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BELEIDSPLAN NMU 2018-2021

Duurzame landbouw

Inleiding
De Natuur en Milieufederatie Utrecht werkt aan een duurzame en mooie Provincie Utrecht. In dit beleidsplan laten
we de koers voor de komende jaren zien en de mijlpalen die
we willen bereiken op diverse maatschappelijke thema’s. We
geven aan hoe we dat gaan doen en wat dat vraagt van onze
organisatie.
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De NMU in een notendop
De NMU is in 1972 opgericht als provinciale federatie van
bewonersorganisaties. Het federatieve karakter van de NMU
is in de loop der jaren veranderd maar komt nog altijd tot
uitdrukking: we ondersteunen bewonersinitiatieven met raad
en daad, via onze servicepunten. En we betrekken hen bij
onze visieontwikkeling en beleidsvormende werk richting
overheden en bedrijven. Waar we ons voorheen vooral richtten op beleidsbeïnvloeding, ligt het accent nu veel meer op
het versnellen van duurzaamheid in de praktijk, het daadwerkelijk tot stand brengen van een duurzame en mooie
provincie. Want het beleid is op hoofdlijnen wel op orde
(“een klimaatneutrale provincie in 2040”), maar de praktijk
is weerbarstig. De NMU draagt bij aan duurzame transities.
Met dit beleidsplan zetten we daarin een volgende stap. De
kern is: nog meer agendasetting van de urgentie en kansen
van die transities. Vooral door het realiseren en zichtbaar
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maken van concrete mijlpalen. Mijlpalen die inspireren tot
opschaling, waardoor grote stappen worden gezet. Dat doen
we met een breed en sterk netwerk onder actieve bewoners,
duurzame ondernemers, deskundigen, maatschappelijke
organisaties, ambtenaren, bestuurders en politici. We spreken verschillende talen, kennen de belangen en posities en
leggen de verbinding tussen al deze partijen, waardoor initiatieven tot impact leiden. Vanuit die praktijkrol blijven we ook
de beleidsvorming voeden, door te laten zien hoe overheden
belemmeringen voor duurzaamheid kunnen wegnemen en
voor stimulering kunnen zorgen.
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Missie
De NMU streeft naar een provincie met een inspirerend landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Hier wonen
en werken we op een toekomstbestendige manier. De NMU
neemt samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheden initiatieven die de provincie sneller duurzaam maken. We geven een krachtige stem aan
de kwetsbare waarden van natuur, milieu en landschap.
Daardoor kunnen de bewoners van Utrecht en ook mensen
later en elders genieten van een gezonde leefomgeving.

Energieneutrale
provincie

Visie
In een duurzaam Utrecht:
• Zijn wonen, werken en reizen klimaatneutraal doordat
Utrecht zuinig is met energie en gebruik maakt van hernieuwbare bronnen;
• Worden alle grondstoffen (hoogwaardig) hergebruikt en zijn
kringlopen gesloten;
• Wordt bebouwd gebied zorgvuldig benut en koesteren we
landschappen en natuur;
• Is sprake van een natuurinclusieve landbouw, zonder schadelijke uitstoot, te midden van een soortenrijk, aantrekkelijk
landschap.
• Is het prettig wonen in groene, klimaatactieve steden en
dorpen;
• Krijgen planten en dieren de ruimte in mooie natuurgebieden waarvan mensen kunnen genieten.
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Maatschappelijke context
De urgentie om duurzaam te handelen wordt door steeds
meer mensen gevoeld. De klimaatverandering tekent zich af
en het verlies van biodiversiteit – in Nederlandse landschappen en wereldwijd – krijgt veel aandacht. De maatschappij
zet stappen naar een duurzame energievoorziening en het
hergebruik van grondstoffen. Veel mensen en bedrijven zien
de noodzaak voor grote veranderingen in produceren en
consumeren.
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Dit zien we terug in de recente aankondiging van een klimaatwet op landelijk niveau. Diverse overheden hebben eigen
ambities en agenda’s opgesteld of zijn daarmee bezig. Zie
bijvoorbeeld de in 2016 opgestelde provinciale energieagenda
en diverse routekaarten van gemeenten waar ook de NMU
aan heeft bijgedragen. En het blijft niet beperkt tot overheden. Bedrijven verduurzamen hun bedrijfsvoering verder
en ontplooien initiatieven rondom het gebruik van minder
grondstoffen, duurzamer transport en MVO ondernemen. Op
lokaal niveau draagt de energieke samenleving substantieel
bij. Mensen nemen zelf het initiatief en zetten projecten op
om hun omgeving te verduurzamen en te vergroenen. We zien
een groei van initiatieven van onderop. Bewoners die eerder
zijn begonnen met de oprichting van energiecorporaties om
energie op te wekken, richten zich nu ook op energiebesparing, initiatieven rondom hergebruik van producten en
grondstoffen, deelauto’s etc.
We bevinden ons hiermee in een positieve beweging. Maar:
we staan ook pas aan het begin. De transities gaan traag.
Er moet nog veel gebeuren en veranderen. We zitten op
slechts 2% duurzame energie in de regio, de echte circulaire
economie moet nog van de grond komen. De biodiversiteit
in de agrarische landschappen neemt al decennia dramatisch af. De aandacht voor natuurinclusieve landbouw neemt
toe, maar er is nog slechts een handvol duurzame boeren
in de provincie. Veel maatschappelijke opgaven vragen om
slimme, innovatieve oplossingen, om samenwerking en
krachtenbundeling.
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Want duidelijk is dat in onze complexe samenleving
de transities waarover we het hier hebben alleen door
krachtenbundeling tot stand komen. De overheid heeft
maatschappelijk initiatief nodig om resultaten te boeken;
andersom moet het beleid ruimte en ondersteuning geven
aan koplopers en een stok achter de deur bieden voor
achterblijvers.

