NOVI-perspectiefgebied Utrecht,
Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen
Het gebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor
Iedereen heeft betrekking op de band in de stad
Utrecht vanaf A12-zone, via Merwedekanaal –
Utrecht Stationsgebied – Binnenstad – Rijnsweerd
naar Utrecht Science Park. In dit gebied bevindt
zich het brandpunt van de samenhangende
complexe opgaven die in de stad en de regio
Utrecht spelen en doen zich alle vier de NOVIprioriteiten voor. Dit brengt kansen en dilemma’s
met zich mee. Dé belangrijkste keuze is om te
groeien binnen bestaand bebouwd gebied, nabij
OV-knooppunten en om opgaven te combineren
zodat de opgaven voor verstedelijking en
bereikbaarheid worden gekoppeld aan andere
grote maatschappelijke opgaven.

Met dit gebied wil Utrecht als voorbeeld fungeren
voor de toekomstige veerkrachtige stad en regio
binnen de Randstad en Nederland. Met name in
synergie rondom de sterke groei op het gebied van
wonen, werken, ontmoeten en bereikbaarheid. En
het verzekeren van een balans tussen deze sterke
groei en aantrekkelijkheid, gezondheid, duurzame
energie, klimaatadaptatie, metropolitaan
landschap en inclusiviteit. Gemeente en provincie
Utrecht pleiten er dan ook voor om dit gebied als
perspectiefgebied in de NOVI op te nemen.
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Gezamenlijke opgaven en ambities
Gezonde, duurzame en bereikbare stad en regio

Groene, gezonde en slimme economie

Utrecht is de snelst groeiende stad en regio van
Nederland. De nu bekende plancapaciteit in regio
is 74.000 woningen. In de stad is dat 51.000. In
het perspectiefgebied zijn nog veel woningen te
bouwen (35.000 +). Er wordt compact, gestapeld
en multifunctioneel gebouwd op basis van de
Utrechtse principes voor gezond stedelijk leven:
kwalitatief, gezond, groen, waterrijk, innovatief
en inclusief. Voornemen is om in 2030 te voldoen
aan de normen voor luchtkwaliteit en geluid van
de World Health Organisation en in 2050 circulair
te zijn. Ingezet wordt op het realiseren van een
aardgasloze gebouwde omgeving en maximale
duurzame warmte- en electriciteits- voorziening
met innovatie technieken.

Utrecht behoort tot de absolute top van de
meest competitieve regio’s van de Europese
Unie en wil deze positie vasthouden. Binnen
het perspectiefgebied liggen de drie Utrechtse
toplocaties uit de Ruimtelijk Economische
Ontwikkelstrategie (REOS): campus Utrecht
Science Park (hart van de gezondheidseconomie
in Nederland), functiegemengd zakencentrum
en internationaal XL-knooppunt Stationsgebied
Utrecht en stedelijk transformatiegebied
Merwedekanaalzone. Opgave is de economische
potenties van deze toplocaties nog beter te
benutten door de ze te versterken en onderling
beter te verbinden. Door middel van de strategie
groen, gezond en slim wordt ingezet op het
functioneren van het gebied als voorbeeld
voor innovaties op het gebied van gezonde en
duurzame verstedelijking. Het gaat bij groen,
gezond en slim niet alleen om kennis en open
innovatie, maar juist ook om toepassing in
proeftuinen en bedrijven. In de Utrechtse regio
is een breed palet aan proeftuinen en bedrijven
beschikbaar die je kennisintensief kunt benutten.
Hiermee ontwikkelt zich een breder exportproduct
(in meerdere milieus toepasbaar, van hoogstedelijk
tot landelijk).

Randvoorwaardelijk voor de schaalsprong in
stedelijkheid is een systeemsprong in mobiliteit.
De ontlasting van het drukste spoorknooppunt
van Nederland Utrecht Centraal Station en de
bereikbaarheid van toplocatie Utrecht Science
Park / Rijnsweerd zijn daarbij de grote opgaven.
Het in het kader van het MIRT-programma U Ned
ontwikkelde conceptuele model ‘wiel met spaken’
laat Utrecht doorontwikkelen van monocentrisch
naar een ring van OV-knooppunten (polycentrisch)
en (snel)fietspaden. Het autoverkeer van buiten
de regio zal in de regio of aan de rand van de stad
Utrecht worden opvangen. Binnen de stad krijgen
de voetganger, de fietser en de OV-gebruiker het
primaat.

