerij afgescheiden nutriënten 

wordt makkelijk opgenomen door het 

zeewier. Deze mest is voor ons een 

waardevolle grondstof. Onze hoogwaardige 

eiwitten kun je weer gebruiken voor visvoer. 

Onze business case was in eerste instantie 

gebouwd rondom de productie van deze 

eiwitten. 

een nieuwe biotoop 

Maar we ontdekten meer. In Noorwegen 

gebruiken de zalmkwekers pesticiden om 

zalmluis tegen te gaan en al dat gif verdwijnt 

in zee. Zalmluis verplaatst zich in de 

bovenste waterlaag van de ene zalmkwekerij 

naar de andere en heeft normaal gesproken 

weinig natuurlijke vijanden. Voor dit 

probleem biedt ons zeewierveld een 

oplossing, want er leven vele natuurlijke 

predatoren van de zalmluis in waaronder 

de snotolf. Door plaatsing tussen de 

zalmkwekerijen, is onze verwachting dat 

onze zeewiervelden preventief werken tegen 

zalmluis. 

geen pesticiden Meer 

We zijn deze vondst nu aan het vertalen in 

een verkoopbaar product. We verkopen de 

aanleg van een zeewierveld als oplossing 

voor de zalmluis. Als ze iets tegen zalmluis 

doen, mogen ze meer kweken van de 

Noorse overheid. Dus betalen ze er dan 

een fee voor. Met deze oplossingen hoeven 

kwekers geen pesticiden meer te gebruiken. 

Ook deze ontwikkeling vindt de Noorse 

overheid erg interessant. 

ecosysteMen stabiliseren 

Biodiversiteit is in de loop van de tijd een 

centraal onderdeel van ons business-

model geworden. Door de eiwitten die het 

oplevert, de natuurlijke plaagbestrijder van 

zalmluis en het verbeteren van de visstand. 

Door het telen van grote in zee drijvende 

zeewiervelden stabiliseren we ecosystemen 

en bouwen een business-concept van een 

ecosysteemdienst. We gaan dat ruimschoots 

rendabel maken.”

Hortimare: 

kostenbesparen en 

nieuwe producten 

ontwikkelenxxxiii
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C3. Concreet: wat kan ik ermee als overheid?

uitgangspunt Voor de oVerheid

Ook de (rijks)overheid heeft een belangrijke 

rol te spelen, zelfs met de vele private en 

regionale initiatieven die momenteel al 

lopen (zie bijvoorbeeld deel D). Innovatieve 

bedrijven, financiële instellingen en 

decentrale overheden geven aan dat een 

actieve (rijks)overheid noodzakelijk is bij het 

versnellen en opschalen van de transitie, 

alsook het aansporen van achterblijvers.

Die urgentie wordt aangewakkerd door 

het specifieke karakter van natuurlijk 

kapitaal. Natuurlijk kapitaal is een 

thema dat bij uitstek gevoelig is voor 

een prisoner’s dilemma of tragedy of the 

commons. Dat wil onder andere zeggen 

dat individuele organisaties geen prikkel 

hebben om als eerste en enige hiermee 

aan de slag te gaan. Er is een first mover 

disadvantage. De voortgaande teloorgang 

van natuurlijk kapitaal rechtvaardigt 

overheidsbetrokkenheid om een gelijk 

speelveld te creëren.

Een andere reden is dat ecosysteemdiensten 

niet te koop zijn op een markt, 

waardoor geen marktprijs bekend is, en 

overheidsingrijpen genoodzaakt is.

opties Voor beleid

Overheden op elk niveau kunnen op drie punten een cruciale bijdrage leveren:

1. Podium bieden: Een podium bieden aan koplopers en leren. Bewustwording en 

vraagarticulatie staat centraal;

2. Coalitievorming ondersteunen: Het bouwen van coalities gericht op (internationale) 

samenwerking bij het creëren en (vooral) het toepassen van breed gedragen 

standaarden, methoden en tools, en door als overheid via kennisinstituten kennis en 

data beschikbaar te stellen;

3. Randvoorwaarden scheppen: De juiste randvoorwaarden scheppen die zorgvuldig 

omgaan met natuurlijk kapitaal borgen, door juiste marktprikkels en stimulerende 

regelgeving te borgen en waar nodig te ontwikkelen (ook Europees) en zelf het goede 

voorbeeld te geven (bijvoorbeeld door de eigen inkoopmacht in te zetten).