 roene, klimaatG
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De NMU heeft zich in deze context doorontwikkeld en is
actief en vaak ook de trekker in regionale samenwerkingsverbanden op diverse thema’s. We begrijpen de positie en
spreken de taal van verschillende spelers. Daardoor kunnen
we zorgen voor verbindingen en versnelling. Ook is de NMU
facilitator van de energieke samenleving, zoals in haar rol als
ondersteuner van lokale energie-initiatieven.
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Wat speelt er de komende periode?
Lokaal zien we verschillende trends en ontwikkelingen die
van invloed zijn op de toekomstige leefbaarheid van de provincie Utrecht. Het stedelijk gebied zal een aanzienlijke groei
doormaken. Naar verwachting zal de bevolking met 13%
groeien naar 1.440.000 inwoners in 2040. (Staat van Utrecht).
Dit levert flinke druk op de omgeving en de natuur. De
gemeenten en de provincie gaan aan de slag met hun uitvoeringsagenda’s energie.
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Energieopwekking zal veel nadrukkelijker een plek krijgen in
het landschap. Dat leidt tot complexe vragen over de inpasbaarheid in het landschap en gevolgen voor de leefomgeving.
Ook zullen gemeenten ruimtelijke maatregelen gaan nemen
voor aanpassing aan de klimaatverandering. Zoals de opvang
van water in de stad en het beschermen van gebieden tegen
overstroming.
Een derde trend die impact zal hebben is de opkomst van de
circulaire economie. Er zullen nieuwe bedrijven en “marktplaatsen” worden opgericht rond hergebruik van materialen.
De overheid zal rond circulair inkopen een aanjager zijn.
En we zien een toenemende aandacht bij consumenten
voor gezond voedsel en de effecten van de voedselproductie voor natuur en landschap. Dat stimuleert boeren om
meer natuur-inclusief te produceren, rekening houdend met
bodem, biodiversiteit en kringlopen.

R

Circulaire economie
 roene, klimaatG
actieve steden

We voorzien in de komende periode ook een aantal mogelijkheden tot agendasetting / beïnvloeding in beleidsvorming van
overheden:
• de gemeentelijke verkiezingen in 2018;
• de Provinciale verkiezingen + waterschapverkiezingen
in 2019;
• de invoering van de omgevingswet en opstelling van de
omgevingsvisie door de provincie;
• het opstellen van omgevingsvisies en routekaarten klimaat
door de gemeenten.
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Versnelling duurzaamheid via:
strategieën, programma’s en servicepunten
De NMU hanteert de komende jaren 3 strategieën. We houden
vast aan 2 strategieën die zich de afgelopen jaren bewezen hebben. We zijn en blijven verbinder en aanjager in de
regio. Door partijen bij elkaar te brengen en de beweging van
onderop te ondersteunen, kunnen we samen grotere stappen
zetten naar een duurzame Utrechtse samenleving. Evenzo
blijven we actief als beïnvloeder. Zo reiken we andere partijen een perspectief aan waarin duurzaam handelen leuk,
gemakkelijk en soms zelfs vanzelfsprekend wordt. We zullen daarnaast sterker dan voorheen inzetten op onze rol als
agendasetter. Hiervoor formuleren we een ambitieuze agenda
en zorgen we voor duidelijke mijlpalen met concrete, tastbare
resultaten. Daarbij werken we samen met onze strategische
partners. Samen maken we het verschil!
We werken middels stevige programma’s, ondersteund door
campagnematige activiteiten aan de maatschappelijke opgaven rondom landbouw, energie, duurzame mobiliteit en een
(natuur)rijk landschap. In het vorige beleidsplan hebben we
meer de focus gelegd op kringlopen en grondstoffen. Dat
heeft geleid tot een regionale rol van de NMU op het thema
Circulaire Economie. Hierop bouwen we voort. Daarnaast
richten we ons de komende jaren ook sterker op klimaatadaptatie, met name in de dorpen en steden. De afgelopen periode
hebben we onze manier van werken via servicepunten verbreed van ons servicepunt energie lokaal en ons loket RO naar
servicepunten Groen aan de buurt en Circulaire Economie. De
komende periode ontwikkelen we deze servicepunten door.
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Strategie:
de NMU als agendasetter, verbinder en beïnvloeder
1.

