Utrecht in de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

INLEIDING
Op 20 juni 2019 is het ontwerp van de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. De provincie
Utrecht heeft hiervoor eerder input geleverd, onder
andere door te reageren op conceptversies, het
indienen van position papers en het gezamenlijk met
het Rijk organiseren van NOVI-gebiedsdialogen voor
Utrecht en het Groene Hart. Zie ook:
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/onzeaanpak/utrecht-nationale-omgevingsvisie-novi/
In deze zienswijze, ambtelijk afgestemd met onze
regionale partners, geeft de provincie Utrecht een
reactie op de Ontwerp NOVI. De zienswijze bestaat uit
een zestal hoofdpunten:
1. Stel gebieden centraal;
2. Versterk samenhang Groene Hart;
3. Benoem stadszone Utrecht Zuidoost als NOVIgebied;
4. Benoem Stationsgebied Utrecht; Langs Eem en
Spoor & De Hoef-West Amersfoort tot
grootschalige ontwikkellocaties;
5. Geef Regionale Energiestrategieën de ruimte;
6. Benut handreikingen Omgevingsagenda
Noordwest.

Het toekomstperspectief, de vier prioriteiten en
bijbehorende beleidskeuzes, de drie afwegingsprincipes
en de vier uitgangspunten voor samenwerking uit de
Ontwerp NOVI zijn voor ons goed herkenbaar en sluiten
grotendeels aan bij de uitgangspunten van onze eigen
Provinciale Omgevingsvisie Utrecht die nu in ontwikkeling
is.
Er komen veel ruimtevragers op Utrecht af omdat zij in trek
blijft om te wonen, te werken, te leren, te ontspannen, te
ontmoeten en te verplaatsen, door de energie- en
klimaatopgaven en door de ontwikkelingen in het landelijk
gebied en de landbouw. Tegelijkertijd willen we onze
provincie aantrekkelijk, leefbaar, gezond en veilig houden.
Dit is een puzzel die vraagt om slimme combinaties,
multifunctioneel ruimtegebruik en innovaties. Ook zal het
nodig zijn prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
Onze vraag aan het Rijk is om samen met ons verder te
werken aan onze grote meervoudige transitieopgaven.
Door met een brede blik te kijken en maatwerk te bieden
voor slimme oplossingen.

1. STEL GEBIEDEN CENTRAAL
Momenteel lopen er binnen de provincie Utrecht diverse
Rijk-regiotrajecten die de verschillende NOVI-prioriteiten
bedienen. Zoals het programma U Ned, de projecten uit
het MIRT / het Deltaprogramma, de
verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Utrecht, de
woondeals Metropoolregio Utrecht / regio Amersfoort, de
Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie, de Regio
Deals bodemdaling Groene Hart en Foodvalley (een
voorstel voor de derde tranche Regio Deals is in
voorbereiding), de Regionale Energiestrategieën U10/16,
Amersfoort en Foodvalley en het Interbestuurlijk
Programma etc.
De Omgevingswet beoogt een integrale benadering van
alle aspecten binnen de fysieke leefomgeving. Ons
pleidooi is om in gebieden waar meerdere NOVIprioriteiten samenkomen deze trajecten optimaal op elkaar
af te stemmen / te koppelen: stel niet de trajecten, maar de
gebieden centraal.

Dit sluit aan bij het uitgangspunt ‘we werken
gebiedsgericht en opgavegericht’ uit de Ontwerp NOVI. In
dat kader hechten wij ook veel waarde aan de op te stellen
Uitvoeringsagenda, zoals deze in de Ontwerp NOVI wordt
aangekondigd. De provincie Utrecht werkt intensief met
het Rijk samen en er wordt op veel tafels over Utrecht
gesproken. Door deze vele tafels kan de samenhang op
de achtergrond raken en ontstaat het risico dat keuzes
worden doorgeschoven en er suboptimale oplossingen
ontstaan.
Een samenhangende werkwijze, inzet van instrumenten en
duidelijkheid over rolverdeling helpt bij het maken van de
belangrijke keuzes. Niet versnipperd over allerlei tafels,
maar vanuit een samenhangende Uitvoeringsagenda
waarin uitvoeringsinstrumentarium effectief wordt ingezet.
Dat de betrokken ministers gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen voor deze Uitvoeringsagenda
vinden wij positief.

