HOOFDLIJNEN HORIZON UTRECHT 2050
RESULTAAT VAN HET PARTICIPATIEPROCES:
HOE ZIET HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE UTRECHT
ER IN 2050 UIT?

STAP IN EN ZIE
ONZE PROVINCIE
OP Z’N MOOIST

Je moet datgene, wat nog gebeuren moet, zien alsof het al gebeurd is,
en wat er nu is moet je zien, alsof het nog gebeuren moet,
want de toekomst is tegenwoordig erg dichtbij.
Jules Verne – Vijf weken in een luchtballon

SAMEN DE HORIZON SCHETSEN
Horizon Utrecht 2050 vormt de afronding van een breed
participatietraject over hoe de provincie Utrecht er in 2050
uitziet. Hoe ontwikkelingen gaan uitpakken is onzeker en
onvoorspelbaar. Toch is het belangrijk om nu al na te denken
over wat er op ons afkomt. En die kwaliteiten te benoemen
die maken dat het niet alleen nu, maar ook in de toekomst
goed wonen, werken en leven is in de provincie Utrecht.

Samen schetsten we de horizon. Met veel mensen dachten
we op allerlei manieren en vanuit verschillende perspectieven
na over de toekomst. In een divers gezelschap spraken we
over trends en ontwikkelingen en over wat nu al gaande
is. We richtten onze aandacht op de unieke kenmerken en
kwaliteiten van het provinciale grondgebied. Om scherp te
krijgen wat voor generaties na ons behouden moet blijven,
of opgepakt moet worden.

We gaan steeds meer delen met z’n allen.
Net zoals de auto’s bijvoorbeeld ook de huizen.
We zullen minder individueel leven, meer samen.

In 2050 wonen we misschien in de lucht,
halen we mangaanknollen van Mars.

BRAINSTORM MET STUDENTEN EN YOUNG PROFESSIONALS

INTEGRAAL KOERSDEBAT

De diversiteit aan landschappen is hier uniek. We hebben hier het hoogste bruto regionaal geluk.
Als het hier in de provincie Utrecht niet lukt, waar dan wel?!
TOURAFTRAP

DE PROVINCIE UTRECHT IS IN 2050 NOG STEEDS HET GROENE,
RICHTPUNT VOOR BELEID
De provincie Utrecht ziet een visie voor de toekomst als een goed hulpmiddel voor het opstellen van haar Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie
brengt onderwerpen samen als klimaat, ecologie, landbouw, economie,
energie, mobilteit, wonen, vrijetijd en recreëren. Eén generatie vooruit kijken
geeft een richtpunt voor beleid en maakt helder wat de kansen, opgaven
en dilemma’s zijn. De Horizon gaat over de fysieke leefomgeving. Over
alles wat je voelt, ziet en ruikt. Over waar je op staat en wat daaronder ligt.
Zoals gebouwen, wegen, natuur, schone lucht, forten, weilanden, rivieren.
De Horizon is gemaakt voor het grondgebied van de provincie Utrecht
in 2050.
We moeten kunnen inspelen op verandering,
zonder te vaste toekomstbeelden en regels.
LOCATIEGESPREK

De Horizon schetst een provincie Utrecht in 2050 die een duurzaam
evenwicht tussen groei en leefbaarheid kent in een blijvend grote diversiteit
aan steden, dorpen en landschappen. De groei in inwoners, economie en
mobiliteit heeft een plek gekregen en de opgaven voor energietransitie,
klimaatverandering en gezondheid zijn voorzien van een Utrechts antwoord.
De verduurzaming is noodzakelijk om onze planeet
leefbaar te houden maar kan tegelijkertijd zorgen
voor innovatie, nieuwe werkgelegenheid en behoud
van schaarse natuur.
ENQUÊTE

De combinatie van economisch kerngebied
en wonen in het groen moet behouden worden!
ENQUÊTE

Zonder eigenheid geen profiel, de provincie moet een eigen smoel houden.
Die eigenheid is de balans tussen stad, natuur en landbouw.
LOCATIEGESPREK

HORIZON 2050
© BVR

GEZONDE EN SLIMME MIDDELPUNT VAN NEDERLAND

IN 2050 IS DE PROVINCIE UTRECHT IN EVENWICHT
• Er is een duurzaam evenwicht tussen groei en leefbaarheid in
een blijvend grote diversiteit aan steden, dorpen en landschappen.
• De provincie Utrecht functioneert als onderdeel van de Randstad en
is een schakel met de rest van Nederland. De belangrijkste dagelijkse
woon-werkverplaatsingen strekken zich uit tot ver buiten de provincie,
zowel richting Amsterdam en Almere als bijvoorbeeld richting Arnhem
en Ede en Den Bosch en Eindhoven. Hiermee staat de provincie ook ten
dienste van volgende generaties die hier een goed thuis kunnen vinden.
We zijn de kleinste provincie,
maar laten we groot zijn in innovatie.