Agendasetter

De komende jaren gaan we onze rol als agendasetter sterker
invullen. In deze rol richten we ons zowel op het formuleren
van onze eigen agenda, als de gezamenlijke agenda van de
regio. We doen dit als volgt:
• Op de eerste plaats formuleert de NMU een aansprekende
ambitieuze eigen agenda en voert deze uit. Daarmee
maken we gebruik van slimme oplossingen en innovaties.
• De agenda bevat heldere langetermijndoelen zoals:
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gezonde lucht voor iedereen, een energieneutrale provincie
en klimaatbestendige wijken.
• Aan deze langetermijndoelen koppelen we concrete mijlpalen op kortere termijn.
• We zorgen daarmee voor concrete resultaten en zichtbaarheid van de NMU, vanuit een duidelijke visie. Bij het
realiseren van onze agenda nemen we zelf het initiatief en
spelen wij in op kansen die zich voordoen in de actualiteit.
De NMU bouwt daarnaast een regionale agenda met strategische partners waarmee we samen het verschil kunnen
maken. Onze NMU agenda is hierin één van de bouwstenen.
Met de gezamenlijke agenda bouwt de NMU aan een breed
draagvlak voor onze doelen.

2. Verbinder/ondersteuner
De NMU staat in haar kracht als verbinder in de regio. We
worden in deze rol gewaardeerd en erkend. Het effect is, dat
resultaten in de regio sneller behaald worden, met als hoofddoel een gezonde leefomgeving. De NMU:
• brengt partijen bij elkaar om sneller, grotere stappen te zetten. Op een creatieve en effectieve manier helpen we partijen
bij te dragen aan een duurzame Utrechtse samenleving;
• ondersteunt de beweging van onderop en helpt lokale initiatieven hun doelstellingen te bereiken;
• vervult een schakelrol tussen de overheid, maatschappelijke
organisaties, bewoners en bedrijfsleven; en draagt daardoor
bij aan een goede samenwerking tussen deze partijen;
• draagt bij aan nieuwe vormen van democratie en participatie.

R
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3. Beïnvloeder
De NMU is dé organisatie in de provincie Utrecht die andere
partijen een perspectief aanreikt waarin duurzaam handelen
leuk, gemakkelijk en soms zelfs vanzelfsprekend wordt. Deze
strategie zorgt voor zichtbare impact in de provincie. De NMU
wordt gerespecteerd in deze rol en zal deze daarom ook de
komende periode voortzetten. Beïnvloeden doen we door:
• overheden en andere spelers (organisaties én individuen) te
stimuleren om duurzame keuzes te maken in hun inspanningen en hun beleid;
• via overheden indirect te sturen op kaders en instrumenten
die duurzaam handelen belonen;
• te zorgen dat verschillende belangen en inzichten bij elkaar
worden gebracht en worden verbonden;
• factfinding: feiten boven tafel te halen en zichtbaar te maken;
• een betrouwbaar en consistent geluid te laten horen.
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Imago NMU
Ons imago speelt een belangrijke rol bij het behalen van onze
impact. Op basis van een peiling binnen ons netwerk hebben
we het volgende beeld gekregen van ons huidige imago. De
NMU wordt gezien als een betrouwbare, professionele club,
zowel missie als inhoudgedreven, die zich sterk maakt voor
de natuur en het milieu van de provincie Utrecht. We zijn de
aanjager en versneller van de transitie naar een duurzame
samenleving. Dat doen we onder meer door handelingsperspectief te bieden. Maar ook door kennis en initiatieven op
te schalen. We hebben een holistische blik, en zijn in staat
om opgaven en thema’s te verbinden. In de regio worden we
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erkend als samenwerkingspartner. Ons imago stelt ons in
staat om mooie resultaten te boeken. Met dit beleidsplan
verleggen we subtiel onze koers, met onze nieuwe focus op
agendasetter. Aansluitend op het huidige imago willen we dat
de NMU gezien wordt als een organisatie die substantieel bijdraagt aan de transitie naar een duurzame samenleving en die
concrete resultaten boekt, door het formuleren van een aanprekende, wervende agenda met concrete mijlpalen, waartoe
anderen – en met name onze achterbannen en koploperbedrijven – zich aangesproken voelen en aan mee willen doen.
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Community building en communicatie
Voor de NMU is communicatie cruciaal: daarmee bereiken we
bestuurders, beleidsmakers, ons lokale en regionale netwerk
en het publiek met onze visies en voorstellen en zorgen we
voor draagvlak. We inspireren en ondersteunen ze om te werken aan een groenere, gezondere en duurzamere provincie.
Koplopers zetten we in de schijnwerpers en achterblijvers stimuleren we om mee te doen. We stellen misstanden aan de
kaak en doen voorstellen voor een duurzamere aanpak. Onze
communicatie heeft de komende vier jaar twee speerpunten:
campagnes en communities.

