GRoen & stad

Utrecht is in 2050 een groene provincie met daarin steden
Versus
Utrecht is in 2050 een stedelijk gebied met parklandschap daartussen

We moeten onze
RO-traditie voortzetten
van behoud van een groen
buitengebied.

De aanwezigheid van de stad is
overal voelbaar. De
verstedelijkingopgave is een
enorme uitdaging. Leer van de
miljoenensteden in het
buitenland. Groen dankzij de stad.

Vanuit een macrovisie.
De hoogte in, duurzaam.

We moeten voldoende groen
overhouden in het stedelijk
gebied. De grens trekken
stimuleert innovatie.

ro-traditie

GRENS

Bouwen waar
gewerkt wordt

Wens &
werkelijkheid
Let bij inrichting van de provincie
op veiligheid. Bijv. bouwen in
naaldbos is kwetsbaar voor
brand; geldt ook voor
overstromingsgebieden.

Is een groene provincie
niet hetzelfde als een
parklandschap?

zoek het
verschil
dILEMMA

veiligheid
stad en land
verbonden
Druk op ruimte blijft groot.
- intensiever bouwen in
steden en dorpen
- spreiden over provincie en
naar andere delen van het
land
Is het bestuurbaar? Mensen
blijven komen naar Utrecht:
Universiteit, centrale ligging,
mooie landschappen.

kadootje

Bouwen of
spreiden

Is het niet gek dat in zo’n
intensief gebruikte provincie
zoveel grond door de
landbouw wordt gebruikt?
Deel ervan benutten voor
andere doelen? Aan de andere
kant: rol van
voedselproducent blijft
belangrijk en wie gaat ander
grondgebruik betalen?

Verbind stad en land meer
met elkaar. Maar hoe?!
- blauwdruk om het
bijzondere landschap
stevig te beschermen
(groenblauwe waarden)
- inspirerende visie

rol van de
landbouw

nieuw denken:
functies verweven
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Slim ruimtegebruik in landelijk
gebied. Door gebieden meerdere
functies te laten vervullen.
Scheiding van functies is oud
denken.
- Vee in de wei
In landelijk gebied landbouw
combineren met natuur en
recreatie. Beleving: mensen
willen koeien zien.

Voor stad Utrecht is het mooie
omliggende landelijk gebied ‘een
kadootje’.Dat moet ruimtelijk
meer verbonden worden.
Bijvoorbeeld:
- natuur de stad in
- klimaat- en natuurvriendelijke
daken
- natuurverbindingen de stad in
- duurzame energie ook in
omliggend landelijk gebied

Landbouw

Ruimte voor maximale voedselproductie
Versus
Focus op duurzame landbouw met natuur

- Innovatieve boer moet
eigen keuzes maken. Hij is
de specialist. Overheid
moet zorgen voor
voorwaardescheppend
beleid. Bv
vergunningverlening/
landschapsverordening
makkelijker regelen
- Retail bepaalt voor een
groot deel wat de
consument op z’n bord
krijgt. En waar het
vandaag komt (incl import)

- In 2050 is er genoeg ruimte
voor de landbouw
- Nu veel uitstroom aan
boeren. De grond is duur.
Moeilijk op te brengen voor
startende/nieuwe boer.
- Nieuwbouw van woningen op
landbouwgrond drijft de
grondprijs verder op.
- Vermogensconcentratie
slecht voor kleinere
landbouwbedrijven.

De helft van ons provinciale
grondgebied is landbouw.
65.000 ha. 4.700 directe
arbeidsplaatsen, 8.000
indirect (toelevering,
verwerking).

oog voor de boer

Die duurzame landbouw
willen we allemaal. Er moet
een strategie komen hoe we
straks gaan eten.