Bron: In Utrecht komt alles samen – presentatie provincie Utrecht tweede gebiedsdialoog NOVI-Utrecht – 30 oktober 2018
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2. VERSTERK SAMENHANG GROENE HART
Het Groene Hart wordt bestuurd door drie provincies, vijf
waterschappen en veertig gemeenten. Tussen deze
bestuurslagen is al geruime tijd een
samenwerkingsverband actief: de Stuurgroep Groene
Hart. Het ‘Perspectief Groene Hart 2040’ van deze
Stuurgroep is een visiedocument voor het gehele Groene
Hart. Dit perspectief benoemt de kwaliteiten van het
Groene Hart en formuleert ambities voor de ontwikkeling
richting 2040 voor vijf samenhangende complexe opgaven:
landschap & identiteit, bodemdaling, energietransitie,
economie en bereikbaarheid. Het is opgesteld als een
bouwsteen voor de verschillende provinciale
omgevingsvisies en een inspiratiedocument voor de
gemeentelijke omgevingsvisies. Dit voorjaar is onder
supervisie van de drie Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke
Kwaliteit een uitwerking gemaakt voor bodemdaling,
watersysteem en landgebruik. Zie ook:
http://stuurgroepgroenehart.nl/ontwerpendonderzoek/optimale-combinaties-bodem-waterlandgebruik/
Om de samenhangende complexe opgaven in het Groene
Hart te kunnen realiseren, is samenwerking met het Rijk
onontbeerlijk.
Het Groene Hart wordt in de Ontwerp NOVI op pagina 111
benoemd als één van de waardevolle landschappen waar
het Rijk zich in zal zetten om de landschappelijke
kwaliteiten op een duurzame manier te beschermen én
mogelijkheden te bieden voor ontwikkelingen te bieden,
rekening houdend met de eisen die duurzaamheid stelt.

Ook wordt het Groene Hart als voorbeeld van een NOVIgebied m.b.t. transitie en ontwikkeling van veenweiden
(pagina 123 Ontwerp NOVI) genoemd.
Verder is op pagina 102 gesteld dat per veenweide gebied
(dus ook voor het Groene Hart) er een regionale
veenweide strategie moet worden opgesteld.
Naast deze trajecten speelt dat het Rijk en regio
overeenstemming hebben bereikt over een Regio Deal
bodemdaling Groene Hart. Met behulp van deze Regio
Deal wordt gezamenlijk een impuls aan de brede welvaart
gegeven, door in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe
handelingsperspectieven voor bewoners, bedrijven en
overheden voor het omgaan met de gevolgen van
bodemdaling in het Groene Hart.
Ons verzoek aan het Rijk is om aan te geven hoe zij de
onderlinge samenhang / interactie tussen de status van
waardevol landschap, voorbeeld van NOVI-gebied m.b.t.
transitie en ontwikkeling van veenweiden, de op te stellen
regionale veenweide strategie en de gesloten Regio Deal
bodemdaling Groene Hart ziet en hoe dubbelingen kunnen
worden voorkomen.
Wij vinden het van belang om in een gezamenlijk en
bottom-up gebiedsproces tot maatregelen komen.
Veranderingen komen alleen tot stand als de
grondeigenaren zelf initiatief nemen, ondersteund door
overheden.
Het is overigens wenselijk dat de NOVI, evenals het
Klimaatakkoord, uitgaat van 2020 voor de opstelling van
de regionale veenweidestrategie.

Deze praatplaat is in opdracht van de Stuurgroep Groene Hart gemaakt ten behoeve van de gebiedsdialoog NOVI-Groene Hart van 6
december 2018. Ze is gemaakt om de complexiteit van de opgaven in het Groene Hart te visualiseren en om de dialoog te ondersteunen.

3

OP HET ONTWERP VAN DE NATIONALE OMGEVINGSVISIE

3.

