Mevrouw de minister, dames en heren,
Gisteravond heeft het Bestuur van Floron haar directeur Wouter van Eck gemachtigd om de
contracten te ondertekenen waarmee wij onze schatkamer – de ontelbare data over de flora
in Nederland –op afstand hebben gezet. In een viertal samenhangende contracten
verandert de wereld vandaag voor Floron en alle andere Particuliere Gegevens
verzamelende Organisaties, de PGO’s . Ik kan U zeggen dat het gisteravond in onze
vergadering geen eenvoudige discussie was. Probeer maar eens te doorgronden wat alle
implicaties zijn van deze contracten, om nog maar te zwijgen over de mogelijke gevolgen in
de toekomst. En je kunt maar één keer je data overdragen. Voor alle PGO besturen geldt
dan bovendien nog dat duizenden vrijwilligers over onze schouders meekijken of wij ons
wel gedragen als goede rentmeesters van deze schat aan gegevens . En als je denkt dat je
het allemaal wel doorgrondt, dan is er is altijd nog wel iemand in de vergadering die een
“what if” vraag stelt die niemand beantwoorden kan.
Waarom hebben dan toch alle PGO besturen positief besloten ? Het simpele antwoord op
deze vraag is: een rotsvaste overtuiging dat dit de goede ontwikkelingsrichting is en het
vertrouwen dat alle betrokkenen slechts één doel voor ogen hebben, het laten slagen van
deze stap.
Overtuiging en vertrouwen, over beide wil ik nog wat zeggen. Meer dan 25 jaar wordt vanuit
verschillende kanten gebouwd aan een manier om gegevens over de levende natuur in
Nederland vanuit één geïntegreerde database ter beschikking te stellen. Met als
achterliggend doel natuurlijk dat er op die manier meer invloed zal zijn op de vele
beslissingen die dagelijks worden genomen, met name bij de ruimtelijke inrichting van ons
land.
Wetenschappers, PGO’s, het ministerie van LNV, allen zochten zij naar mogelijkheden om
van een aantal mono databases te komen naar dat ene loket. Vandaag terugkijkend waren al
die ontwikkelingen stappen op weg naar datgene wat we vandaag beklinken. Een belangrijke
stap op die weg was de virtuele samenvoeging van de databases van de PGO’s in Ecogrid,
waarbij met name de Universiteit van Amsterdam een belangrijke rol heeft gespeeld.
Bij deze ontwikkelingen hebben de besturen van de PGO’s altijd scherp de belangen van
die 20.000 vrijwilligers in het oog gehouden. Zij zijn het die het fundament vormen van onze
organisaties. Zonder vrijwilligers geen database, zonder vrijwilligers geen PGO’s. Wij zijn er
van overtuigd dat de stap van vandaag gedragen wordt die duizenden vrijwilligers, vooral
ook omdat we vandaag geen grote anonieme mega organisatie ten doop houden, maar een
publiek private samenwerking van partners die elkaar vertrouwen. Een organisatie waarin
wij als PGO’s herkenbaar blijven voor onze achterban en waarbij de vrijwilligers trots kunnen
blijven op “hun” Ravon, Sovon, Vlinderstichting, etc.. Ervaringen die wij in de afgelopen jaren
hebben opgedaan met de VOFF hebben ons gesterkt in dat vertrouwen.
Vertrouwen , dat was mijn tweede punt. Vertrouwen in de mensen die bij de voorbereiding
van dit traject betrokken waren. Vertrouwen in hun motieven en vertrouwen in hun
oprechtheid én hun vastbeslotenheid om er een succes van te maken. Dat is absoluut nodig
om al onze verwachtingen van vandaag straks ook daadwerkelijk waar te maken. Dat
vertrouwen is gegroeid in de lange voorbereidingstijd en getest bij de vele hobbels die we in

het lange traject moesten oplossen, naar beste traditie van dit soort processen tot vlak vóór
de ondertekening.
De samenwerking die wij vandaag bezegelen is verstandig gebouwd. Een verzelfstandigde
Gan organisatie die op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt met de PGO’s. Een GaN in
de persoon van Jan van Groenendael, die onafhankelijk opereert. Een NDFF, veilig
ondergebracht in een onafhankelijke Stichting en vooral een groep mensen die elkaar goed
verstaat en die deze samenwerking met elkaar draagt.
Wij zijn trots vandaag deze belangrijke stap mee te kunnen dragen en zijn trots op de unieke
voorsprong die Nederland nu heeft op het verzamelen en beschikbaar maken van gegevens
over flora en fauna ten behoeve van beleid, beheer en onderzoek.
Namens de besturen van de PGO’’s wil ik alle mensen die de afgelopen jaren keihard
hebben gewerkt aan al die voorbereidende stappen , zoals de Databank, het Nieuwe
Natuurloket en aan de uiteindelijke totstandkoming van de zojuist getekende samenwerking.
En last, but not least: mevrouw de minister U bijzonder hartelijk bedankt voor Uw steun,
want zonder die steun zouden wij hier vandaag niet zitten.
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