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Onderwerp: Rapportage 'Resultaten en toepassingen ecologisch onderzoek 2005-2009’ 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
In bijgevoegd rapport staan de resultaten en toepassingen van het ecologisch onderzoek over de 
periode 2005-2009. 
 
Aanleiding 
Wij voeren, evenals andere provincies, jaarlijks ecologisch onderzoek uit. De ecologische gegevens 
worden gebruikt voor de beleidsvorming, –uitvoering en de evaluatie van het beleid (bijvoorbeeld 
‘Staat van Utrecht’). Daarnaast kan ecologisch onderzoek een wettelijk plicht zijn. 
In de programmabegroting is opgenomen dat er periodiek wordt gerapporteerd over de resultaten. Bij 
de evaluatie van het ecologisch onderzoek in 2010 (GS 17 augustus 2010) hebben we aangekondigd 
dat er een rapportage over de periode 2005-2009 wordt uitgebracht.  
 
Essentie / samenvatting: 
Voor tal van beleidsdoelen op het gebied van natuur, ruimte, water en milieu is de provincie Utrecht 
verantwoordelijk of ten minste kennispartner. De resultaten van het ecologisch onderzoek van de 
provincie vormen hiervoor vaak een belangrijke basis. De provincie heeft door het ecologisch 
onderzoek als enige partij specifieke kennis van de natuurkwaliteiten. In het bijgevoegde rapport 
worden de resultaten en toepassingen van het ecologisch onderzoek van de periode 2005-2009 
beschreven. Het rapport geeft ook aan op welke wijze de ecologische gegevens in deze periode zijn 
verzameld. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de taken waarvoor ecologisch onderzoek 
noodzakelijk is. Het gaat om 25 taken. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De ecologische gegevens worden gebruikt voor de beleidsontwikkeling, -uitvoering en de evaluatie 
van het beleid (bijvoorbeeld ‘de Staat van Utrecht’). Daarnaast kan ecologisch onderzoek een wettelijk 
plicht zijn. 
 
Financiële consequenties. Nvt 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de rapportage. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