Professionele netwerken
De NMU kent een groot netwerk met overheden, professionals, bedrijven en bewonersorganisaties. Onze verbindende
en inspirerende rol in het professionele netwerk van bedrijven, overheden en andere professionals, geven we onder
meer vorm door coördineren en aanjagen van diverse

R
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regionale samenwerkingsverbanden, zoals het Utrecht2040netwerk, de Regionale Energiealliantie en de Alliantie
Cirkelregio Utrecht. Binnen deze samenwerkingsverbanden
werken we aan regionale visies en pakken we projecten op.

Servicepunten en achterban NMU
De NMU behartigt de belangen van supporters van een
mooi en duurzaam Utrecht en ondersteunt actieve (groepen
van) bewoners en ‘doe-het-zelvers’. Dat doen we via onze
servicepunten voor lokale natuurorganisaties en de energiecorporaties, of circulaire of buurtmobiliteitsinitiatieven. We
helpen ze hun eigen doelstellingen te verwezenlijken, door
kennis te delen of te koppelen aan andere partijen.
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Een slimme organisatie van het netwerk is essentieel.
Daarom investeren we gericht in onze achterban. Groepen
van individuele Utrechters die in duurzaamheidsthema’s
geïnteresseerd zijn en daar actief mee aan de slag willen,
informeren we met specifieke informatie en bieden we handelingsperspectief. We geven ze een krachtige stem in het
publieke debat. Bovendien brengen we ze in contact met
gelijkgestemden. Dit versnelt de beweging richting duurzaamheid. De Facebookgroep ILoveUtrecht is het platform
voor deze beweging.
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Onze campagnes
De NMU werkt programmatisch aan enkele belangrijke
thema’s. Binnen deze programma’s voeren we op regelmatige basis (ludieke) campagnes of campagneactiviteiten
uit. Daarmee dragen we bij aan de realisatie van concrete
(beleids)doelen. We betrekken actieve groepen, bedrijven en
groene Utrechters bij onze acties. In de programma’s zetten
we moderne communicatiemiddelen crossmediaal in, zodat
ze elkaar versterken. We communiceren rondom deze activiteiten steeds vanuit dezelfde boodschap. Daarmee zetten we
onderwerpen op de politieke agenda en houden we deze bij
het publiek breed onder de aandacht.

De organisatie
De NMU is een onafhankelijke stichting, gevestigd in Utrecht.
We hebben een relatief kleine vaste staf van minimaal 9 fte
(ca 13 mensen) en een flexibele schil van tijdelijke krachten.
De medewerkers zijn bevlogen en krijgen veel ruimte. Van
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de medewerkers wordt ook veel gevraagd qua kennis en
vaardigheden. We willen zorgen voor voldoende ontwikkelmogelijkheden, en bieden ruimte voor opleiding en training. Door
te werken met een flexibele schil en stagiaires zorgen we
voor dynamiek op de werkvloer.

 roene, klimaatG
actieve steden

De directie is tevens bestuur. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. Onze breed samengestelde Raad
van Advies stelt ons in staat te klankborden met het netwerk
van bewoners en organisaties met wie we ons werk uitvoeren.

