TOURTEAM 2050
23 mei 2018

TOURTEAM 2050
Inhoudsopgave
1. Tourteam 2050			

3

2. Het aanbod van Utrecht

5

3. De groei van Utrecht

7

4. Horizon Utrecht 2050

9

>

Uitbouwen van de kracht: stad en landschap

11

>

De nieuwe ruimtevragers en kwaliteitsdragers:

17

		
>
		

energie, klimaat en gezondheid
De grote verandering en de onzekere uitkomst:

23

mobiliteit en landbouw

5. Relatie Utrecht en de NOVI

29

6. Maatschappelijke opgaven en dilemma’s Utrecht 2050

31

Colofon

34

3

TOURTEAM 2050
De maatschappelijke opgaven & dilemma’s 2050

Blik op 2050

transities 2050

Schalen 2050

integratie 2050

Tourteam met experts bouwt de verhaallijn 2050

Tourteam 2050 met experts van:
• GGD regio Utrecht
• ministeries van BZK, EZK, I&W
• Waterschappen
• Rijkswaterstaat
• Provincie Utrecht
• gemeenten en regio’s – Utrecht, U10,
Amersfoort, FoodValley
• Economic Board Utrecht
• Utrechts landschap – Oostbroek
organisaties – Mooi Sticht
Begeleiding provincie Utrecht: Erik van
Hoogstraten, Marjolein Braam
Werkateliers – Verhaallijn 2050 in tekst
en beeld: BVR adviseurs
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TOURTEAM 2050
Met het Tourteam hebben we verkend wat de opgaven zijn voor
de toekomst voor de fysieke leefomgeving voor het grondgebied
van de provincie Utrecht en hoe die in Utrecht een plek kunnen
krijgen. We hebben dit gedaan door:
>> De blik ver vooruit te werpen. Wat gaat 2050 ons brengen?
Wat gaat echt veranderen en wat zal gestaag transformeren?
>> Te schetsen op verschillende schalen. Wat zijn de opgaven
regionaal en nationaal?
>> Te doordenken wat op onderdelen de transitie naar 2050
betekent.
>> De resultaten te integreren en te ontdekken waar de
consensus ligt en waar de dilemma’s.

Het Tourteam bestaat uit zo’n 30 mensen van Rijk, provincie,
gemeenten, samenwerkingsverbanden, waterbeheerders en
belangenorganisaties.

De maatschappelijke opgaven & dilemma’s 2050

Blik op 2050

Begeleiding provincie Utrecht: Erik van Hoogstraten, Marjolein
Braam

transities 2050

Schalen 2050

Dit heeft geresulteerd in een beeld van de toekomst en de
opgaven voor de toekomst. Dit noemen we Horizon 2050.
Het heeft geresulteerd in een beeld hoe Utrecht onderdeel kan
zijn in de NOVI, kortom hoe het bijdraagt aan NL en wat duidelijk
gezamenlijke opgaven zijn.

Tourteam 2050 met experts van:
• GGD regio Utrecht
• ministeries van BZK, EZK, I&W
• Waterschappen
• Rijkswaterstaat
• Provincie Utrecht
• gemeenten en regio’s – Utrecht, U10,
Amersfoort, FoodValley
• Economic Board Utrecht
• Utrechts landschap – Oostbroek
organisaties – Mooi Sticht

Opzet en begeleiding Werkateliers, verslaglegging werkateliers
en de uitwerking in de Verhaallijn 2050 in tekst en beeld: BVR
Begeleiding provincie Utrecht: Erik van
adviseurs, Marnix de Vos, Hilde Blank, Bas Mol

integratie 2050

Het werk van het Tourteam heeft ook geresulteerd in een aantal
dilemma’s, opgaven voor de toekomst waar we mogelijk nog
geen helder antwoord op is of waar tegenstrijdige belangen
liggen.
Het werk van het Tourteam wordt benut bij de ontwikkeling van
de Provinciale Omgevingsvisie Utrecht.

Tourteam met experts bouwt de verhaallijn 2050

Hoogstraten, Marjolein Braam

Werkateliers – Verhaallijn 2050 in tekst
en beeld: BVR adviseurs
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HET AANBOD VAN UTRECHT

Draaischijf NL en
Ontmoetingsplaats
voor 10 miljoen

Unieke mix van steden,
dorpen, landschap,
natuur en erfgoed

meest competitieve
regio van de EU &
2e economie van NL

groen, gezond
en slim

Aantrekkelijk
vestigingsklimaat
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HET AANBOD VAN UTRECHT
Als je kijkt naar het Utrecht van nu, wat is dan de kracht van
Utrecht. Welk aanbod doet Utrecht aan zijn inwoners en aan
Nederland:
>> Utrecht is internationaal verbonden, draaischijf van NL en de
ontmoetingsplaats voor 10 miljoen.
>> Utrecht is de meest competitieve regio van de EU, Utrecht
is de tweede economie van NL en exporteur van diensten
aan de rest van Nederland. Utrecht heeft een mix van kennis,
onderwijs, zakelijke en financiële diensten, ICT, transport en
logistiek, life sciences & health.
>> Utrecht is groen, gezond & slim. De gezondheidseconomie is
onderscheidend en veelbelovend voor werkgelegenheid en
voor de toepassing in de regio en daarbuiten. Ook ruimtelijk
biedt Utrecht een aantrekkelijke gezonde leefomgeving met
veel groen, rust en ruimte.
>> Utrecht heeft een unieke mix van (historische) steden,
cultureel erfgoed, (nationale) landschappen, natuur en is een
aantrekkelijke ontmoetingsplek.

