Gebiedsspecifieke opgaven NOVI-Utrecht
De provincie Utrecht heeft een unieke mix van
steden en dorpen en gevarieerde landschappen,
natuurgebieden en erfgoed op korte afstand
van elkaar. Aantrekkelijke steden als Utrecht,
Amersfoort en Woerden en waardevolle
landschappen als Groene Hart, Nieuwe Hollandse
Waterlinie / Stelling van Amsterdam, Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug en Rivierengebied
wisselen elkaar af.
Het is een gewilde plek om te wonen, te werken,
te leren, te ontspannen en te ontmoeten. Dat
blijkt ook uit het feit dat Utrecht al jaren de snelst
groeiende regio en stad van Nederland is. Utrecht
behoort volgens de Europese Commissie tot de
absolute top van de meest concurrerende regio’s
in de Europese Unie.
Een groene, gezonde en slimme leefomgeving
van stad, dorp en landelijk gebied staat hoog op
de agenda en de economie op het gebied van
gezondheid en agrifood is onderscheidend en
veelbelovend voor werkgelegenheid en voor de
toepassing in de provincie Utrecht en daarbuiten.

Utrecht is onderdeel van de Randstad, vormt
een schakel met de rest van Nederland, heeft
uitstekende OV- en wegverbindingen, ligt aan het
drukbevaren Amsterdam-Rijnkanaal en ligt nabij
Mainport Schiphol.
Deze combinatie tussen Utrechtse kwaliteiten
en opgaven geeft ook spanning. Bijvoorbeeld in
het faciliteren van de grote groei van inwoners,
economie en mobiliteit in relatie tot het
aantrekkelijk, gezond, duurzaam, bereikbaar
en inclusief houden van stad, dorp en landelijk
gebied. Gekozen wordt voor oplossingen
waarmee de Utrechtse kwaliteiten per saldo
worden behouden of versterkt zo nodig
met compenserende maatregelen. Nieuwe
ontwikkelingen worden geconcentreerd, om
zorgvuldig om te gaan met de schaarse ruimte en
de Utrechtse kwaliteiten, maar er blijft ook ruimte
beschikbaar voor lokale opgaven.
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Gezamenlijke opgaven en ambities
Schaalsprong in verstedelijking Utrecht en Amersfoort

Toekomstbestendig Groene Hart

Opgave is om ruimte te bieden aan de
schaalsprong in stedelijkheid om de toenemende
vraag naar wonen, werken, leren, ontspannen
en ontmoeten op te vangen. De toplocaties
en knooppunten zoals deze in de Ruimtelijk
Economische Ontwikkelstrategie zijn benoemd
(Utrecht Science Park / Rijnsweerd, Stationsgebied
Utrecht, Merwedekanaalzone en Stationsgebied
Amersfoort) spelen daarin een cruciale rol. Deze
locaties zijn echte ‘NOVI-locaties’, waar meerdere
samenhangende, complexe en urgente opgaven
spelen. Utrecht zet in op gezond stedelijk, dorps
en landelijk leven voor iedereen. De ruimtevraag
naar verstedelijking wordt op een gezonde en
duurzame wijze geaccommodeerd: met voorrang
binnen bestaand bebouwd gebied en nabij
OV-knooppunten. En met aandacht voor de
Utrechtse kwaliteiten, klimaatbestendigheid en de
energietransitie.

In het Groene Hart speelt een stapeling van
opgaven welke vraagt om een integrale,
gezamenlijke en adaptieve aanpak. De uitdaging
is enerzijds om de waarden van landschap,
natuur en erfgoed te beschermen ,te benutten,
te ontwikkelen en anderzijds goed om te
gaan met (nieuwe) ontwikkelingen, zoals de
ambitie vertraging bodemdaling, ruimte voor
energietransitie, ontwikkeling en verduurzaming
economisch profiel, verstedelijkingsdruk,
groeiende mobiliteit en toename van recreatie
en toerisme. Daarnaast wordt gewerkt aan
een omslag naar circulaire, klimaatneutrale en
natuurinclusieve agrarische bedrijven in relatie tot
het economisch rendabel houden.