Conceptueel model ‘wiel met spaken’,
MIRT-programma U Ned
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Vitaal en levend landschap
De stad en regio Utrecht zijn omgeven door
aantrekkelijke en hoogwaardige landschappen
als het Groene Hart, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (kandidaat UNESCO Werelderfgoed),
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het
Rivierengebied. Het concept van het Ringpark
Utrecht helpt om opnieuw betekenis te geven
aan verbetering van de relatie tussen stad en
land, is een belofte voor het combineren van
opgaven en sluit aan op het eerder genoemde
conceptuele model ‘wiel met spaken’. Door extra
in groen en blauw te investeren kan ook op
termijn de aantrekkelijkheid behouden blijven
als de verstedelijking verder wordt doorgezet
in het bijzonder in het perspectiefgebied. Ook
de waterveiligheidsopgaven rond het project
Sterke Lekdijk biedt mogelijkheid om het
Rivierenlandschap verder te ontwikkelen en
de relatie tussen de stad Utrecht en de rivier te
versterken.

Ringpark Utrecht

Aanwezige nationale belangen

Noodzaak voor integrale,
gezamenlijke en adaptieve aanpak

Binnen het perspectiefgebied spelen de volgende
nationale belangen:

Het Rijk en de partijen in de stad / de regio Utrecht
hebben elkaar hard nodig om de samenhangende
complexe opgaven in dit gebied te kunnen
realiseren. Met een integrale, gezamenlijke en
adaptieve aanpak kan de toekomstige stad en
regio Utrecht aantrekkelijk, gezond, duurzaam
en bereikbaar zijn voor iedereen. Er is daarvoor
wel een transitie in denken en doen nodig
waarbij opgaven gestuurd, gebiedsgericht en
vooral ook kansengericht gaat worden gewerkt.
Het gaat daarbij o.a. om bestuurlijke aandacht,
ontkokering, samenhang in beleid en uitvoering,
kennisontwikkeling en -deling, aanpassing van
knellende wet- en regelgeving en (alternatieve
manieren van) financiering en bekostiging. De
huidige Rijk-regiosamenwerking binnen de regio
/ de stad Utrecht, zoals de REOS, de Nationale
Woonagenda, het MIRT-programma U Ned, het
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de
voordracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
als UNESCO Werelderfgoed kan daarbij dienen als
basis.

>>
>>
>>
>>
>>

>>

>>

>>

Versterken van het ruimtelijk-economisch
vestigingsklimaat.
Zorgen voor voldoende passend en duurzaam
woningaanbod.
Bevorderen van een gezonde, leefbare
omgeving.
Realiseren van een robuust, schoon en veilig
mobiliteitssysteem.
Waarborgen en ontwikkelen van de
hoofdinfrastructuur voor transport van
personen en goederen en informatie via
wegen, spoorwegen, vaarwegen en (data)
kabels.
Waarborgen van de omgevingskwaliteit en
bescherming tegen hinder en risico’s door
stoffen, geluid en op het gebied van externe
veiligheid.
Waarborgen van klimaatbestendigheid, van
een duurzame drinkwatervoorziening en van
voldoende beschikbaarheid van zoetwater.
Behouden en versterken van (inter)nationale
unieke cultuurhistorische, landschappelijke en
natuurlijke kwaliteiten.
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Bijlage
Deze vier kaarten zijn gemaakt ten behoeve van de
gebiedsdialoog NOVI-Utrecht van 30 oktober 2018.
De kaarten zijn geen visie of perspectief.

Ze zijn gemaakt om de complexiteit van de opgaven
aan de oostkant van de stad Utrecht te visualiseren
en om de dialoog te ondersteunen.