Ontmoetingsplaats
voor 10 miljoen

Dit aanbod is het startpunt voor de blik op Horizon 2050.

Unieke mix van steden,
dorpen, landschap,
natuur en erfgoed

meest competitieve
regio van de EU &
2e economie van NL

groen, gezond
en slim

Aantrekkelijk
vestigingsklimaat
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DE GROEI VAN UTRECHT
Bereikbaarheid
metropoolregio
Utrecht over weg
en OV knelpunt
Robuuste landschappen
beschermen
groei BRP Utrecht+ =
groei BNP NL
Utrecht is de SNELST
GROEIENDE STAD in NL

Primos 2017

Utrecht CS van
270.000 naar 340.000
in- en uitstappers,
Transferknelpunt
groei informele
werkmilieus

opgave Utrecht
energieneutraaL 2015
is 100 pj
=
4000 windmolens of
33.000 ha. zon

potentie economische
toppositie benutten

Klimaatmonitor Utrecht

OPGAVE PROVINCIE
157.000-175.000 woningen

groei pendel,
in en uitgaand
Economisch beeld utrecht +

stedelijk netwerk
knelpunt voor
toplocaties (reos) en
woongebieden
NMCA en U Ned

opgaven zijn tegengaan
verstroming,
wateroverlast &
watertekort, hittestress
en bodemdaling
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DE GROEI VAN UTRECHT
Het aanbod van Utrecht vertaalt zich in sterke groei. Het is
aantrekkelijk om in Utrecht te wonen, te werken, te ontspannen
en elkaar te ontmoeten.
>> groei inwoners
>> groei economie
>> groei mobiliteit

Bereikbaarheid
metropoolregio
Utrecht over weg
en OV knelpunt
Robuuste landschappen
beschermen

En er zijn ook nationale en regionale ambities.
WeUtrecht+
willen klimaatgroei BRP
=
groei
BNP
NL
en energieneutraal worden. Om energieneutraal te zijn moet
Utrecht
Utrecht
is deevenveel
SNELST energie opwekken als dat het gebruik. Hiervoor
GROEIENDE
STAD in
NL
zijn 4.000
windmolens
of 33.000 ha. zonnevelden nodig.
Utrecht CS van
>> opgave klimaatverandering
270.000 naar 340.000
>> opgave energietransitie
in- en uitstappers,
Transferknelpunt
En Utrecht heeft een ambitie waarin het zich sterk onderscheidt
groei informele
Primos 2017
en profileert:
werkmilieus
>> opgave groen, gezond en slim
De groei en ambities zijn een opgave voor de toekomst en
OPGAVEeen
PROVINCIE
hebben
plek in het beeld Horizon 2050.
157.000-175.000 woningen
groei pendel,
in en uitgaand
Economisch beeld utrecht +

opgave Utrecht
energieneutraaL 2015
is 100 pj
=
4000 windmolens of
33.000 ha. zon

potentie economische
toppositie benutten

Klimaatmonitor Utrecht

stedelijk netwerk
knelpunt voor
toplocaties (reos) en
woongebieden
NMCA en U Ned

opgaven zijn tegengaan
verstroming,
wateroverlast &
watertekort, hittestress
en bodemdaling
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HORIZON 2050

veranderingen slim
benutten om dingen
anders te doen

de groei
groen, gezond
en slim
benutten

Excelleren op
onderdelen

de kracht van
Utrecht behouden
en uitbouwen

Horizon 2050
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HORIZON 2050
de groei
Met het tourteam zijn we gaan verkennen hoe we vanuit het hier
Excelleren op
en nu invulling kunnen geven aan de opgaven voor de toekomst. groen, gezond
Hoe kunnen we:
en slim
onderdelen
>> De kracht van Utrecht behouden en uitbouwen?
benutten
>> De groei groen, gezond en slim benutten?
>> Veranderingen
slim benutten om dingen
anders te doen?
veranderingen
slim
>> Excelleren op onderdelen?
benutten om dingen
anders te doen
de kracht van
Utrecht behouden
en uitbouwen

Horizon 2050
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UITBOUWEN VAN DE KRACHT VAN UTRECHT

STAD

LANDSCHAP
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UITBOUWEN VAN DE KRACHT VAN UTRECHT
Kijkend naar de horizon 2050 dan zijn er twee onderwerpen waar
Utrecht in excelleert. Dit is de kracht van de steden en de kracht
van de landschappen (inclusief natuur en cultuurhistorie).