50%
voedselstrategie

keuzes

- Mens, koe, lucht en bodem
hebben baat bij een
gemengd bedrijf.
- Koester walnotensavanne

Gemengde bedrijven
nieuwe stijl
dILEMMA

- Groter, breder aanbod
aan producten:
nichemarketing. Vroeger
had je bijv. alleen melk.
Nu ook weidemelk. Nu een
heleboel verschillende
producten, zoals
weidemelk. De boer
moet voor deze ‘unieke’
producten beter worden
betaald
- Darwin: niet het grootste
dier overleeft, maar het
dier dat zich het beste
kan aanpassen aan de
omgeving

Ook in de landbouw minder fossiele
brandstoffen gebruiken. Dus schoner.
Gebruik van kunstmest aan banden. Nadeel:
met dierlijke mest kun je minder goed
‘sturen’.
- Fossielvrij: kans voor modern gemengd
boerenbedrijf. Meer focus op de
lokale/regionale markt.
Vlees-zuivel-groenten-fruit. Mest van
vee goed voor verbouwen groenten.
Wel gevarieerder boeren maar ook
kleinschaliger: minder grote
hoeveelheden produceren voor
lokaal/regionaal

innovaties
tredmolen

De nieuwe generatie boeren
moet uit de tredmolen
kunnen stappen, zodat ze
anders kunnen gaan boeren.

Schonere
landbouw
spanningsveld

feiten - emoties/beleving

Neem (voedsel)veiligheid
en pluimvee. Het is veiliger
om eieren zo snel mogelijk
van de kip te scheiden.
Maar consumenten
betalen meer voor
uitloopeieren.

definitie
flats
We streven naar een
optimaal duurzame
landbouw. Wat is
duurzaam?
De productie van bepaalde
landbouwproducten zou
ook in flats kunnen.
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natuur

De prioriteit ligt bij het beschermen van natuur
Versus
De focus ligt op het beleven en benutten van natuur
Als je focust op natuur
beleven en benutten,
maak je duidelijk dat je
ervoor moet zorgen om er
iets aan te hebben. Het
werkt verbindend. Veel
organisaties doen mee.
Het zorgt voor meer
draagvlak.

- Om de natuur te kunnen
benutten (ecosysteemdiensten)
moeten we die natuur eerst goed
beschermen.
- Als je niet beschermt, kun je
straks niks meer.

Vals
dilemma

Draagvlak

- De natuur moet op eigen benen
staan. Stevig, met goede
biodiversiteit. Met als positief
gevolg dat je de natuur kunt
beleven en benutten. Eerst het
een, dan het ander.
- De natuur is al zo aangetast dat er
steeds minder overblijft. Er
wordt iedere dag aan geknabbeld.
Het is een ‘dagdagelijks’ dilemma.

Geen
postzegelnatuur

Bescherm de natuur in
relatie tot het gebruik
van een gebied. Verbind
die bescherming
bijvoorbeeld aan de
recreatieve waarde.

balans
Misschien agrarisch gebied
meer ontsluiten als
recreatie/natuurgebied

dILEMMA

perspectief
2050

veldleeuwerik
Natuurvisie moet je op kaart vastleggen,
anders werkt het niet
- Draagkracht natuur is randvoorwaarde
- Zoneren In tijd en ruimte
(dus soms dicht, bijv broedseizoen)
- Onderscheid maken
- Ecologische ‘parels’
- Gebruiksnatuur
- Kijknatuur
- Kijk ook naar biodiversiteit; de ene
exoot is ook de andere niet.
Dooradering ook in het klein: bijv.
biodiverse windsingels benutten
- Behoeften inwoners?
- Lage Vuursche + gezelligheid
- wildernisnatuur
- Educatie, verbinding met bewoners
- Groot schaalniveau nodig:
- Stijgt boven de provincie uit
- Moet samen met buren
- In 2050 toch weer nationaal
natuurbeleid ipv per provincie?!

Door te zoneren en te
beschermen horen we
hier op de vliegbasis de
Veldleeuwerik.

natuurvisie
gezondheid
Benutten en beleven van
de natuur bevordert de
gezondheid
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betalen
- Collectief meebetalen. Niet alleen door
natuurorganisaties. Bescherming betalen uit
opbrengsten (ecosysteemdiensten, beleving, horeca,
huizenprijzen).
- Toegang betalen voor natuur. Om balans ook in
toekomst goed te houden.
- Schept meer verwachtingen. Bijv. op gebied van
veiligheid. Dan zou je recreanten moeten gaan
‘zoneren’ (aantallen reguleren)
- Hek eromheen? Met andere provincies oppakken,
anders gaan mensen verderop gratis
- Betaald parkeren?
- Recreatieondernemers verdienen aan natuur, die
zouden meer in natuurbescherming moeten stoppen.

bodem & water
?