BENOEM STADSZONE UTRECHT ZUIDOOST
ALS NOVI-GEBIED
Op pagina 123 van de Ontwerp NOVI worden gebieden
waar grote transities in de economie en transformatie in
wonen, leefomgevingskwaliteit en bereikbaarheid
samenkomen als voorbeeld voor de te benoemen NOVIgebieden genoemd. Gebieden met omvangrijke opgaven,
waarvoor extra aandacht nodig is bij het doorontwikkelen
van een geïntegreerde gebiedsgerichte werkwijze. Ook
wordt gesteld dat het daarbij bijvoorbeeld om regionale
combinaties van de grote ontwikkellocaties in de
metropoolregio’s w.o. Utrecht kan gaan. De decentrale
overheden worden nadrukkelijk uitgenodigd om met
voorstellen voor NOVI-gebieden te komen.
Voorstel van de provincie en gemeente Utrecht is om de
zone aan de zuidoostkant van de stad Utrecht vanaf het
Utrecht Science Park via Rijnsweerd – de Binnenstad –
Utrecht Stationsgebied – de Merwedekanaalzone naar de
A12-zone als NOVI-gebied te benoemen. De omvang,
complexiteit en urgentie van de opgaven die in dit gebied
spelen (wonen, werken, leren, duurzame bereikbaarheid,
gezondheid, klimaat, energie, landschap/groen en
genomineerd UNESCO Werelderfgoed) vraagt om een
integrale, gezamenlijke en adaptieve aanpak. Ook kan dit

gebied een goed voorbeeld zijn voor andere gebieden in
Nederland over hoe Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen
ruimtelijk vorm kan krijgen.
Aanwijzing van de zuidoostkant van de stad Utrecht als
NOVI-gebied helpt bij het verder realiseren van de grote
meervoudige transformatieopgaven met regionale én
nationale belangen waar regio en Rijk in dit gebied voor
staan. En waar o.a. met het programma U Ned, de
verstedelijkingsstrategie (in ontwikkeling) en de woondeal
Metropoolregio Utrecht, de Ruimtelijk Economische
Ontwikkelstrategie, ‘Utrecht Centraal- Nieuw sleutelproject,
VINEX’ en nominatiedossier Nieuwe Hollandse Waterlinie
als UNESCO Werelderfgoed reeds een goede start mee is
gemaakt.
Bij de integrale, gezamenlijke en adaptieve aanpak gaat
het o.a. om bestuurlijke aandacht, ontkokering,
samenhang in beleid en uitvoering, kennisontwikkeling en deling, passende wet- en regelgeving (o.a. voor
luchtkwaliteit en stikstof) en (alternatieve manieren van)
financiering en bekostiging.

Deze praatplaat is in opdracht van de provincie en gemeente Utrecht gemaakt ten behoeve van de gebiedsdialoog NOVI-Utrecht van 30
oktober 2018. Ze is gemaakt om de complexiteit van de opgaven aan de zuidoostkant van de stad Utrecht te visualiseren en om de dialoog te
ondersteunen.
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4.

BENOEM UTRECHT STATIONSGEBIED; LANGS
EEM EN SPOOR & DE HOEF-WEST AMERSFOORT
TOT GROOTSCHALIGE ONTWIKKELLOCATIES
Tot nog toe zijn in het lijstje (zoekgebieden) voor
grootschalige ontwikkellocaties (pagina 86 van de Ontwerp
NOVI) binnen de provincie Utrecht de
Merwedekanaalzone, het Utrecht Science Park/Rijnsweerd
en de A12-zone als zodanig benoemd. Verzoek is om de
locaties Utrecht Stationsgebied; Langs Eem en Spoor &
De Hoef-West Amersfoort aan dit lijstje toe te voegen.
Binnen de Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie is
Utrecht Stationsgebied aangewezen als groot
internationaal knooppunt XL voor kwalitatieve stedelijke
verdichting én als toplocatie met een functiegemengd
(zaken)centrum. Ook in de met het Rijk afgesloten
woondeal voor de Metropoolregio Utrecht is Utrecht
Stationsgebied (deelgebied Beurskwartier en
Lombokplein) als grootschalige ontwikkellocatie benoemd.
In het deelgebied Beurskwartier en Lombokplein zijn ca.
3.500 woningen voorzien. Zie ook:
https://www.utrecht.nl/wonen-enleven/bouwen/bouwprojecten/beurskwartier-enlombokplein/