STAD

Richting 2050 zullen deze kernkwaliteiten verder uitgebouwd
worden. Dat is niet een proces van radicale veranderingen, maar
een geleidelijk proces waarin je innovaties en laatste inzichten
natuurlijk benut.
In Horizon 2050 zien we de volgende opgaven voor
de steden en de landschappen.

LANDSCHAP
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schaalsprong in stedelijkheid

lobbenstad Amersfoort

karakteristiek

metropoolstad Utrecht
UNIEK

compacte kernen
BIJZONDER
gebruikslandschap
rond de steden

binnenstedelijk bouwen
slimste strategie voor
groei

Regio FoodValley
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schaalsprong in stedelijkheid

lobbenstad Amersfoort

Kiezen voor schaalsprong in stedelijkheid betekent ook kiezen
We gaan groeien in inwoners, economisch en in mobiliteit. We
karakteristiek
voor meer gebruikslandschap rond de steden ten dienste van de
hebben energie- en klimaatopgaven. De steden hebben een
steden:
grote potentie in zich om deze groei te faciliteren en er is een
>> Landschap wordt geen stedelijk gebied.
stapeling van opgaven waardoor binnenstedelijk bouwen en
>> Dienstbaar landschap, landbouw maakt ruimte / bedient de
verdichten de slimste strategie is voor groei. De schaalsprong
stedeling.
in stedelijkheid is evident en betekent verdichting van steden en
metropoolstad
Utrecht
>> Meer recreatief
landschap nodig en geen hinderlijk gebruik
dorpen. Het is slim door:
rond steden.
>> Transformatie compacte stad slim voor besparing,
energieopwekking en uitwisseling.
UNIEK
>> Efficiënte mobiliteit door benutten bestaande netwerk én
inzetten op lopen, fietsen en excellent OV, verdichten rond
multimodale knopen.
>> Oude bedrijventerreinen en kantoorgebieden kunnen
compacte kernen
omvormen tot moderne gemengde stadswijken en
ontmoetingsplekken.
>> Verdichten voor een inclusieve stad. Voorzieningen,
BIJZONDER werk
en mobiliteit zijn voor iedereen bereikbaar en te behouden/ binnenstedelijk bouwen
versterken.
gebruikslandschap
slimste strategie voor
>> Maximale inbreiding en beperkte uitbreiding, gekoppeld aan
rond de steden
groei
bereikbaarheid
>> Verdichting van de stad is ook verdichting met een groene
en gezonde omgeving. investeren in groen en verbinding met
landschap.
>> De focus ligt op binnenstedelijk en binnendorps bouwen. Het
zal steeds moeilijker worden om ruimte te bieden aan alle
woonvormen in Utrecht. Voor de extensievere woonvormen
kan Utrecht ook buiten zijn eigen grenzen kijken.

Regio FoodValley
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Stelling van Amsterdam

robuuste landschappen

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Eemland
Utrechtse Heuvelrug van
Gooimeer naar Grebbeberg

Veenweidegebied Groene hart
Gelderse Vallei
Ringpark

Rivierengebied

meebewegen
met natuurlijke
watersystemen en
geofysische systemen

cultuurhistorie op
landschappelijke
schaal

ruimte voor
biodiversiteit en
natuurnetwerk
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Stelling van Amsterdam

robuuste landschappen

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Eemland

Landschap is echt Utrechts en we voorzien dat de landschappen
zullen transformeren in de komende 30 jaar. Bijvoorbeeld
door recreatiedruk, veranderende landbouw, energie en
klimaatopgaven,
etc.
Veenweidegebied
Groene hart

Utrechtse Heuvelrug van
Gooimeer naar Grebbeberg

Transformatie mag, het landschap is geen museum. Wat we
willen voorkomen is verrommeling en uniformiteit. We kunnen niet
overal alles toestaan. De uniciteit van de landschappen moet fors
versterkt worden om de druk op het landschap aan te kunnen.

Gelderse Vallei

Ringpark

We kiezen voor centrale sturing en investering voor robuuste
landschappen. We gaan landschappen opschalen en een
kwaliteitssprong maken. Dat doen we door:
>> De grote landschappen zoals het Groene Hart of de Utrechtse
Heuvelrug, worden grensoverschrijdend beschouwd. We
Rivierengebied
laten deze landschappen meebewegen met het natuurlijke
watersysteem en geofysische systeem. Daarbij dragen we
bij aan een klimaatbestendige, water-robuuste en gezonde
leefomgeving. Het is een belangrijke zoetwatervoorziening
voor het westen.
>> De
grote cultuurhistorische structuren te versterken.
meebewegen
Utrechtse
kent cultuurhistorie op een landschappelijke schaal
met
natuurlijke
( Grebbelinie, Limes, Hollandse Waterlinie en stelling van
watersystemen
en
Amsterdam). Hier maak je cultuurhistorie zichtbaar niet alleen
geofysische
systemen
op gebouw niveau, maar juist ook op de schaal van de grote
landschappen.
>> Ruimte te maken voor biodiversiteit en het Natuurnetwerk
Nederland.

cultuurhistorie op
landschappelijke
schaal

ruimte voor
biodiversiteit en
natuurnetwerk
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de nieuwe ruimtevragers en kwaliteitsdragers

Gezonde
Energie en klimaat leefomgeving
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de nieuwe ruimtevragers en kwaliteitsdragers
Kijkend naar Horizon 2050 dan zijn er nieuwe ruimtevragers en
potentiele kwaliteitsdragers. Richting 2050 zullen deze een plek
moeten krijgen in Utrecht. Ze zullen concurreren met bestaande
functies, ze zullen impact hebben op het beeld van de provincie
en ze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven.
In Horizon 2050 zien we de volgende opgaven door energie,
klimaat en gezondheid.

