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‘Schade aan biodiversiteit moet je in alle prijzen
doorberekenen’
Van onze verslaggever
WOUTER KEUNING
Amsterdam

Amsterdam Eind oktober wordt in Nagoya (Japan) een internationale conferentie gehouden over het
tegengaan van verlies van biodiversiteit. Gerben Jan Gerbrandy, Europees parlementariër en lid van de
milieucommissie van het parlement, vindt dat de politiek het belang van biodiversiteit ‘enorm
onderschat’ en vreest dat milieuministers in Japan niet verder zullen komen dan ‘een paar mooie
verklaringen’.
Vrijdag begon Gerbrandy via Facebook een campagne om handtekeningen te verzamelen. Dit moet
een ‘stevige wake-up call’ worden, hoopt hij, om die ministers te laten zien dat ook ‘burgers wereldwijd’
dit een heel belangrijk onderwerp vinden.
Waaruit blijkt dat de politiek het probleem niet serieus neemt?
‘Uit het feit dat in Japan alleen maar milieuministers zitten, terwijl dit gaat over een economisch
vraagstuk.’
U bedoelt dat de buidel getrokken moet worden.
‘Geld is belangrijk, maar mijn belangrijkste kritiek is dat het verlies van biodiversiteit niet in de prijzen
van onze producten is verdisconteerd. Nederland is een van de grootste vleesexporteurs ter wereld,
mede dankzij het feit dat we soja zo goedkoop uit Zuid-Amerika kunnen halen. We zijn wereldwijd de op
een na grootste importeur van soja, na China. Dat als gevolg daarvan amazonewouden verdwijnen,
wordt echter niet in de prijs van ons vlees doorberekend. Daar moet een einde aan komen en dat zijn
nu eenmaal geen dingen waar milieuministers over gaan.’
Waarom benadrukt u zo dat het een economisch probleem is?
‘Omdat het dat nu eenmaal is. De Verenigde Naties hebben met de Deutsche Bank een rapport
geschreven waaruit blijkt dat we nu al 1 procent van het wereldwijde bbp, zo’n 50 miljard, kwijt zijn aan
het verlies van biodiversiteit. Dat zit hem in de kosten van het aanleggen van dijken omdat
mangrovenbossen verdwijnen, in de kosten van overstromingen, in het verlies van vissoorten – noem
maar op. Als we niets doen, zijn die kosten in 2050 opgelopen tot 7 procent van het wereldwijde bbp.
Wat zegt het als u veel handtekeningen verzamelt? Bijna iedereen is voor duurzaamheid, maar in de
winkel wil niemand ervoor betalen.
‘Het zal aangeven dat mensen het belangrijk vinden. En wat het uiteindelijke gedrag betreft: die keuze
moet je misschien niet bij individuen neerleggen. We moeten ervoor zorgen dat het verlies van
biodiversiteit in alle producten wordt verdisconteerd. Dan kun je niet meer kiezen voor een goedkope
variant.’
Wat zijn, wat u betreft, de belangrijkste afspraken die in Japan gemaakt moeten worden?
‘We moeten stoppen met het subsidiëren van zaken die biodiversiteit schaden, zoals sommige vormen
van landbouw en visserij. Verder zou het helpen als we 20 procent van alle land en water tot
beschermd gebied verklaren.’
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