Onze kernwaarden
De NMU is gedreven door idealen: we zijn ongeduldig in het
nastreven van een duurzame regio. Tegelijkertijd zijn we pragmatisch en oplossingsgericht: we realiseren regelmatig kleine
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stappen op weg naar verder weg gelegen doelen. We willen een
open en transparante organisatie zijn, met een luisterend oor
en in gesprek met medestanders en opponenten.

Succesvolle uitvoering strategieën
Om onze strategieën goed uit te kunnen voeren is het nodig
dat de NMU scherp is op een aantal randvoorwaarden en
zorgt dat deze goed op orde zijn en blijven. Onder meer is het
van belang dat we alert zijn op ons imago. Verder hebben de
medewerkers van de NMU expertise op zowel de verschillende thema’s, als van processen en beïnvloeding. Ze zijn in
staat om goed te verbinden. Daarbij kunnen ze flexibel meebewegen met ontwikkelingen. De NMU als organisatie:
• opereert als krachtige netwerkorganisatie;
• is goed aangehaakt bij zijn achterban;
• heeft gevoel voor, en inzicht in de mensenkant van de transitie;
• heeft een sterke en erkende positie in de regio;
• heeft voldoende financiële dekking voor de activiteiten;
• durft duidelijke keuzes te maken.

Financieel beleid
De NMU is ingericht als een slagvaardige projectorganisatie met een beperkte overhead. Een deel van ons werk is
gefinancierd via een programmasubsidie van de provincie
Utrecht. Daarnaast steunt de Nationale Postcodeloterij – via
de koepel van de Natuur en Milieufederaties – ons werk.
Deze bijdragen zijn van groot belang om een stem te kunnen geven aan algemene belangen van natuur, milieu en
leefomgeving. Ruim de helft van ons werk is per project gefinancierd. Dat vraagt continue acquisitie, wat een gedeelde

R

verantwoordelijkheid is in de organisatie. In alle gevallen is
die gericht op het realiseren van resultaten in lijn met onze
doelen en die van de opdrachtgever. We streven de komende
jaren ernaar om onze financieel gezonde situatie te behouden en te versterken en naar een verdere diversifiëring van
onze financiering, met name in de richting van bedrijfsleven.
Bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen van duurzame
oplossingen, gebiedsinrichtingen en producten. Ook zullen we
andere vormen van fondsenwerving verkennen.
De NMU heeft een continuïteitsreserve van een halve jaaromzet; daarmee kunnen we fluctuaties in acquisitie opvangen
en een goed werkgeverschap waarborgen. In 2018 hebben we
ons risicobeleid vastgesteld. De NMU heeft de ANBI status en
wordt gekeurd door het CBF.

Energieneutrale
provincie
Duurzame landbouw
 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht
 ooie landschappen
M
met rijke natuur
Circulaire economie
 roene, klimaatG
actieve steden

Netwerk
In dit beleidsplan is al veel gezegd over ons uitgebreide netwerk:
cruciaal voor het realiseren van onze missie. Aparte vermelding
verdient de samenwerking met onze “Oostbroek-partners”: de
Utrechtse natuur- en landschapsorganisaties. De NMU voert
het secretariaat van die samenwerking. Buiten Utrecht hebben we collega natuur- en milieufederaties in alle provincies in
Nederland. Samen met hen versterken we de krachtenbundeling, wisselen we succesvolle projecten uit tussen provincies,
voeren we landsdekkende projecten uit en delen we expertise
en soms personeel. Zo versterken we onze impact. Het secretariaat van de koepel van federaties is bij de NMU gehuisvest.
Met andere groene ngo’s in Nederland werken we samen in ‘De
Groene 11’ om de krachten te bundelen in Den Haag.
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Energieneutrale
provincie

Thema’s
De NMU werkt de komende jaren aan de volgende maatschappelijke opgaven:

Energieneutrale provincie

Duurzame landbouw

Hierna schetsen we rondom deze thema’s de urgentie en ons
toekomstbeeld. We gaan in op de mijlpalen die we nastreven,
onze beoogde impact en wat we doen, gekoppeld aan onze rollen: agendasetter, beïnvloeder, verbinder. De grootste deel (ca
80%) van onze middelen wordt besteed aan de thema’s energieneutrale provincie en mooie landschappen met rijke natuur.