Gezonde
Energie en klimaat leefomgeving
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Energie- en klimaatneutraal 2050
Duurzame energie
in Nederland en
op zee

stimuleren experiment
en participatie
inwoners en bedrijven

grote opgave
energietransitie
Compacte, duurzame,
groene en waterrijke
steden vol zonne-energie
klimaatneutrale
Landschappen met
natuurlijke watersystemen
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Energie- en klimaatneutraal 2050
Nederland heeft een flinke ambitie op het gebied van energie en
klimaat. En ook Utrecht
gaat hier
invulling aan geven.
Duurzame
energie

in Nederland en

De systeemsprong in energie en klimaat is zichtbaar in stad
opzijnzee
en land. Energie en klimaat
New kids on the block als
ruimtegebruiker en ontwerpopgave in stad en land.
>> Energie is een permanente ruimtevrager.
>> Stad en land hebben een groot potentieel.
>> Nieuwbouw grote
wordt energieneutraal
en adaptief en oudbouw
opgave
moet transformeren. Dit is een grote kostenpost en regie is
energietransitie
nodig.
>> De energietransitie vraagt een stevige, significant toegenomen,
investering in nieuwe en bekende duurzame systemen.
Wachten op nieuwe innovaties is geen optie. De nu bekende
systemen moeten nu al volop worden toegepast.
>> Duurzame energie is een nieuwe economische kans voor
ondernemers en een kans voor het groene profiel van Utrecht.
>> Spelregels zijn nodig, bovengronds en ondergronds, in stad
en klimaatneutrale
land.

Landschappen met
Landschappenwatersystemen
en watersystemen in Utrecht kunnen zeer
natuurlijke

geschikt zijn om klimaatopgaven aan te pakken en een provincie
te maken zonder hittestress, wateroverlast, bodemdaling,
verzilting, CO² reductie en verdroging en met voldoende zoet en
gezond water.

De robuuste landschappen zijn natuurlijke systemen met ruimte
voor water. Dit levert nieuwe landschappen op. Het is een kans
stimuleren
voor nieuwe natuur en nieuw gebruik van het landschap.

experiment
en participatie
inwoners en bedrijven
Groen en water in de stad is goed om een klimaatbestendige
stad te realiseren. Het is tegelijkertijd een bijdrage aan een
gezonde stad en legt verbinding met landschap.
Voor het bereiken van de energie en klimaatdoelen moet Utrecht
experiment en participatie van inwoners en ondernemers
stimuleren.

Compacte, duurzame,
groene en waterrijke
steden vol zonne-energie
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gezonde leefomgeving
Gezonde gebouwen –
binnenklimaat, bewegen,
rustplekken, materialen,
groen, betaalbaar

Gezonde stad – stad daagt
uit tot bewegen:
gezonde voeding, lopen,
biodivers, groen, goed
stadsklimaat
Gezonde buurt –
ruimte (groen, spelen),
keuzevrijheid bewoners
(collectieven), voorzieningen
in de buurt

Gezond buitengebied
– ecosysteem van
stad en landschap,
bereikbaar, biodivers,
gezonde voeding, gezond
buitengebied
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gezonde leefomgeving
Utrecht is groen, gezond & slim door zijn gezondheidseconomie
en ambities voor een gezonde leefomgeving.

Gezonde stad – stad daagt
uit tot bewegen:
voeding, lopen,
Wij constateren dat een gezonde
gezonde leefomgeving
echt iets van de
stad en het landschap zalbiodivers,
gaan vragen.groen,
We accepteren
goed daarbij
dat niet alles overal kan. Er is ruimte
nodig voor bijvoorbeeld
stadsklimaat