Voor de regio Amersfoort geldt dat er een woondeal met
het Rijk in de maak is. Twee van de beoogde
grootschalige ontwikkellocaties om hierin op te nemen zijn
Langs Eem en Spoor en De Hoef-West.
Langs Eem en Spoor is de naam voor een vijftal
deelgebieden (Wagenwerkplaats, De Nieuwe Stad,
Trapezium, Eemplein en Kop van Isselt) in de stad
Amersfoort waar ca. 3.000 woningen zijn voorzien. Binnen
de Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie behoort dit
gebied tot de grote knooppunten in stedelijk gebied L voor
kwalitatieve stedelijke verdichting. Zie ook:
https://www.amersfoort.nl/project/langs-eem-en-spoor1.htm
De Hoef-West is nu nog vooral een kantoorgebied. De
centrale ligging, uitstekende OV-voorzieningen en goede
aansluiting op snelwegen, maken dit gebied aantrekkelijk
om de komende jaren te veranderen in een stadswijk voor
wonen (ca. 2.500 woningen), werken, leren en recreëren.
Zie ook: https://www.amersfoort.nl/project/de-hoef-vankantoorgebied-naar-stadswijk.htm

Stationsgebied Utrecht: deelgebied Beurskwartier en Lombokplein
Bron: gemeente Utrecht

Langs Eem en Spoor Amersfoort
Bron: gemeente Amersfoort

De Hoef-West
Bron: gemeente Amersfoort
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5.

GEEF REGINALE ENERGIESTRATEGIEËN
DE RUIMTE
Provincie(s) Utrecht (& Gelderland), gemeenten en
waterschappen werken op dit moment samen met
stakeholders aan het opstellen van Regionale
Energiestrategieën (RES’en) voor drie regio’s: U10/U16,
Amersfoort en Foodvalley. Hierin wordt in regionaal
verband gezamenlijk gekomen tot ruimtelijke keuzes voor
de opwekking van duurzame elektriciteit, de
warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor
benodigde opslag en energie infrastructuur. Het Rijk is
hierbij betrokken vanuit het belang dat de energietransitie
op een voor de leefomgeving goede en ook
kostenefficiënte manier ruimte krijgt.
Om te stimuleren dat locaties zorgvuldig worden
uitgekozen, heeft het Rijk in samenwerking met
medeoverheden en andere stakeholders een
voorkeursvolgorde uitgewerkt (pagina 60 en 61 Ontwerp
NOVI). Waar mogelijk heeft grootschalige clustering van
duurzame energie (door windmolens, eventueel in
combinatie met zonnevelden) de voorkeur. Als het gaat om
het benutten van zonne-energie, dan hebben
zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen de
voorkeur en daarna onbenutte terreinen in bebouwd
gebied. Om aan de gestelde energiedoelen te kunnen
voldoen, kan ook blijken dat locaties in het landelijk gebied
nodig zijn. In dit geval ligt de voorkeur bij gronden met een
andere primaire functie dan landbouw of natuur.