Duurzame landbouw
 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht
 ooie landschappen
M
met rijke natuur
Circulaire economie

 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht

Circulaire economie

R

 ooie landschappen met
M
rijke natuur

 roene, klimaatG
actieve steden

 roene en klimaatG
actieve steden
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Energieneutrale
provincie
Context

>

Ons toekomstbeeld

>

Doelen 2040

>

Mijlpalen 2021

>

Duurzame landbouw
 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht
 ooie landschappen
M
met rijke natuur
Circulaire economie
 roene, klimaatG
actieve steden

ENERGIENEUTRALE PROVINCIE
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Energieneutrale
provincie

Context
Steeds meer bewoners, bedrijven en (maatschappelijke)
organisaties zetten de stap naar lokaal opgewekte duurzame
energie. Ze zorgen ervoor dat hun energiegebruik vermindert.
Energiecoöperaties werken samen met de NMU aan draagvlak onder bewoners voor de te nemen maatregelen. In het
regeerakkoord is afgesproken dat er een klimaatwet en een
Energieakkoord 2.0 komen. IPO en VNG gaan aan de slag met
regionale energiestrategieën. Dit is ook nodig, want er is nog
een grote stap te zetten. Het aandeel duurzame energie in
de provincie Utrecht ligt namelijk nog steeds onder de 3%,
terwijl het provinciale doel 10% in 2020 is en landelijk 16%.
Utrecht bungelt daarmee onderaan in Nederland.
Gelukkig zijn de volgende stappen op weg naar energieneutraal duidelijk uitgezet. Hiermee kan de regio zich niet
alleen positief ontwikkelen voor het klimaat, maar ook voor

gezondheid, innovatie en werkgelegenheid. Een nieuwe uitdaging is de ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Nu
technieken voor de opwek en opslag van duurzame energie
in rap tempo om meer ruimte vragen, wordt duidelijk dat veel
vertrouwde landschappen fundamenteel zullen veranderen.
Windturbines, zonneweides, biogewassen, aardwarmtecentrales en opslagfaciliteiten: we hebben voorlopig alle bronnen
nodig en dat zet druk op de bestaande kwaliteiten en functies
van onze leefomgeving. Het is nog niet geheel duidelijk hoe
duurzaam het gebruik van biomassa en geothermie zijn om
energiedoelen te realiseren. Daarvoor is kennisontwikkeling
en -uitwisseling onontbeerlijk. Afgelopen jaar is de NMU
daarom in de regio de dialoog gestart rondom energielandschappen. Daarmee hebben we dit onderwerp op de agenda
gezet bij diverse gremia. In 2018 gaan we daarmee verder.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame
energiedoelstelling, met inachtneming van de belangen van
natuur en landschap.

Context

>

Ons toekomstbeeld

>

Doelen 2040

>

Mijlpalen 2021

>

Duurzame landbouw
 chone mobiliteit &
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Ons toekomstbeeld
De NMU werkt hard mee om te komen tot een klimaatneutrale provincie in 2040. Dit betekent een forse opgave in zowel
energiebesparing als duurzame energieopwekking. Deze
inspanningen zullen ervoor zorgen dat de lokale economie
verder opbloeit. De NMU vindt het belangrijk dat alle stakeholders en bewoners mee kunnen participeren en profiteren
van de energietransitie. Er moet geen tweedeling komen in de
samenleving tussen mensen die wel mee kunnen doen met
energieprojecten en mensen die hier niet de middelen of kennis voor hebben.
Alle sectoren worden vernieuwd naar een energiezuinig
en toekomstbestendig energiesysteem. Woningen zijn grotendeels energieleverend en comfortabel om in te wonen.
Kantoren en overige bedrijfspanden zijn energieneutraal.
De industrie is energiezuinig en verspilt geen energie meer
door o.a. warmte te hergebruiken. Grote voertuigen rijden op
waterstof, klein verkeer is volledig elektrisch en wordt ingezet als opslagsysteem voor de duurzaam opgewekte energie.
Deze groene energie wordt lokaal opgewekt via alle mogelijke
duurzame bronnen die tot onze beschikking zijn.

R

Energieneutrale
provincie

Doelen 2040
• Klimaatneutrale provincie Utrecht in 2040, doordat 60%
energiebesparing in alle sectoren (woningen, bedrijfspanden, kantoren, industrie, landbouw en mobiliteit) is behaald
en de resterende vraag naar energie lokaal duurzaam
wordt opgewekt.
• Duurzaam opgewekte energie is op grote schaal goed ingepast in ons landschap dankzij participatie en draagvlak van
de lokale bevolking;
• Binnen de provincie opgewekte duurzame energie wordt
zoveel mogelijk lokaal benut en indien nodig lokaal duurzaam opgeslagen en later benut.