Gezonde gebouwen –
biodiversiteit, voor groen, voor hindervrije gebieden, voor
De
gezonde leefomgeving
is de rode draad voor stad en land.
binnenklimaat,
bewegen,
experiment
en keuzevrijheid van zijn bewoners. We moeten
Alle
ontwikkelingen
worden langs de meetlat van de Gezonde
gezonde buurt
rustplekken,
materialen,
–
bewegen en gezond eten stimuleren. Alleen door echt
leefomgeving
gelegd. Er zijn nieuwe spelregels nodig
om de
groen, betaalbaar
ruimte
(groen,
spelen),
ruimte te maken en keuzes te maken kan een echte
gezonde stad te maken. Er is ruimte en transformatie nodig voor
keuzevrijheid
bewoners
gezonde leefomgeving worden gemaakt. De innovaties
een gezonde leefomgeving. Er zijn snel toepassingen nodig om
(collectieven),
voorzieningen
die Utrecht ontwikkeld moeten ook echt toegepast
de gezonde stad echt te realiseren. Alleen door het toe te passen
in
de
buurt
worden in Utrecht. Regio FoodValley experimenteert en
kan Utrecht zich echt onderscheiden. Dit doet Utrecht op alle
schaalniveaus en gebieden zoals:
>> Gezonde gebouwen – binnenklimaat, bewegen, rustplekken,
materialen, groen, betaalbaar.
>> Gezonde buurt – ruimte (groen, spelen), keuzevrijheid
bewoners (collectieven), voorzieningen in de buurt.
>> Gezonde stad – stad daagt uit tot bewegen (bewegen,
gezonde voeding, lopen, biodivers, groen, goed stadsklimaat,
minder fijnstof, etc.).
>> Gezond buitengebied – ecosysteem van stad en landschap,
bereikbaar, biodivers, gezonde voeding, minder fijnstof,
gezond buitengebied, etc.).

“Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die
als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond
gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag
mogelijk is”.
definitie RIVM van een gezonde leefomgeving.

innoveert en zorgt voor duurzame voedselsystemen
van gezonde landbouw tot gezond voedsel. Op het
Utrecht Science Park worden de innovaties voor
gezondheid ontwikkeld en direct toegepast. Ook het
landschap draagt significant bij aan de gezonde
leefomgeving. Minder ziektes door een circulaire,
klimaatneutrale en natuurinclusieve landbouw.
Minder CO² door echte aanpak van de
bodemdaling in het Veenweidegebied. Schoon
en gezond water door de landschappelijke
watersystemen. De investering in een
gezonde leefomgeving zal baten opleveren
en gezondheidskosten vermijden.

Gezond buitengebied
– ecosysteem van
stad en landschap,
bereikbaar, biodivers,
gezonde voeding, gezond
buitengebied
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grote verandering - onzekere uitkomst

mobiliteit

LANDBOUW
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grote verandering - onzekere uitkomst
Kijkend naar Horizon 2050 dan zijn er op het gebied van
mobiliteit en landbouw grote innovaties en veranderingen
op komst. Op dit moment is echter nog niet duidelijk wat
deze innovaties zullen zijn en wat de impact zal zijn op de
maatschappij en de ruimte. Ondanks deze onzekerheid liggen
er absoluut opgaven die nu geadresseerd moeten worden.
In Horizon 2050 zien we de volgende opgaven op het
gebied van mobiliteit en landbouw.

mobiliteit

LANDBOUW
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systeemsprong in mobiliteit
o

light-rail/light-ov voor de regio
o

o

10.000.000

draaischijf en ontmoetingsplek 10 miljoen

systeemsprong stadsnetwerk

mobility as a service voor stad en regio
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systeemsprong in mobiliteit
bereikbaarheid is, zoals rond ov knopen en binnenstedelijke
De economische en bevolkingsgroei van Utrecht en Nederland
gebieden.
gaat gepaard met een groeiende mobiliteit. Het huidige systeem
Utrecht
kan deze groei niet aan.
systemen
o Wachten op toekomstige
light-rail/light-ov
voor>> de
regiois internationaal verbonden, draaischijf van NL. Hier zal
Nederland aan moeten blijven werken. Dit vraagt investeringen
is geen optie, er zou dan in de tussentijd namelijk niet verder
in rail en weg.o
gebouwd kunnen worden in de steden en economische
draaischijf en ontmoetingsplek 10 miljoen
10.000.000
>> Wat gloort is light-rail/light-ov voor regio en Randstad.
toplocaties. Er is een systeemsprong in mobiliteit nodig om de
Lightrail blijkt een groot succes te zijn om mensen naar
toekomstige opgave op een slimme, groene en gezonde wijze in
o
systeemsprong
stadsnetwerk
het OV te trekken en kan compacte verstedelijking verder
te vullen.
ondersteunen.
>> De systeemsprong in mobiliteit vraagt investering in de nu
>> Wat verder gloort is Mobility as a service. De focus zal
bekende systemen (OV, fiets, lopen, auto). Deze opgave
verschuiven van het vervoersmiddel naar de mobiliteit
is nu al te urgent. We kunnen niet wachten op innovaties.
als dienst. Het ondersteunt een efficiënt gebruik van
We blijven investeren in en intensiveren rond bekende
vervoersmiddelen en kan een waardevolle schakel
mobiliteitssystemen en maken een systeemsprong in het
zijn tussen een ideaal compact stadsnetwerk waar
stadsnetwerk.
lopen, fietsen en OV belangrijk is en een meer
>> De slimste en efficiënte keuze is een investering in OV, fiets
verspreid regionetwerk waar de auto belangrijk is.
en voetgangers. We kunnen dan compacte steden maken
die draagvlak zijn voor hoogwaardig OV en die bovendien
uitdagen om te bewegen.
mobility as a service voor stad en regio
>> Multimodale knopen zijn belangrijk in dit systeem. Ze zijn
nu en in de toekomst de plekken waar stedelijke netwerken
overgaan in landelijke netwerken. Ze zullen een belangrijke rol
spelen in de ontwikkeling van mobility as a service. Rond deze
knopen verdicht de stad.
>> Utrecht wil zorgen voor goede bereikbaarheid en kiest daarbij
voor een aanpak die een meer vraaggerichte manier van
denken vergt. Investeren in het beter benutten van bestaande
infrastructuur is effectief en efficiënt. Ontwikkel waar goede
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Nieuw perspectief landbouw

