GRoen & stad

Utrecht IS IN 2050 EEN groene provincie met DAARIN steden
Versus
Utrecht is in 2050 een stedelijk gebied met parklandschap daartussen
- Er is nog veel
ruimte in de
stad. Bijv.
gemiddeld een
woonlaag extra
- Wel oog voor
kwaliteit
- Let ook op
verbinding /
bereikbaarheid
met groen buiten
de stad

Groen moet geen
mengelmoes
worden, maar
krachtig zijn. Veel
van het huidige
groen kan veel
waardevoller zijn.

Sterk groen

Sterke steden
en dorpen

Zwart-wit
Het is niet zo
zwart-wit. Groen is
het uitgangspunt,
maar ook wonen en
economie zijn
belangrijk. Er zijn
tussenvormen
mogelijk.
Het groene hart
moet groen blijven.

Groen dichtbij

Zorg dat de groene
omgevingskwaliteit
dichtbij huis is. Dat
vinden mensen fijn.
Denk aan het
central park in New
York. De inpassing
van groen is steeds
maatwerk.

dILEMMA

Natuur als
Natuur

Natuur mag er zelf
ook zijn en hoeft
niet altijd op de
mens gericht te
zijn. Het gaat ook
om de
natuurintrinsieke
waarde.

Knopen
doorhakken
De provincie geeft
richting met de
(nieuwe) rode
contour, de groene
contour en de
kernrandzone.
Mobiliteit heeft
grote invloed op de
inrichting. Dat zijn
keuzes over de
provinciegrens
heen.
Snelfietsroutes
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Wie bepaalt waar er wel of
geen extra ruimte komt?

Wie bepaalt waar groen wordt
verbeterd?

Hoe bepaal je waar groen
wordt verbeterd? Wat is de
meetlat voor kwaliteit?

Wonen

We bouwen zoveel mogelijk woningen
Versus
We bouwen woningen met behoud van omgevingskwaliteit
Het gaat over wat
voor soort woningen
we bouwen. Denk aan
Tiny Houses die je
kunt verplaatsen.
Denk niet in te kleine
eenheden:“50 tot 60
m2 kippenhokken
horen in Barneveld.”

We kunnen ook de
hoogte en de diepte
in. Dan moeten we
wel opletten dat we
geen afbreuk doen
aan (dorpse)
kwaliteiten.

!
Opgelet!

Kippenhok

Maak een
verordening dat als
een woning of flat
wordt gebouwd er
standaard een laag
bijkomt.

+

1 laag erbij

Woonkwaliteit is
diepteafhankelijk:
ondergronds wonen is niet
aantrekkelijk vanwege de
behoefte aan licht.

De provincie
Utrecht zit niet op
een eiland. Houd
rekening met de
omliggende
provincies.

dILEMMA

+

- voorzieningen
- binnen- en buitenruimte
- landschap met biodiversiteit
- diversiteit aan omgeving

Woonkwaliteit is Niet
hoogteafhankelijk: ‘’Hoogbouw
moet geen vies woord zijn.’’

Eiland
Onbetaalbaar

Blijven woningen
betaalbaar?

Kwaliteit
boven
kwantiteit

Zelfvoorzienende Tiny Houses,
verplaatsbaar. Kanttekening:
dure nichemarkt

Flexibel & compact
Niet te snel voor
nieuwbouw kiezen
vanwege woningdruk.
Denk aan flexibele
alternatieven,
afhankelijk van de
behoefte.

Stedelijk is er
noodzaak aan
woningbouw, dus kies
voor woonkwaliteit

Woonkwaliteit

Totaalwonen

Inbreiden met behoud van
kwaliteit. Voldoende –
blijvend - groen in de
omgeving.
“Vroeger zagen ook de
goedkopere jaren ’50 flats er
mooi uit door het omliggende
groen. Dat groen is
wegbezuinigd.”

Agglomeraties in
Utrecht en
Amersfoort.
Anderzijds
weerstand van
kleinere kernen om
nieuwe woningbouw
op te vangen:
conglomeraties.

Geconcentreerd

!

Hoog en diep

We moeten naar
integrale woonconcepten om meer
SAMEN te leven. Een
inclusieve kijk dus op
wonen, bereikbaarheid, toegankelijkheid,
duurzaamheid en
contact. De ruimte
moet terug naar mens
en natuur.

Liever een woningprobleem dan een
omgevingskwaliteitsprobleem. Denk aan
Vogelaarwijken die
we uit de grond
stampten en sociale
problemen
veroorzaakten.