IN HET LANDELIJK GEBIED GAAN LANDBOUW, SOORTENRIJKE
NATUUR, RECREATIE EN DUURZAME ENERGIEOPWEKKING
HAND IN HAND
• Centraal staan behoud en versterking van biodiversiteit en bodemen waterkwaliteit. En beperking van bodemdaling.
• Deze functies sluiten zoveel mogelijk aan bij de landschappelijke
en cultuurhistorische kwaliteiten ter plaatse.
We moeten ontwikkelen binnen de draagkracht
van het aanwezige bodem- en watersysteem.
LOCATIEGESPREK

ENQUÊTE

HET PROFIEL VAN DE PROVINCIE UTRECHT IS GROEN,
GEZOND EN SLIM
• De groene, gezonde en slimme woon-, werk- en leefomgeving
is goed voor mens, plant en dier.
• De provincie is economisch vitaal en onderscheidt zich onder meer
op het gebied van gezondheid en voeding.
• Innovaties en technologische ontwikkelingen hebben een permanente
of tijdelijke invloed gehad op de ruimte, bijvoorbeeld met betrekking
tot energietransitie, circulaire economie en mobiliteit.

STAD EN LAND ZIJN MET ELKAAR VERBONDEN
• Rond de steden en dorpen bevindt zich een gebruikslandschap.
Hier is ruimte voor bewegen, ontspannen en ontmoeten.
• Dit gebruikslandschap is klimaatadaptief ontwikkeld en er is
ruimte voor een landbouw die in verbinding staat met de inwoners.
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.
LOCATIEGESPREK

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.
LOCATIEGESPREK

DE STEDEN EN DORPEN ZIJN VOORAL BINNENSTEDELIJK
EN BINNENDORPS GEGROEID
• De groei past bij het karakter van het gebied, de bereikbaarheid,
de energie-infrastructuur, de bodem- en waterkwaliteiten en het behoud
van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.
• Werk en voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. De verkeers- en
vervoersnetwerken zijn optimaal, waardoor bewoners effectief, efficiënt
en veilig van A naar B kunnen komen. Zij kiezen een vervoerswijze die
past bij het moment.

BIJ ONTWIKKELINGEN ZIJN DE KWALITEITEN
VAN HET GEBIED LEIDEND
• Bij het realiseren van maatschappelijke opgaven houden partijen
rekening met de kenmerken en karakteristieken van steden, dorpen
en landschappen. En bouwen ze daar op voort.
• Alles wat we doen gebeurt energieneutraal, klimaatbestendig,
waterrobuust en natuurinclusief. Rekening houdend met
de menselijke maat.

Inbreiden of uitbreiden is een wezenlijke keuze
die mobiliteitsgedrag bepaalt.
LOCATIEGESPREK

In de provincie Utrecht moet het bruisen van de energie. Daarmee komt creativiteit op alle vlakken los.
Mensen voelen zich prettiger, lekkerder en energieker, dat geeft een prettige sfeer om in te leven.
Daar wordt iedereen beter en gelukkiger van.
ENQUÊTE