Rond de steden:
lokale voedselvoorziening en dienstbaar landschap

Groene Hart:
Natuurlijk systeem, nieuwe kansen
Foodvalley:
innovatie en eerste toepassing
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Nieuw perspectief landbouw
We zien daarbij grote verschillen per regio:
>> In de Gelderse Vallei liggen de grootste kansen om te
innoveren en het realiseren van de eerste toepassingen.
>> In het Groene
Hartsteden:
liggen de grootste opgaven (zoals
Rond de
bodemdaling) en zal de landbouw sneller transformeren.
lokale
voedselvoorziening
en dienstbaar
landschap
Natuurlijke systemen
en daarmee nieuwe
kansen gloort als
Er moet een nieuw perspectief komen. Dit is nodig om te
perspectief.
kunnen bouwen aan een nieuw landschap, om verrommeling te
>> Rond de steden ligt de focus meer op lokale
voorkomen en om de economie van het landelijk gebied gezond
voedselvoorziening en de recreatieve druk uit de steden. Het
te houden. De landbouw in Utrecht is economisch klein maar
is een dienstbaar landschap.
beslaat wel 50% van het oppervlak van de provincie. Het is niet
vanzelfsprekend dat de landbouw leidend is in de transitie /
Groene
Hart: een integrale opgave
opgave voor Utrecht 2050.
Het is eerder
Natuurlijk
systeem,
nieuwe kansen
waar de landbouw
volgend
is.
De landbouw gaat sterk veranderen. De huidige vorm is niet
houdbaar vanwege lokale dynamiek (zoals bodemdaling,
opvolging bedrijfsvoering, klimaat) en mondiale veranderingen
(zoals schaalvergroting, intensivering, robotisering).

Wat kan het nieuwe verhaal zijn?
>> De ondernemers gaan verbreden (recreatie, energie, natuur)
en blijven belangrijk voor de lokale voedselvoorziening van
Utrecht. Ondernemers kiezen elk hun kansen.
					of
>> De sector gaat innoveren. Regio FoodValley stuwt
innovatiekracht en eerste toepassingen in Utrecht. De grote
productie gaat naar elders in Nederland en daarbuiten.
					of
>> De landbouw is trendvolgend en andere opgaven bepalen de
agenda van het agrarisch gebied. Natuur, energie, klimaat,
bodemgesteldheid, recreatie zijn in de toekomst bepalend. De
rol van de landbouw in het Utrechtse landschap wordt minder.

Foodvalley:
innovatie en eerste toepassing

29

utrecht en de novi
aantrekkelijke compacte steden en
dorpen
>> voorzien in woon- en werkbehoefte
>> ontmoetingsplek en economische
toplocaties
>> energieneutraal, klimaatbestendig
en gezond

mobiliteit
>> investering in stedelijk netwerk
>> blijvend functioneren
draaischijf en Utrecht centraal

robuuste landschappen
>> voor mens, dier en plant
>> samenhangend
natuursysteem en
cultuurhistorisch waarde
volle structuren
>> energielandschappen
>> perspectief voor de
landbouw

groen gezond en slim
>> gezonde leefomgeving
>> leidend in gezondheidseconomie
>> versterken toppositie Utrecht
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utrecht en de novi
Wat levert deze Horizon 2050 op als je dit relateert aan de
nationale opgave. Wat zijn dan de wederzijdse kansen en
aantrekkelijke compacte steden en
bijdragen.

dorpen
Bijdrage van Utrecht aan
de NOVI: in woon- en werkbehoefte
>> voorzien
>> Excellent vestigingsklimaat door unieke mix van aantrekkelijke
>> ontmoetingsplek en economische
steden, dorpen, variatie aan landschappen, natuurgebieden
toplocaties
en erfgoed op korte afstand
van elkaar.
>> energieneutraal,
klimaatbestendig
>> Versterken ontmoetingsplek
en economische
toplocaties
(REOS).
en gezond

>> Efficiënt gebruik van ruimte en voorzien van woonbehoefte
(inclusief) en werkbehoefte.
>> Energieneutraal, klimaatbestendig en gezonde steden, dorpen
en landelijk gebied.
>> De gezondheidseconomie wordt verder ontwikkeld en ook
gerelateerd aan voeding. Het Utrecht Science Park speelt met
regio FoodValley daar een leidende rol in.
>> Agrarische sector is economisch klein, maar op innovatie,
eerste toepassing en lokale voedselvoorziening kan Utrecht
bijdragen.mobiliteit

>> investering in stedelijk netwerk
Bijdrage van>de
NOVI aanfunctioneren
Utrecht:
> blijvend
>> Utrecht kent een sterke groei en kiest voor de strategie van
draaischijf
en Utrecht
centraal
zo veel mogelijk
binnenstedelijk
en binnendorps
bouwen. Het

zal steeds moeilijker worden om ruimte te bieden aan alle
woonvormen. Voor de extensievere woonvormen kan Utrecht
ook buiten zijn eigen grenzen kijken.