Deze drie bijdragen staan niet op zichzelf, 

maar sluiten nauw aan bij de gewenste 

transitie waarin natuurlijk kapitaal 

geïntegreerd wordt in de besluitvorming 

van overheden, bedrijven en financiële 

instellingen. Zo’n transitie gaat vaak door 

vier fasen: voorontwikkeling, take off, 

versnelling en stabilisatie. De rol van de 

overheid is in de eerste fase wat ambigu. 

Maar tijdens de take off ligt het bieden van 

een podium voor de hand (punt 1). In de 

daaropvolgende versnelling gaat het om 

ondersteunen van coalitievorming (punt 

2). In de laatste fase van stabilisatie kan de 

overheid de juiste randvoorwaarden creëren 

(punt 3).
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Dit is de algemene lijn, maar omdat 

bedrijven verschillen moeten ook 

de sturingsmechanismen vanuit de 

overheid toegesneden worden op de 

specifieke situatie. We onderscheiden 

er hier twee. Het eerste mechanisme 

moet gericht zijn op de transitie van de 

grotere bedrijven die langzaamaan hun 

negatieve impact verminderen, hun 

drukfactoren in beeld brengen, hun milieu-

verlies-en-winstrekeningen opstellen 

en transparanter worden over natuurlijk 

kapitaal.

Het tweede sturingsmechanisme moet 

gericht zijn op kleine ondernemers: 

nichespelers die ondernemen met 

natuurlijk kapitaal en daar gelijktijdig geld 

mee verdienen én natuur- en ecosystemen 

versterken. Zij kunnen worden 

aangemoedigd. Het is van cruciaal belang 

deze uitdagers te laten groeien, omdat 

zij op effectieve wijze maatschappelijke 

meerwaarde creëren. Ook al hebben deze 

bedrijfjes fysiek nog weinig impact, vanuit 

hun uitdagende rol zijn deze bedrijfjes 

cruciaal. Ze nemen risico, zijn innovatief, 

hebben lef, en laten zien wat er mogelijk is.

Uiteindelijk moeten deze twee sporen 

elkaar vinden. We moeten van inspirerende 

voorbeelden naar schaal komen die 

beweging genereert in de markt.

Zowel in Nederland als internationaal lopen 

er veel activiteiten en staan er interessante 

momenten op de rol. Zie daarvoor de apart 

bijgevoegde kalender. Daarbij is 2015 een 

oogstjaar. In 2015 komen bijvoorbeeld 

veel best practices beschikbaar (o.a. de 

Green Deal Transparantie, CoP Financiële 

sector, Platform BEE/Natural Captains, 

Leaders for Nature), is de kennisbasis 

vergroot en zijn er nieuwe methodes 

ontwikkeld (o.a. CBS Natuurlijke 

Kapitaalrekeningen, de Atlas Natuurlijk 

Kapitaal door bedrijven en overheden, 

TEEB for Policymakers, informatie uit 

maatschappelijke kosten-batenanalyses 

(mkba) en milieueffectrapportages (mer) 

en zijn er nieuwe handelingsperspectieven 

voor de overheid voortvloeiend uit het 

programma Natuurlijk Kapitaal Nederland 

en de samenwerking met Natural Capital 

Coalition.

Kansen & Opbrengsten

Wat kan aandacht voor natuurlijk kapitaal de overheid opleveren? De algemene 

voordelen omtrent risico, reputatie en rendement gaan ook op voor overheden en 

beleidsmakers; zie ter illustratie ook de drie case studies die hierna volgen.

Enkele specifieke voordelen:

• Welzijn: Natuurlijk kapitaal draagt bij aan het welzijn en de welvaart van de 

Nederlandse burger. Zo is schone lucht belangrijk om luchtwegaandoeningen te 

voorkomen en een groene omgeving motiveert om meer te bewegen. Via deze 

weg leidt het investeren in meer groen dan ook tot lagere kosten van zorg en 

ziekteverzuim. Een indicatieve uitkomst toont dat investeren in groen alleen al 

daarom een economische waarde van honderden miljoenen vertegenwoordigtxxxiv. 
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• Welvaart: Naast voordelige effecten 

op de gezondheid is het behoud van 

natuurlijk kapitaal ook belangrijk voor 

de economie. Het kan inkomsten 

opleveren, zoals de verkoop van hout 

en vis, of een meerwaarde creëren voor 

bijvoorbeeld toerisme. Natuurlijk kapitaal 

kan zorgen voor kostenbesparing, zoals 

de bestuiving van gewassen door bijen 

en natuurlijke plaagbestrijding door 

insecten.