PARTICIPATIETRAJECT
Nadenken over 2050 geeft energie en een andere focus. Het helpt om de
belangen van vandaag te overstijgen en op zoek te gaan naar een gedeeld
toekomstbeeld. De leefomgeving raakt ons immers allemaal. Wie mee
wilde praten, sloot aan bij de gesprekken over uiteenlopende thema’s op
verschillende locaties. Locatiegesprekken leverden een serie mindmaps
op met overwegingen rond thema’s als recreatie en cultuurhistorie, wonen,
(circulaire) economie en energietransitie, natuur, water en landbouw en
mobiliteit. Mensen die hebben deelgenomen aan de digitale enquête hebben
bijgedragen door antwoord te geven op de vraag: wat maakt de provincie
Utrecht voor u ook in 2050 een mooie provincie om te wonen, te werken,
te leven? Speciale aandacht ging uit naar de visie van jongeren op 2050.
Zij spelen immers een belangrijke rol in het vormgeven van de toekomst.
Aangemoedigd door de commissaris van de Koning wisselden zij ideeën
uit om met de schaarse ruimte om te gaan in de provincie Utrecht.
HKU-studenten maakten er een expositie van. De opbrengst van de participatieonderdelen is te vinden op www.omgevingswetprovincieutrecht.nl.
In Horizon Utrecht 2050 komt de rijkdom aan kennis, inzichten
en creativiteit van een divers gezelschap samen.

BRAINSTORM MET STUDENTEN EN YOUNG PROFESSIONALS
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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.
LOCATIEGESPREK

Een horizon geeft richting aan de stappen die we moeten en kunnen
zetten tussen nu en later. Er komen veel ‘ruimtevragers’ op de provincie
Utrecht af die we willen combineren met het aantrekkelijk houden van onze
provincie voor wonen, werken, ontspannen en ontmoeten. Dit is een puzzel
die vraagt om slimme keuzes en innovatieve combinaties. Er tekenen zich
maatschappelijke opgaven af die in samenhang opgepakt moeten worden.
Horizon Utrecht 2050 maakt duidelijk dat we te maken hebben met groei,
verandering en schaalsprong in de breedte. Richting 2050 staan we voor
een meervoudige transitieopgave waar we gezamenlijk een Utrechts
antwoord op moeten gaan vinden.
Als provincie gaan we hierin keuzes maken en onze ambitie en rol
bepalen. Dat doen we vanzelfsprekend in samenspraak met onze partners.
We nemen onze keuzes op in het Koersdocument waar de Horizon
onderdeel van is. Het Koersdocument wordt eind 2018 vastgesteld.

We moeten toe naar het gelukskapitalisme:
mensen gelukkig maken in hun leefomgeving.

Versie maart 2018

SAMEN WERKEN AAN
MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

DE TOEKOMST IS NU!
Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat we die unieke provincie
Utrecht kunnen blijven om te wonen, te werken,
te leven. Groen, gezond en slim!

PROVINCIE UTRECHT OP TOUR
TOURPLANNER OMGEVINGSVISIE

2017

2018
mei t/m december 2017

januari t/m maart 2018

1e etappe: Trends en Ontwikkelingen en Thema’s

2e etappe: LangeTermijnVisie 2050 en Strategische Maatschappelijke Opgaven

april t/m mei 2018

mei t/m juli 2018

2021

3e etappe: Provinciale Ambities

Omgevingsvisie
en Omgevingsverordening

4e etappe: Koersdocument
22 mei - Startnotitie
30 mei - Routekaart invoering omgevingswet

vergunningverlening, toezicht en handhaving
digitaal stelsel omgevingswet
aanpassen manier van werken
nationale wet-, regelgeving en visie
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23 JAN.
2018
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15
MAART
2018

20
MAART
2018

22
MAART
2018

• start Tourteam
• start enquête
RODE DRADEN TALKING DINNER
Koersbijeenkomst
Welke trends & ontwikkelingen
raken het provinciale grondgebied?

25 SEP.
2017

Omgevingswetdag:
dummy Koersdocument
en Tourplanner

KOERSDOCUMENT
30 MEI
2018

Samen
Vooruitdag
LANGETERMIJNVISIE

OPBRENGST KOERSBIJEENKOMST

I NG

5
APRIL
2018

19 APRIL
2018

Touraftrap
Langetermijnvisie

12 DEC.
2017

23 NOV.
2017

12
MAART
2018

SAMENVATTING
TRENDRAPPORT

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

Koersdebat
OPBRENGST LOCATIEGESPREKKEN EN BRAINSTORM
OOGST ENQUÊTE
PRODUCT TOURTEAM

Participatieaanpak:
ERKENNEN, VERRIJKEN, HERKENNEN

GS/AD HOC STATENCOMMISSIE

• Locatiegesprekken
Het is 2050: wat voor een provincie willen we zijn?
Welke overwegingen spelen bij de dilemma’s?
• Brainstorm met studenten en young professionals
Hoe gaan we om met de schaarse ruimte?
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