- Wij kunnen de systemen
beïnvloeden. Als wij in
Nederland het niet kunnen
oplossen, dan kan niemand
dat.
- We passen het landgebruik
al heel lang aan. We gaan
nu naar een volgende
vorm.

Bodem- en watersystemen zijn leidend voor inrichting en gebruik
Versus
Inrichting en gebruik zijn bepalend voor bodem- en watersystemen

Je kunt in de provincie
niet alles verbouwen.
In Nederland zijn
zoveel gebieden waar
je beter kunt
produceren. Daar
moeten we dus
naartoe.

Ook qua kosten rekening houden met het systeem.
Niet alleen investeringskosten, ook kosten van
beheer over 100 jaar.
- Verdeling obv solidariteit of obv de vervuiler
betaalt?
- Wie betaalt kosten CO2-uitstoot en zoute kwel?
- Betaal/verdienmodel
- Systeem CO2 credits. Waarde vaststellen
in termen van Parijs akkoord
- Groen/blauwe diensten: minder belasting
bij positieve bijdrage aan watersysteem

We moeten ontwikkelen binnen
draagkracht van het aanwezige
bodem- en watersysteem.

Elders
beter

Draagkracht

Prijskaartje

We willen wel dat de systemen
leidend zijn, maar de huidige praktijk
is vaak anders.

Geen probleem
zonder oplossing
tussen wens
en werkelijkheid

Robuust peilbeheer – niet
allemaal kleine,
versnipperde peilvakjes
- Verschil in hoogtes
beperken
- Beheersbaar en
betaalbaar

dILEMMA

bewustwording

platte
pannekoek

Met oude molens laten zien wat er
gebeurt door bodemdaling

anders boeren
en bouwen
- Gebieden anders
gebruiken/inrichten
- Productie van zoet zeewier
algenteelt, gebruiken voor
energieopwekking
- Wonen op water
- Bouwstop voor kansrijke
overstromingsgebieden
- Bij nieuwbouw en
herstructurering
randvoorwaarden stellen

Omslag in denken
We hebben altijd het water naar de
gebruiker gebracht. Nu gaan we
randvoorwaarden stellen. Want
grenzen zijn in zicht.
Rol van de overheid
- Inspirerende rol van de overheid;
maak bewust en laat zien dat er
oplossingen zijn.
- Urgentie!
- Gevolgen gebruikers van vaker
watertekort en waterteveel
- Uitputten bodem beperkt
mogelijkheden voor alle functies.
- Belang van water en waterkwaliteit
onderstrepen
- Aanhaken bij alle aspecten:
schaarste, biodiversiteit
koesteren, hemelwater
afkoppelen, berging, water voor
landbouw, onderhoud dijken etc.
- Aanknopingspunten in dagelijks
leven
- Praten over water – voorbeelden
laten zien – draagvlak creëren
- Geheel maatschappelijke kosten in
beeld: Groningse taferelen versus
hoge kosten voor instandhouding.
- Nu beginnen met bouwstop
- Verordening voor o.a.
waterdoorlatende stenen

verantwoordelijkheden
deltaplan

voor de waterhuishouding/bodemdaling nodigg

aandachtsgebieden provincie
aan zet
Veen, Ruggen en Plassen
- Gebiedsgerichter/situationeel
inrichten. We MOETEN stoppen met
water rondpompen. Dit is niet
duurzaam.
- Ook grensoverschrijdende
oplossingen

VISIE OP TRANSITIE ontwikkelen
- Faciliteren gebiedsgericht maatwerk
- functie van het gebied bepalen op basis van
draagkracht van het bodem- en watersysteem
- Innovaties en pilots stimuleren
- Prioriteiten in crisisperiodes
(landelijke waterverdelingsladder)
- Omgaan met planschade als je iets wilt
veranderen
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- Visie voor heel West-Nederland,
scherp toekomstbeeld
- Probleem bodemdaling
minstens vergelijkbaar met
Groningen
- Mogelijkheden beperken van
functies
- Enorme functieverandering
planmatig aanpakken
- Aansluiten bij traditie: gepland
gebied
- Totstandkomingsproces
belangrijk: van onderop

Wat hoort bij ieders
verantwoordelijkheid?
- Iedereen wijst naar elkaar,
bijv. riolering
- Iedereen doet z’n ding, maar
wie overziet het totaal?
- Natuur in eigen tuin
Rol van bewoners; denken
mee over aanpassingen