>> Robuuste landschappen, natuurgebieden en cultuurhistorie
als gezamenlijke opgave: Groene Hart, Utrechtse Heuvelrug
en Gelderse Vallei en Eemland, Limes, Grebbelinie, Hollandse
Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Rivierengebied en
Natuurnetwerk Nederland.
>> mede mogelijk maken van gezonde binnenstedelijke groei en
woningbouwopgave, mede door investering in stadsnetwerk.
>> Draaischijf NL op orde houden voor NL en bereikbaarheid
ontmoetingsplek Utrecht, onder andere door systeemsprong
OV/lightrail
robuuste landschappen
>> Bieden van een toekomst perspectief voor de landbouw. >> voor mens, dier en plant

>> samenhangend

Gezamenlijke opgave NOVI en Utrecht:
>> Versterken economische toppositie Utrecht en verbinden natuursysteem en
cultuurhistorisch waarde
in netwerk van NL.
>> Knoop Utrecht Centraal blijvend belangrijk, ontlasten
volle structuren
door stadsnetwerk en multimodale knopen.
>> energielandschappen
>> Zorgen voor een voldoende aanbod van woningen
>> perspectief voor de
met duurzame kwaliteit.
landbouw
>> Garanderen van waterveiligheid, zoetwatervoorziening (o.a. voor westen van Nederland)
en ruimtelijke inrichting die klimaatbestendig
en waterrobuust is.
>> Realiseren energiedoelen en
voorkomen bodemdaling.

groen gezond en slim
>> gezonde leefomgeving
>> leidend in gezondheidseconomie
>> versterken toppositie Utrecht
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maatschappelijke opgave en dilemma’s 2050
Gezonde leefomgeving is de meetlat voor ontwikkelingen in stad en landschap
dilemma: Wie is kostendrager voor het landschap en de gezonde stad, hoe zetten we gezondheidsbaten in?
Kiezen voor een slimme en efficiënte binnenstedelijke verdichting.
dilemma: Wanneer is groei niet meer gezond in de compacte stad?
Ruimte maken voor een gebruikslandschap rond de steden.
dilemma: Er zijn te weinig unieke recreatieve landschappen rond de steden.
		
Recreatielandschap betekent minder ruimte voor andere functies.
Extensieve woonvormen ook buiten provincie Utrecht zoeken, nog altijd op een goed bereikbare plek.
dilemma: Utrecht kan niet meer alle woonmilieus aanbieden.
Versterken van robuuste landschappen onder regie. Watersystemen, cultuur en natuur drijvende kracht.
dilemma: Nieuwe ruimtevragers vragen nieuwe spelregels. Hoeveel ruimte blijft er nog voor
		
flexibiliteit en keuzevrijheid van inwoners.
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maatschappelijke opgave en dilemma’s 2050
Energie en klimaat zijn blijvende ruimtevragers in stad en land.
dilemma: Energie en stad ziet Utrecht als vanzelfsprekend, maar ruimtevraag energie en
		
landschap kan botsen.
dilemma: Klimaatbestendige en waterrobuuste landschappen ziet Utrecht als een kans, 		
		
maar in de stad kan dit botsen met de ruimtevraag verstedelijking.
Stevige investering in mobiliteit. Keuze voor een efficiënt stadssysteem (OV, fiets, voetganGer) is altijd
goed. Lightrail/light-OV en MAAS gloort. Nationale net op orde.
dilemma: Utrecht kan niet groeien zonder radicale keuzes voor goed OV en fietsnetwerk in en 		
		
rondom de stad. Gaat dit snel genoeg en wie gaat dat betalen?
dilemma: gezonde verstedelijking = ontmoedigen autogebruik en investeren in ov, fietsen en 		
		
lopen. Mobiliteitspijn in en buiten de stad.
Landbouw gaat sterk veranderen en er moet een nieuw perspectief komen. Een integrale opgave
en sterke regionale verschillen: oost innoveert, west transformeert en rond steden dienstbaar.
dilemma: focus sector gericht op transitie sector in plaats van integrale aanpak.
dilemma: Huidige systeem van het groene hart is kostbaar. Kostbaar in stand houden of radicaal
		
kiezen voor een meer natuurlijk systeem met grote veranderingen.

33

maatschappelijke opgave en dilemma’s 2050
Als we de Horizon 2050 overzien wat zijn dan de belangrijkste
maatschappelijke opgaven en welke dilemma’s zien we daarbij.

