
 

 
Motie:  
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van 
het Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026 

Constaterende dat: 
1. Utrecht een ‘Global Goals City’ is. De Utrechtse gemeenteraad zet zich in voor 17 doelen 

(Sustainable Development Goals) voor een duurzame toekomst voor de stad Utrecht. 
Waaronder leven op het land en leven in het water 

2. Biodiversiteit onderdeel is van de Visie Klimaatadaptatie Utrecht 
3. In de Visie Klimaatadaptatie Utrecht geschreven staat dat elk programma rekening moet 

houden met het thema klimaatadaptatie en dat het klimaatadaptatie het nieuwe normaal 
moet worden. Biodiversiteit wordt niet op die manier genoemd. 

4. Het verlies van biodiversiteit in Nederland met 85% in 120 jaar ver boven het Europese 
gemiddelde van 60% ligt1 

Overwegende dat: 
1. Natuur, planten en dieren op zichzelf waarde hebben 
2. We grote stappen moeten zetten om toekomstig verlies van biodiversiteit in te perken of 

zelfs tegen te gaan  
3. Het daarom belangrijk is dat biodiversiteit in alle programma’s in het ruimtelijk domein die 

we de komende tijd gaan uitvoeren in de gemeente Utrecht geborgd wordt 

Draagt het college op: 
1. Te onderzoeken op welke manier de bescherming en verbetering van de biodiversiteit in elk 

programma in het ruimtelijk domein als een van de uitgangspunten mee kan worden 
genomen 

2. Te onderzoeken op welke manier in de uitgangspunten van plannen expliciet benoemd kan 
worden voor welke Utrechtse soorten het betreffende programma leefgebied zal creëren, 
deze ambitie zal bij de uitwerking getoetst moeten worden. Daarbij ook te vermelden voor 
welke Utrechtse soorten de leefgebieden naar verwachting verloren zullen gaan. 

3. De raad hierover te informeren voor Q2-2023 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Ingediend door: 
• Charlotte Passier, Volt 
• Anne Sasbrink, PvdD 
• Stevie Nolten, Bij 1 

 
1 Hoe gaat het met de biodiversiteit in Nederland? | VanafHier 