Context

>

Ons toekomstbeeld

>

Doelen 2040

>

Mijlpalen 2021

>

Duurzame landbouw
 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht
 ooie landschappen
M
met rijke natuur
Circulaire economie
 roene, klimaatG
actieve steden
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Energieneutrale
provincie

Mijlpalen 2021
10% duurzame energie: Regionale doelstelling van minimaal
10% duurzame energie in 2020 is behaald. Door besparing en
duurzame opwek binnen de provincie Utrecht, bestaande uit
een goede mix van windenergie, zonne-energie en duurzame
warmte (zoals geothermie en biomassa onder duurzame
voorwaarden). De NMU:
• speelt een belangrijke rol in de verbinding tussen de overheden, bewoners, netbeheerder en bedrijfsleven. Om de
energietransitie succesvol te maken moeten deze partijen
samenwerken, dezelfde taal spreken, helder zijn over
belangen, verwachtingen, investeringscapaciteit en elkaars
rollen accepteren en ondersteunen.
• draagt bij aan bewustwording van bewoners, politiek
en bedrijven, over de noodzaak en de voordelen van
verduurzaming op de korte én lange termijn met als
doel draagvlakcreatie binnen de samenleving voor de
energietransitie.
• heeft op de diverse energiethema’s een duidelijke visie over
de concrete bijdrage aan de duurzame energievoorziening
en draagt deze visies actief uit, zoals over:
• de rol en omvang van windenergie na 2020, gedragen door
de achterban en lokale initiatieven en plaatst wind daarmee
op de politieke en maatschappelijke agenda.
• biomassa en spant zich in voor hoogwaardige, circulaire
inzet daarvan.
• de energievraag voor mobiliteit, en draagt deze uit naar
relevante stakeholders.

R

Energietransitie op de agenda’s: In 2021 staat het onderwerp energietransitie op alle politieke agenda’s. Overheden
hebben hun eigen routekaart gereed en in uitvoering inclusief investeringsagenda om hun doelstellingen naar een
klimaatneutraal gebied in 2040 (of eerder) te halen. Andere
duurzaamheidsaspecten zoals biodiversiteit en circulariteit
zijn hierin meegenomen.
• De NMU roept gemeenten op en ondersteunt zo om een
routekaart incl. uitvoerings- en investeringsagenda op te
stellen en zorgt daarbij voor ambitieuze plannen.
• De regionale ambitie van 10% duurzame energie in 2020
is slechts een tussenstap. We zetten ons tot 2020 in,
voor een gezamenlijke koers met de regionale partners:
“op naar energieneutraal in 2040”. We ondersteunen
gemeenteraadsleden om hun rol goed op te pakken.
Gemeenteraadsleden stimuleren we te koersen op 16%
duurzame energie in 2023.
Overkoepelende energieagenda’s na 2020: Voor onderwerpen zoals aardgasloze wijken en energielandschappen is
bovengemeentelijke visie en krachtenbundeling noodzakelijk.
Hiervoor zijn ambitieuze, overkoepelende energieagenda’s /
strategieën (Regionale Energiestrategieën) opgesteld met een
routekaart en investeringsagenda voor de periode na 2020.
Overheden, bedrijfsleven en bewoners leveren input voor
deze visies en passen deze toe.
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Energieneutrale
provincie
• We verbinden partijen rondom de ontwikkeling van energielandschappen en dragen zorg voor een regionale visie
daarop. We voeren het maatschappelijke gesprek over
de kansen en knelpunten zoals het mee-ontwerpen van
landschappen door de gebruikers, het omgaan met de
ruimtelijke dilemma’s rond duurzame energie, en de
mogelijkheden om met integraal ontwerp verschillende toepassingen van de ruimte te koppelen.
Lokale initiatieven dragen substantieel bij aan de
energietransitie. Ze pakken een actieve rol in het
identificeren en het benutten van de mogelijkheden om
lokaal energie te besparen, op te wekken en te gebruiken en
zorgen ervoor dat duurzame energie beschikbaar is voor alle
burgers. De NMU:

De NMU verbindt de regionale partijen binnen de Regionale
Energiealliantie en stimuleert het vormen van een gezamenlijke regionale agenda, uitvoeringscapaciteit en
krachtenbundeling binnen de verschillende wegen van de
energietransitie.
• Aardgasloze wijken moeten gangbaar worden, ook in de
bestaande bouw. De NMU ontwikkelt samen met stakeholders een regionale warmtevisie om de transitie naar een
aardgasloze samenleving te bewerkstelligen.
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Circulaire economie
 roene, klimaatG
actieve steden

