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Onderwerp : Biodiversiteit 

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 9 november 2009 is 
toegezegd om in het voorjaar van 2010 de commissie te informeren over de wijze waarop de provincie 
Utrecht invulling zal geven aan het internationaal jaar van de biodiversiteit. Aanleiding waren de 
volgende vragen van de heer De Heer: 
1. Is de provincie van plan om zich bij de coalitie voor de biodiversiteit aan te sluiten? 
2. Overweegt de provincie Utrecht de instelling van een taskforce biodiversiteit? 
 
Er bestaat een landelijke Task Force Biodiversiteit waarvan Hans Alders voorzitter is. Deze Task 
Force is in 2009 ingesteld door de ministeries van LNV, VROM EN OS en vloeit voort uit het 
landelijke Beleidsprogramma Biodiversiteit. Het ligt niet voor de hand om naast deze landelijke Task 
Force ook nog provinciale Task Forces op te richten. De provincie Utrecht zal daarom geen Task 
Force Biodiversiteit oprichten, maar zal door aansluiten bij de Coalitie Biodiversiteit 2010 invulling 
geven aan het Internationale jaar van de Biodiversiteit. 
 
De Coalitie Biodiversiteit 2010 bestaat uit een brede vertegenwoordiging van gemeenten, provincies, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. De leden van deze coalitie leveren in 2010 een concrete 
bijdrage aan bewustwording van, het creëren van draagvlak voor en het bieden van 
handelingsperspectieven aan burgers, bedrijven en overheden voor behoud en duurzaam gebruik van 
biodiversiteit. 
 
Op 19 mei zal ondertekening van de verklaring van de Coalitie Biodiversiteit 2010 plaatsvinden 
tijdens de Utrechtse Biodiversiteitsdag. Tijdens deze dag zullen tijdens het ochtendprogramma 
workshops plaatsvinden, waarin met in- en externe partners gebrainstormd wordt over de invulling van 
de leefgebiedenbenadering in concreet uitvoerbare projecten in elk van de (AVP-)gebieden. Het 
middagdeel bestaat uit een aantal korte presentaties waarin het onderwerp biodiversiteit vanuit 
verschillende invalshoeken belicht zal worden en waarvoor externe partners zullen worden 
uitgenodigd. Het derde deel bestaat uit de ondertekening van de verklaring van de Coalitie van de 
Biodiversiteit. 
 
Met de ondertekening van de verklaring geeft de provincie aan zich in 2010 in te zetten en samen te 
werken om de hoofddoelstelling van de Coalitie Biodiversiteit te behalen. Ook zal een extra impuls 
worden gegeven aan de bekendheid van de vele aspecten van het begrip biodiversiteit. Daarom 
brengen we ook een publicatie uit met de resultaten van de biodiversiteitsdag. Daarnaast zal er bij de 
start en uitvoering van provinciale natuur- en milieuprojecten extra publiciteit aan biodiversiteit 
geschonken worden. 
 


