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MOTIE Uitwerken beleid biodiversiteit en bescherming van flora en fauna in
Groene Hart

Provinciale Staten van Utrecht in veqadering bijeen op 23 februari 200E
Kennis genomen hebbende van de Voorloper Groene Hart,

constaterende dat:
. in de Voorloper Groene Hart vermeld staat dat:

- de biodiversiteit van het Groene Hart in 2040 groot is;
- de kwaliteit van het water in het Groene Hart van belang is in relatie tot de

biodiversiteit:
- het behoud en herstel van de biodiversiteit het uitgangspunt vonnt van het

natuurbeleicl;
o de drie planbureaus: Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal Cultureel planbureau, het

Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek:
- gezamenlijk in de recent vercchenen Monitor Duunaam Neclerland waarschuwen

voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering en de achteruitgang van het
aantal planten- en diersoorten (biodiversiteit);

- waarschuwen dat het klimaat en de biodiverciteit de grootste zorgen voor de toekomst
vormen;

- aangeven dat binnen de Nederlandse grenzen nog circa 15 procent van de
oorspronkelijke biodiversiteit resteert;

- met de huidige trends het tempo van de verminclering van de biodiversiteit
vermoedelijk zelfs zal versnellen ;

overwegende dat:
r in de Voorloper Groene Hart een aantal doelstellingen staan vermeld met betrekking tot

biodiversiteii, die nadere uitwerking behoeven (De biodiversiteit van het Gmene Hart is in
2040 groot en cle kwaliteit van het water in het Groene Hart is van belang in relatie tot de
biodiversiteit);

o de biodiverciteit mede kan worden geborgd door de tijdige realisatie van reeds eerder
overeengekomen natuurdoelen in het kader van de EHS;

. gezien de bovenstaande constateringen:
- biodiversiteitbeleid prioriteit behoeft;
- het betangrijk is om biodiversiteitbeleid in het Groene Hart nader en gericht uit te

werken;
- bescherming van flora en fauna in Nederland en ook in de provincie Utrecht hard

nodig is;

vezoeken het College van Gedeputeerde Staten om:
r in 2009 nader en gericht beleid te ontwikkelen op het gebied van biodiversiteit in het Groene

Hart;
o in 200g nader en gericht beleid te ontwikkelen op het gebied van bescherming van flora en

fauna in het Groene Hart.

en gaan overtot de orde van de dag.

W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren
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