• Concurrentievermogen: Het integreren 

van natuurlijk kapitaal in het economische 

systeem creëert kansen op het gebied 

van drinkwater, schone lucht, schaarse 

grondstoffen en voedsel. De transitie 

naar een duurzame economie kan het 

concurrentievermogen van een land 

versterken en tegelijkertijd de belasting 

van het milieu en de afhankelijkheid van 

fossiele energie terugdringen. Oftewel, 

aandacht voor het natuurlijk kapitaal is 

logisch vanuit de gedachte van Groene 

Groei.

• Natuur als oplossing: Rijkswaterstaat en 

decentrale overheden onderzoeken al 

hoe zij het natuurlijk kapitaal bewuster 

kunnen afwegen ten behoeve van betere 

besluitvorming en vergunningverlening 

(zie bijvoorbeeld de case study Eco-

engineering van Rijkswaterstaat). 

Binnen het programma Natuurlijk 

Kapitaal Nederland worden pilots 

uitgevoerd met waterveiligheid in 

het kader van het Deltaprogramma. 

De natuur kan daarbij helpen aan de 

oplossing. Zogeheten nature-based 

solutions zijn interventies geïnspireerd 

op, ondersteund door of gekopieerd van 

de natuur. Deze oplossingen hebben 

een groot potentieel om efficiënter met 

energie en grondstoffen om te springen 

en robuust voor verandering te zijn. 

Veel van deze oplossingen resulteren in 

meervoudige waarde voor gezondheid, 

economie, maatschappij en milieu. 

Daarmee kunnen ze een aanpak vormen 

die kosten-effectiever is dan traditionele 

benaderingen.

• Effectievere wet- en regelgeving: Denk aan 

belastingen. Als bedrijven (verplicht) inzicht 

moeten verschaffen in hun invloed op 

natuurlijk kapitaal, dan wordt veel duidelijker 

wie de vervuilers zijn en wie juist waarde 

toevoegt. Deze kunnen via het fiscale 

systeem belast of beloond worden. Ook voor 

vergunningverlening is informatie over het 

gebruik van natuurlijk kapitaal cruciaal.

• Transparantie: Een voordeel is toegenomen 

transparantie, ook naar het algemeen 

publiek. Transparantie is een enorme driver 

voor bedrijven om snel aan de slag te gaan.

risicO’s & investeringen

Ook hier bestaan risico’s en zijn inspanningen vereist.

• Het is lastig en complex om impact en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal goed zichtbaar te 

maken, en er is gebrek aan kennis en makkelijk toepasbare instrumenten en methoden. 

• Het overheersende kortetermijndenken helpt niet. De transitie naar duurzaamheid vraagt 

een langere adem.

• Bestaande marktprikkels en wet- en regelgeving werken niet altijd mee, omdat ze 

onduurzaam gedrag soms eerder belonen dan straffen.
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i. rijkswaterstaat: eco-engineeringxxxV

Rijkswaterstaat laat in zogeheten eco-

engineering-projecten de natuur bijdragen 

aan de waterveiligheid. Daarvoor worden 

bewust de diensten die de natuur levert 

(ecosysteemdiensten) benut, zoals 

golfdemping door planten en het invangen 

van sediment door oesters. Dat heeft 

talrijke voordelen. Zo groeien natuurlijke 

oplossingen mee met de zeespiegelstijging 

of met geleidelijke peilveranderingen, wat 

in de toekomst tot grote besparingen op 

kosten voor onderhoud en versterking 

van waterkeringen kan leiden. Daarnaast 

kunnen er kostenvoordelen ontstaan 

doordat de meeste ecosysteemdiensten 

meerdere diensten tegelijk leveren. 

De duinen dragen bijvoorbeeld bij aan 

kustverdediging, recreatie en waterzuivering. 

Bovendien vinden recreanten eco-

engineeringsoplossingen aantrekkelijker dan 

harde structuren. Tot slot verloopt het proces 

van vergunningverlening vaak sneller, 

doordat in het ontwerp rekening wordt 

gehouden met de natuur of met recreatie. 

Deze toegevoegde waarden maken eco-

engineering een kosteneffectieve optie.

ii. VooroeVers in het ijsselMeerxxxVi

In het IJsselmeergebied spelen veel vragen 

rondom waterbeheer. Zo wordt overtollig 

water nu nog geloosd op de Waddenzee, 

maar door klimaatverandering stijgt de 

zeespiegel waardoor dit steeds lastiger 

wordt. Een oplossing is het verhogen van 

het waterpeil in het IJsselmeer. Hierdoor 

neemt echter het overstromingsrisico toe. 

Een technische oplossing hiervoor is het 

ophogen van dijken. Dit is een dure optie 

en er kleven bezwaren aan vanuit natuur 

en landschap. Een natuurlijke oplossing is 

het aanleggen van vooroevers, waarbij de 

waterbodem vanaf 100 meter uit de kust 

langzaam oploopt. In het IJsselmeergebied 

blijkt het aanleggen van vooroevers op 

geschikte plaatsen een veilig alternatief. 