De provincie Utrecht heeft het zoeken van een balans
tussen opgaven en kwaliteiten en het maken van
zorgvuldige locatiekeuzes hoog in het vaandel staan.
Tegelijkertijd beseffen we dat de energieopgave en de
gestelde doelen zo groot zijn dat alle mogelijkheden voor
duurzame energie-opwekking bij het opstellen van de
RES’en in beeld dienen te zijn om aan de taakstelling te
kunnen voldoen. Oproep aan het Rijk is dan ook om de
RES’en de ruimte te geven bij het maken van voorstellen
voor het zorgvuldig inpassen van duurzame energie op
land en deze ruimte niet op voorhand in te perken.
Ook is de oproep aan het Rijk om binnen het Nationaal
Programma RES de kracht van ruimtelijk ontwerp in te
zetten om zorgvuldige inpassing van duurzame energie op
land te ondersteunen. Hieronder staan als voorbeeld twee
winnende ontwerpen van de competitie Grote Vriendelijke
Reus die de provincie Utrecht heeft uitgeschreven. De
resultaten van de competitie laten vernieuwende ideeën en
perspectieven op energielandschappen zien. Hierdoor
blijkt dat het spectrum van mogelijke oplossingen voor de
inrichting van grootschalige energielandschappen
misschien nog wel veelzijdiger is dan we nu denken. Zie
ook: https://www.provincieutrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/f
ebruari-2019/prijswinnaars-ontwerpcompetitie-grotevriendelijke-reus-bekend/

Winnaar beste ontwerp ‘De kracht van algen en insecten’

Winnaar Wicked Problem Prijs ‘Land van Successie’

Ontwerpcompetitie Grote Vriendelijke Reus

Ontwerpcompetitie Grote Vriendelijke Reus
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6.

BENUT HANDREIKINGEN OMGEVINGSAGENDA
NOORDWEST
In het Strategisch Bestuurlijk Overleg MIRT van 23 mei
2019 hebben Rijk en partijen in landsdeel Noordwest
afgesproken om een gezamenlijke Omgevingsagenda voor
het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Utrecht
en Flevoland op te gaan stellen. Momenteel lopen er al
verschillende Rijk-regio- en regionale trajecten die hiervoor
bouwstenen opleveren. Naar verwachting in het voorjaar
van 2020 besluiten de bestuurlijke partners wanneer en op
welke wijze deze lopende trajecten in een
Omgevingsagenda Noordwest terecht komen.
Te benutten handreikingen bij het opstellen van een
Omgevingsagenda Noordwest:
•
Erken dat opgaven zich niet aan bestuurlijke grenzen
houden. Naast gebiedsspecifieke en thematische
opgaven met landsdeel Noordwest deelt de provincie
Utrecht ook opgaven met landsdeel Zuidwest
(Groene Hart, Ruimtelijk Economische
Ontwikkelstrategie), landsdeel Oost (Foodvalley en
Rivierengebied) en landsdeel Zuid (Ruimtelijk
Economische Ontwikkelstrategie).
•
Bied ruimte voor gebiedsgericht maatwerk. De
provincie Utrecht ligt in een gedeelte van landsdeel
Noordwest dat als hoogdynamisch te typeren is.
•
Maak gebruik van de informatie uit de reeds lopende
Rijk-regiotrajecten binnen de provincie Utrecht en
neem deze informatie als basis.

•

Zorg ervoor dat het een document met blijvende
werkingskracht wordt waarmee flexibel kan worden
ingespeeld op veranderende trends en
ontwikkelingen.

Eerste voorzet van gezamenlijke gebiedsspecifieke
opgaven Rijk-Utrecht voor de Omgevingsagenda
Noordwest:
•
Duurzame verstedelijking (met voorrang
binnenstedelijk en nabij OV knooppunten) regio
Utrecht en regio Amersfoort (opgaven verdichten,
bereikbaar houden economisch groeipotentieel,
gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie,
energietransitie en metropolitaan landschap);
•
Toekomstbestendig Groene Hart (opgaven
toekomstperspectief landbouw, bodemdaling,
klimaatadaptatie, energietransitie en robuust
metropolitaan landschap);
•
Transitie Foodvalley (opgaven versnellen transitie
naar duurzame landbouw en voeding, toppositie
AgriFood en impuls wonen, werken en
bereikbaarheid);
•
Klimaatbestendig en waterrobuust Rivierengebied
(opgaven dijkversterking, zoetwatervoorziening en
klimaatadaptatie);
•
Systeemsprong in mobiliteit (waarbij OV, fietsen en
lopen centraal staan);
•
Energieneutrale Utrechtse samenleving.

Bron: Gebiedsspecifieke opgaven NOVI-Utrecht – ambtelijk werkdocument provincie Utrecht t.b.v. Ontwerp NOVI - Januari 2019
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