Systeemsprong in mobiliteit

Transitie van landbouw- en voedselsector Foodvalley

Utrecht is de draaischijf van Nederland en mede
daardoor dé nationale ontmoetingsplek. Een
goede bereikbaarheid is voor zowel Utrecht als
Nederland van belang: een systeemsprong in
mobiliteit (eerst en vooral in OV en fiets) is nodig.
Doel is om het drukste spoorknooppunt van
Nederland Utrecht Centraal Station te ontlasten en
toplocatie Utrecht Science Park / Rijnsweerd beter
bereikbaar te maken. Utrecht Centraal Station
blijft het hoofd(OV)knooppunt. Er is echter een
mobiliteitssysteem nodig waarbij OV en fiets niet
meer alleen op Utrecht Centraal Station is gericht
(monocentrisch), maar een systeem dat zich
doorontwikkelt naar een ring van knooppunten
(polycentrisch) rondom de stad Utrecht / in de
regio Utrecht.

Binnen Foodvalley speelt de opgave om de
transitie van de landbouw- en voedselsector
te faciliteren. In de veehouderij wordt
geëxperimenteerd met nieuwe stallen en andere
duurzame productietechnieken. De resultaten
van innovaties worden grootschalig beschikbaar
gemaakt voor de boerenbedrijven van de
toekomst. Door innovatieve experimenten in de
ruimtelijke, sociale en zorgomgeving en gezonde
voeding een belangrijke plek te geven in curatieve
en preventieve gezondheidszorg worden mensen
verleid tot het eten van gezond en duurzaam
voedsel. Wetenschap, praktijkonderwijs, starters
en bestaande bedrijven in deze regio leggen
kruisverbanden om innovaties toe te passen in
nieuwe en bestaande producten.
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Klimaatbestendig en waterrobuust Rivierengebied

Energieneutrale Utrechtse leefomgeving

De Grebbedijk en de Lekdijk beschermen een
groot deel van Midden- en West-Nederland tegen
overstroming. Als deze dijken doorbreken, kan
een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam
aan toe, overstromen. Opgave is om de dijken
te versterken, zodat deze ook in de toekomst
voldoende veilig zijn. Als dijkversterkingen nodig
zijn, wordt ingezet op een integrale aanpak
door gelijktijdig ook de ruimtelijke kwaliteit te
versterken. De beschikbaarheid van voldoende
zoetwater lijkt in een land als Nederland geen
opgave. Toch blijkt dat tijdens extreem droge
periodes en lage afvoeren van de grote rivieren,
er in West-Nederland niet overal voldoende
zoetwater beschikbaar is als gevolg van verzilting
van de Hollandse IJssel. De Klimaatbestendige
Water Aanvoer (KWA) biedt hiervoor een oplossing.
Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan
extra zoetwater naar West-Nederland worden
aangevoerd.

De ambitie van de provincie Utrecht is om in 2040
energieneutraal te zijn. Opgave is het verminderen
van het energieverbruik door het stimuleren
van besparingsmaatregelen in de gebouwde
omgeving. Voor 2030 worden de doelstellingen
uit het nationale Klimaatakkoord overgenomen.
Dit betekent voor de provincie Utrecht dat de
productie van duurzame energie mogelijk zes tot
acht keer zo groot wordt als dat op dit moment het
geval is. Het nationale Klimaatakkoord vraagt om
op regionaal niveau de ruimtelijke mogelijkheden
voor het opwekken van duurzame energie te
zoeken via regionale energiestrategieën. Utrecht
zet in op concentratie van ontwikkelingen met
aandacht voor de Utrechtse kwaliteiten. Bij
voorkeur wordt gezocht naar gebieden waar met
duurzame energieopwekking ook andere doelen
kunnen worden bereikt.
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