Delfstoffenwinners houden rekening met natuur
6 december 2011
EDE - Op dinsdag 6 december 2011 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen
de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI) en de
Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst
stellen beide organisaties zich ten doel het natuurbelang bij grondstofwinningen actief te
bevorderen. Daarmee is het zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijfsleven
voorloper op het gebied van rekening houden met natuur.
Begin 2011 is er een gedragscode flora en fauna van de sector goedgekeurd door de minister van
EL&I. De samenwerkingsovereenkomst met de GaN en FODI past daar goed bij.
Binnen de samenwerking wordt het gebruik van natuurgegevens door de grondstofwinnende
bedrijven actief onder de aandacht gebracht. Natuurgegevens worden via een abonnement
beschikbaar gesteld in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF geeft informatie
over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend
gevalideerde gegevens: de GaN heeft vastgesteld dat ze kloppen. Door middel van informatie uit
de NDFF tracht de GaN botsingen van belangen tussen ecologie en economie te voorkomen.
De Stichting FODI zet zich als landelijke koepel in voor de gezamenlijke belangen van het
Nederlandse zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijfsleven. Bij FODI zijn vooral
brancheorganisaties uit de vermelde deelsectoren van het bedrijfsleven aangesloten. Vanuit haar
positie als nationale koepelorganisatie wordt FODI inmiddels algemeen gezien als dé toegangspoort
tot het Nederlandse zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijfsleven.
Met een goede planning en projectuitvoering kunnen grondstofwinners positieve effecten op
natuur realiseren. De winning van oppervlaktedelfstoffen biedt daarnaast veel mogelijkheden om
nieuwe ruimtelijke waarden te creëren. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is daarbij
een waardevol hulpmiddel. Gegevens over planten en dieren zorgen voor de benodigde voorkennis.
Zo biedt grondstofwinning juist goede kansen om de natuurpotenties van gebieden te versterken.
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