6. Energie en klimaat zijn blijvende ruimtevragers in Utrecht, ze krijgen
een plek in stad en land en vragen om nieuwe spelregels.
>> dilemma: Utrecht ziet energie icm de binnenstedelijke opgave als
Energie en klimaat zijn blijvende ruimtevragers in in stad en land
1. De gezonde leefomgeving is de rode draad voor stad en land.
vanzelfsprekend, terwijl energie en landschap met elkaar kunnen botsen
Alle ontwikkelingen worden langs de meetlat van de gezonde
in het leggen van claims op de ruimte.
dilemma:
Energie
en
stad
ziet
Utrecht
als
kans,
maar
energie
en
landschap
een
bedreiging.
leefomgeving gelegd.
>> dilemma:
Utrecht ziet klimaat icm met robuuste landschappen als een
>> dilemma: Wie is kostendrager voor het landschap en de gezonde
kans, maar de ruimtevraag voor klimaatbestendige en water-robuuste
stad? We weten dat een gezonde leefomgeving ook baten oplevert
inrichting van het stedelijk gebied kan botsen met de ruimtevraag voor
dilemma:
Klimaat
en
robuuste
landschappen
ziet
Utrecht
als
een
kans,
maar
klimaat in de 		
en gezondheidskosten vermijdt. Hoe kunnen we dit inzetten bij
verstedelijking.
ontwikkeling?
stad kan botsen met de ruimtevraag verstedelijking.
7. Stevige investering in mobiliteit is nodig. Wachten op toekomstige
2. Kiezen voor een slimme en efficiënte binnenstedelijke verdichting.
systemen kan niet, er op voorsorteren kan wel. Keuze voor een
>> dilemma: Utrecht gaat groeien, maar wanneer is groei niet meer gezond
efficiënt stadsnetwerk is altijd goed. Light-rail/light-OV voor de regio
in de compacte
stad? Hoe kunnen
de grote
behoefte aan
woon- en
en mobility
a service voor
stad en
regio gloort.
Stevige investering
in mobiliteit.
Keuze we
voor
een efficiënt
stadssysteem
is altijd
goed.asLightrail
en MAAS
gloort.
Nationale net op orde
werklocaties faciliteren en een aantrekkelijke leefomgeving houden?
>> dilemma: Utrecht kan niet groeien zonder radicale keuzes voor goed OV
en fietsnetwerk in en rondom de stad. Gaat dit snel genoeg en wie gaat
dilemma:
Utrecht
kan
niet
groeien
zonder
radicale
keuzes
voor
een
stadssysteem.
Gaat dit 			
3. Ruimte maken voor een gebruikslandschap rond de steden.
dat betalen?
>> dilemma: snel
Binnenstedelijke
groeigaat
kan dat
niet betalen?
zonder de ruimte rond de
>> dilemma: Kiezen voor een gezonde verstedelijking betekent
genoeg en wie
stad. Er zijn te weinig unieke recreatieve landschappen rond de steden.
ontmoedigen autogebruik en investeren in ov, fietsen en lopen. Je
Het bieden van ruimte aan recreatieve landschappen rond de steden
krijgt mobiliteitspijn buiten de stad.
betekent gezonde
dat hier minder
ruimte is voor
andere ruimte autogebruik
vragende functies.
dilemma:
verstedelijking
= ontmoedigen
en investeren in ov, fietsen en lopen.
8. Landbouw gaat sterk veranderen en er moet een nieuw
Mobiliteitspijn
buiten
de
stad.
4. Extensieve woonvormen ook buiten de provincie Utrecht zoeken, nog
perspectief komen. Dit is een integrale opgave. We zien sterke
altijd op een goed bereikbare plek.
regionale verschillen: oost innoveert, west transformeert en
>> dilemma: Utrecht kent een sterke groei en kiest voor de strategie van
rond de steden meer dienstbaar aan de stedeling.
veel mogelijk binnenstedelijk en binnendorps bouwen. Het zal steeds
>> dilemma: De Focus binnen de sector is nu nog hoofdLandbouw zo
gaat
sterk
veranderen
en
er
moet
een
nieuw
perspectief
komen.
Een
integrale opgave
moeilijker worden om ruimte te bieden aan alle woonvormen. Voor de
zakelijk gericht op een transitie binnen de eigen sector
extensievereverschillen:
woonvormen kan
Utrecht
ook buiten
zijn eigen
grenzen
plaats vandienstbaar
een integrale benadering.
en sterke regionale
oost
innoveert,
west
transformeert
en rondin steden
kijken.
>> dilemma: Huidige systeem van het Groene Hart is
kostbaar.
Het dilemma is of je dit met dure
dilemma: Sector ziet nog niet dat de opgave radicaal is en een integrale aanpak
vraagt
5. Versterken van robuuste landschappen onder regie door meebewegen
technieken in stand houdt of dat je radicaal kiest
met natuurlijke watersystemen, cultuurhistorie op landschappelijke
voor een meer natuurlijk systeem met grote
schaal
benutten
en systeem
door ruimte
biodiversiteit
natuurnetwerk.
veranderingen
als gevolg.
dilemma:
Huidige
vanvoor
het groene
hart isenkostbaar.
Kostbaar in stand
houden of radicaal
>> dilemma: Nieuwe ruimtevragers vragen om nieuwe kaarten en
kiezen voor een natuurlijk systeem met grote veranderingen.
spelregels, maar hoeveel ruimte blijft er nog voor flexibiliteit en
keuzevrijheid van inwoners?
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