Moeten we (blijven)
bouwen voor
mensen van buiten?
- plaats geen hek
om de provincie.
- Jonge mensen
moeten we
welkom heten.

We hebben heel veel
woningen nodig en
moeten dus zoveel
mogelijk bouwen.
We ontkomen niet
aan concentreren.
Maar dat kan ook
met omgevingskwaliteit. En dat is
meer dan alleen
groen.

En-En
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Omgevingskwaliteit
is geen synoniem voor
groen. Het gaat ook
om voorzieningen als
winkelcentra,
zorginstellingen,
kinderopvang.

Meer werkgelegenheid
aantrekken veroorzaakt
drukte.
Ook de universiteit trekt meer
mensen aan.

Grenzen
Omgevingskwaliteit
is groen+++

Meer woningen = meer files.

Hoezeer je ook
concentreert,
vroeg of laat komen
we aan grenzen.
Welke keuzes
maken we dan?
Welk landschap
offeren we op?
Inbreiden, of
verweven zijn geen
toverwoorden. Er
moet ruimte blijven
voor lommerrijke
lanen en groene
randen.

eNERGIE

We willen energieneutraal worden
Versus
wE IMPORTEREN ONZE ENERGIE

we ontkomen niet aan import. Doen we nu ook.

Het draait om bewustwording.

energie neutraal zijn heeft invloed op grondstofkeuzes. Bijv.
schaarse mineralen uit Congo voor goede geleiding van elektriciteit.
niet alleen zaken doen met Rusland en Amerika,
ook met smart countries als Noorwegen.

Met veel innovatie en slim organiseren
redden we het zelf.

Energie importeren

Energiebesparing is de
meest duurzame aanpak
(5% winst). behoefte
aan energie verkleinen:
korte voedselketen
minder verpakkingen,
minder verplaatsen
(mobiliteit is grootste
energieverslinder),
gebouwen isoleren etc.

Kostenplaatje: WE moeten open zijn over de
kosten. Wat betekent het voor de
woningbezitter om van het gas af te gaan?

In gesprek met bewoners. Virtual
Reality gebruiken
om mensen te laten
wennen aan zonnevelden en windmolenparken. Inzet
van zonnepanelen is
in korte tijd gekanteld en ‘gewoon’
geworden. Kan heel
snel gaan als het
gestimuleerd
wordt.
We moeten
meekoppelkansen
benutten. Door over en
weer te zien waar we
mee bezig zijn en elkaars
schep te lenen Kun je in
gebieden waar toch iets
moet gebeuren, energieopgaven meekoppelen.

Alternatieven doorrekenen: Bijv. Hoeveel
kost het om een huis Nul op de meter te
maken? Wat levert het aan energiewinst
op? En als we dat per wijk doen? Of de
warmte van bedrijventerreinen benutten?

niet 100% afhankelijk zijn van andere partijen:
buitenland, energiemaatschappijen

Tredes: Bespaar –
Wek op – Koop in.
Eerst besparen
(minder energie
gebruiken), dan zelf
energie opwekken,
tenslotte energie
van buiten halen.

inzetten op circulariteit: afvalstoffen zijn
grondstoffen, hergebruik

Het bestaande benutten:
daken, wegen, biomassa
Argumenten voor Zelf
energie opwekken:

Ei

Besparen door
anders te leven

Bewustwording is noodzakelijk: we hebben het
hele landschap nodig met wind en zon. Mensen
moeten er in en om het huis mee bezig zijn.

Er valt niks te willen, we
moeten energieneutraal
worden. Het is geen keus.

Niet wachten tot we
het ei van Columbus
hebben ontdekt.
Doen wat NU kan.
Dat geeft ook
werkgelegenheid en
draagt bij aan
community building.

Energieladder
Onafhankelijk en
energiebewust

Think Global
dILEMMA

We moeten
naar Parijs

Schaalniveaus

Wie betaalt de rekening voor de energietransitie? Prijs als sturingsinstrument

nadenken over schaarse
bronnen

Op welke schaal
hebben welke maatregelen het meeste
effect? Woning, wijk,
stad, regio, Nederland,
Europa, Wereld.
Integrale afwegingen
nodig!

