
Amendement Heldere ambitie biodiversiteit     A11

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 10 maart 2021, aan de 
orde hebbende het Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht. 

Besluit 
Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 1, toe te voegen: 

‘Met dien verstande dat: 
1. Onder ambities in hoofdstuk 4, paragraaf 7,1, de tekst:

2050: In zowel het landelijk als het stedelijk gebied, is er in 2050 t.o.v. 1990 minder flora 
en fauna die bedreigd is, en is de staat van instandhouding van meer soorten gunstig. 

Wordt gewijzigd in: 

2050: Binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), in zowel het landelijk als het 
stedelijk gebied, is er in 2050 een gunstige staat van instandhouding van beschermde en 
bedreigde flora en fauna, en is de biodiversiteit ten opzichte van 1990 toegenomen. 

2. De reactie in de nota van beantwoording hierop aan te passen.’ Ook daar wordt de
opgenomen ambitietekst op dezelfde wijze aangepast.

Toelichting 
Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is de ambitie voor 2050 ten aanzien van 
biodiversiteit aangepast in de Omgevingsvisie. Aanvankelijk stelde deze het volgende: 
2050: Binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), in zowel het landelijk als het 
stedelijk gebied, is er een gunstige staat van instandhouding van de beschermde en 
bedreigde flora en fauna, en ook is de algehele biodiversiteit toegenomen. 

Wat hierin ontbrak was de doelstelling om in 2050 t.o.v. 1990 minder flora en fauna te 
hebben die bedreigd zijn. In de nieuwe tekst is dit opgenomen, maar is de gunstige staat 
van instandhouding aangepast naar een instandhouding van meer soorten die gunstig is. 
Deze formulering vinden wij minder scherp. Ook is de toename van de biodiversiteit 
verdwenen.  

Daarom stellen we met dit amendement voor om de aspecten uit zowel de oude als de 
aangepaste ambitie te combineren en die als nieuwe ambitie te formuleren. 
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