Vooroevers hebben verder een positief 

effect op natuur- en landschapsschoon, 

waterzuivering en leefgebied voor 

belangrijke plant- en diersoorten. Dit 

leidt o.a. tot meer woongenot, een hogere 

recreatieve beleving en een betere 

waterkwaliteit. De maatschappelijke 

welvaartseffecten voor de natuurlijke 

oplossing liggen naar schatting € 78 tot € 

367 miljoen hoger dan voor de technische 

varianten die uitgaan van dijkverhoging.

iii. pes (payMents For ecosysteM serVices)xxxVii

Een PES-project, ook wel bekend als payments 

for environmental services, bestaat uit 

betalingen aan boeren of landeigenaren in ruil 

voor het managen van hun land zodat dit een 

ecosysteemdienst levert. Een reden voor deze 

betaling is dat ecosysteemdiensten niet te koop 

zijn op de markt, waardoor geen marktprijs 

bekend is. Een tweede reden voor vergoeding 

van ecosysteemdiensten is het recht trekken 

van een scheve verdeling tussen kosten en 

baten. Ter illustratie, het Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden betaalt boeren 5 tot 

7 euro per m2 voor slootverbreding. Het 

Hoogheemraadschap wil boeren op deze 

manier stimuleren om meer waterberging te 

creëren zodat waterbeheer makkelijker wordt.

drie case studies 

oVerheid
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C4. Het belang van mondiale actie

In deel A4 observeerden we al dat in een 

mondiale markteconomie het publieke 

belang ook behartigd moeten worden 

door mondiale overheden. Zeker ook op 

dat niveau moeten afspraken gemaakt 

worden over een marktmechanisme dat 

meervoudige waardecreatie ondersteunt. 

Om deze krachttoer te realiseren hebben 

Nederlandse bedrijven, overheden en 

andere belanghebbenden allemaal een rol 

te spelen.

We dienen te voorkomen dat de aantasting 

van biodiversiteit en de opwarming van 

de planeet ontwikkelingen worden die 

simpelweg plaatsvinden en onvermijdelijk 

lijken, vergelijkbaar met vergrijzing of 

digitalisering. We dienen te voorkomen dat 

biodiversiteitsverlies en klimaatverandering 

hun eigen schaarste creëren. We dienen 

te voorkomen dat bedrijven wel wat met 

natuurlijk kapitaal zullen moeten, op het 

moment dat natuurlijk kapitaal niet meer 

overvloedig maar schaars is geworden.

Op dat moment zal een goede omgang 

met natuurlijk kapitaal een economische 

waarde krijgen. Maar zo ver dienen 

we het als samenleving niet te laten 

komen. Het is een belangrijke opdracht 

om natuurlijk kapitaal via onder 

andere internationaal beleid onder het 

schaarsteverdelingsmechanisme van de 

markt te brengen en niet te wachten tot die 

schaarste fysiek voelbaar is.



26 Natuurlijk Kapitaal: Een Gedeelde Basis – Het Groene Brein, MVO Nederland & Platform BEE

Hoe nu verder?
de kennis, tools en saMenwerkingsVerbanden die al ter beschikking staan

Zowel in de publieke als private sfeer zijn in recente jaren veel initiatieven ontstaan om 

rigoureuze, maar ook werkbare methodes te ontwikkelen voor het meten van natuurlijk 

kapitaal. Voor bedrijven en financiële instellingen bestaan in Nederland onder andere 

Platform BEE (biodiversiteit, ecosystemen en economie, een initiatief van VNO-NCW en 

IUCN NL) en Leaders for Nature (het bedrijvennetwerk van IUCN NL).

Ook overheden werken aan beter inzicht in natuurlijk kapitaal. Grote stappen zijn gezet 

in de Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het CBS die zijn 

gebaseerd op SEEA-EEA en de inspanningen van de Wereldbank in WAVES. 

Daarnaast lopen er diverse publiek-private-samenwerkingsverbanden, zoals de Green 

Deal ‘Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal’, de True Price 

incubator en de Community of Practice Financial institutes and Natural Capital’.

De recent verschenen kenniskaart natuurlijk kapitaal (zie de website van Het Groene 

Brein) is een omvangrijke bron van tools, samenwerkingsverbanden, beleidsinitiatieven, 

informatiepunten voor overheden en ondernemers.

D

http://www.hetgroenebrein.nl/kenniskaarten
http://www.hetgroenebrein.nl/kenniskaarten
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