Schapen en koeien laten grazen onder
zonnepanelen of windmolens

Multi
ruimtegebruik

Onbekendheid
en gewenning

Functies stapelen om bodemwarmte te benutten
en zonnedaken of windmolens op daken

Windmolens in het bos

Schep

Leiderschap en
samenwerking
Balans
kosten-baten

Innovatiehub Risico’s

Energieneutraal zijn
in 2050 kan, als we NU
durven kiezen en
doorpakken.
De provincie moet
leiderschap tonen,
vanuit een
langetermijnvisie.
Want veel gemeenten
durven het niet aan.

Energieneutraal
triggert innovatie.
Slimme energiebedrijfjes
aantrekken.
Meer experimenteren,
gewoon doen in Utrecht
en daarvan samen leren.
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provincie kan sturen, regisseren en bepalen:
- bepalen welke gebieden waarvoor ingezet
kunnen worden
- eisen aan bedrijven die zich hier willen
vestigen
- energiecoöperaties stimuleren
- ruimte voor experimenten
- via inkoop en eigen gebouwen
Begin klein en denk groot. Lokale energieinitiatieven koppelen aan grote keuzes.
Elke gemeente maakt z’n eigen afwegingen,
maar provincie kan helpen als regisseur.

via inkoop en eigen gebouwen
Zonde om de beste landbouwgrond in te
zetten voor energieopwekking

zelf ervaren wat de kosten en
dilemma’s zijn van energieopwekking. We moeten zelf ook
op gaan wekken om de impact
van energiegebruiik te
beseffen.

Batterijopslag beveiligen? Elektrische
auto’s blussen? Nieuwe methoden met nog
onbekende risico’s.
Hoe gaan we om met stroomstoringen als
alles afhangt van stroom?

Als we importeren leggen we het
risico buiten Nederland.
We lopen achter de feiten aan.
Moeten samen kennis en ervaring
opdoen.

Werklocaties

We richten ons op specifieke werklocaties
Versus
We richten ons op het ontwikkelen van gemengd stedelijk gebied
Samenwerking
tussen bepaalde
bedrijven.
Handvatten voor
bedrijven hoe zij
e.e.a. kunnen
aanpakken.

Ondernemers

Welke typen industrie
en bedrijven willen
we op welke plekken
de ruimte geven?
Mogelijkheden om
ondergronds te
bouwen? Waar doen
we het voor? Goede,
geschikte locaties
moeten hierin leidend
zijn; niet alleen
lokaal kijken om
behoefte aan
bedrijfshuisvesting te
accommoderen.

Eigenaren van de gebouwen (vaak
anderen dan de ondernemers)

Brancheorganisaties

In gesprek

Stimulans

Kiezen met
hoofd, hart,
handen

(Her)ontwikkelfonds bedrijventerreinen

Steeds meer werk
vindt plaats in de
steden. We hoeven
ons minder druk te
maken over nieuwe
werklocaties.

Volgt de mens het
werk, of volgt het
werk de mens? Van
zolderkamer naar
Cupertino (Apple):
veel mensen
werken straks
vanuit huis.

dILEMMA

Werkgelegenheid
kruipt de stad in

Reis van de werknemer

Complementaire bedrijventerreinen (qua type)
Bedrijven met werknemers die goed zijn met
hun handen – niet alleen hoogopgeleiden

Efficiency

Over lokale grenzen heen, hoewel lokale
binding van bedrijven vaak sterk is

Voorrang

Samenwerking tussen bedrijven stimuleren:
lokale en regionale productie en verwerking

(Her)inrichting oude terreinen. Tools voor
bedrijven om daar zelf aan bij te dragen

Bedrijven stimuleren om samen te werken op
bedrijventerreinen (symbiose)

Locaties opheffen, of transformeren als ze
‘verkeerd’ liggen

Nieuwe creatieve bedrijfjes

Schaarse ruimte zo
efficiënt mogelijk
benutten. Goed
kijken naar de
ontsluiting. En
zicht op de
veranderende
vraag/behoeften.
Snel acteren.

Gericht nieuwe terreinen

Bedrijven met woningen erop
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Ombouwen
Veel verouderde
binnenstedelijke
bedrijventerreinen
bieden mogelijkheden
om te veranderen naar
een ‘gemengd’ milieu.
Maar er zijn ook
ruimtevragers die zich
niet mengen met wonen
en recreëren, waarvoor
ruimte op aparte
locaties nodig blijft.

Wat voor bedrijven
passen hier, voor wie
maken we ruimte?

Voorkeur voor groene bedrijven

Voorrang aan duurzame/circulaire
gebouwen (ondernemers daartoe verleiden)

Innvovatiehub