• verbindt lokale energie-initiatiefnemers onderling en met
nuttige stakeholders via het Servicepunt Energie Lokaal.
Hiermee bereiken we opschaling en professionalisering van
de bestaande energie-initiatieven in de provincie.
• jaagt het ontstaan van nieuwe energiecoöperaties,
energieambassadeurs en lokale initiatieven aan, door
ondersteuning te bieden vanuit het Servicepunt.
• identificeert via ons fijnmazig lokale netwerk wat lokaal
werkt en wat niet. Hiermee zorgen we voor opschaling van
opwekking van duurzame energie (wind, zon) in de regio.
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Energieneutrale
provincie
Duurzame landbouw
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DUURZAME LANDBOUW
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Energieneutrale
provincie

Context
De agrarische sector is de grootste grondgebruiker in
Utrecht en heeft daardoor een grote impact op het landschap, de natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. De
landbouw staat voor verschillende duurzaamheidsopgaven.
Natuurgebieden lijden onder vermesting en de biodiversiteit
in het landelijk gebied zelf is sterk verminderd. Het mestoverschot is een toenemend probleem voor mens en natuur, en
slaat als een boemerang terug op de sector. De ecologische
kwaliteit van watergangen in het agrarisch gebied ligt ver
onder de Europese normen. De landbouw heeft forse impact
op het klimaat, door uitstoot van CO2 en methaan en door
gebruik van veevoer dat een groot beslag legt op natuur en
hulpbronnen.

Er worden ook stappen gezet. Het Rijk en de provincies werken aan de nadere invulling van het begrip natuurinclusieve
landbouw. In het nieuwe regeerakkoord (oktober 2017) zijn
diverse verduurzamingsmaatregelen aangekondigd voor de
landbouw, zoals de afname van de uitstoot van klimaatgassen, versterking van kringlooplandbouw en de ondersteuning
van initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken. Maar vooral: steeds meer boeren zien zelf dat een
grote omslag nodig is. Zij willen gezond voedsel produceren,
in balans met wat de natuur kan dragen, op een manier die
wordt gewaardeerd door de consument.

Duurzame landbouw
Context

>

Ons toekomstbeeld

>

Doelen 2040

>

Mijlpalen 2021

>

 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht

Daarnaast staat ook de economische duurzaamheid van veel
agrarische bedrijven onder druk. De noodzaak voor verduurzaming wordt daarom niet alleen benadrukt door bijvoorbeeld
de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli, 2013)
en natuurorganisaties, maar ook de Rabobank pleit voor een
nieuw verdienmodel voor de melkveesector.

 ooie landschappen
M
met rijke natuur
Circulaire economie
 roene, klimaatG
actieve steden
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Energieneutrale
provincie

Toekomstbeeld
Wij streven naar een agrarische sector in Utrecht die in
harmonie is met zijn omgeving en gebruik maakt van gesloten (regionale) kringlopen, zonder schadelijke uitstoot van
meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De landbouwsector
is in 2040 energieneutraal en opereert te midden van een
aantrekkelijk landschap dat een grote diversiteit kent aan
dier- en plantensoorten. De harde grenzen tussen natuur
en landbouw zijn verdwenen en de bodemvruchtbaarheid is
verzekerd, wat ook de agrarische productie zelf toekomstbestendig maakt. Het aantal landbouwdieren is afgenomen en
de dieren hebben voldoende ruimte en komen zoveel mogelijk
buiten. Utrechtse landbouwproducten worden zoveel mogelijk
regionaal afgezet en de agrariërs krijgen een goede prijs voor
hun product.

Duurzame landbouw
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Energieneutrale
provincie

Doelen 2040
• De productie van voedsel is in balans met de draagkracht
van de natuur. Kringlopen zijn gesloten, het agrarisch
gebied is weer kleurrijk door planten en bloemen en biedt
ruimte aan insecten en vogels.
• Door deze herstelde balans is ook de landbouw zelf volhoudbaar, betalen consumenten een eerlijke prijs voor een
gezond product en hebben boeren een goed inkomen.
• De regionale schaal staat voorop, zodat de kringlopen daarbinnen worden gesloten en transport minder beslag legt op
de voetafdruk van ons voedsel.

Duurzame landbouw
Context
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Energieneutrale
provincie

Mijlpalen 2021
• Utrecht loopt voorop met het realiseren van natuurinclusieve landbouw in de praktijk.
-- Het actieplan Duurzame landbouw met natuur dat de
NMU samen met natuur- en agrarische partners heeft
uitgebracht wordt in 2018 overgenomen in de nieuwe
Landbouwvisie van de provincie en wordt vertaald in
een krachtig uitvoeringsprogramma waar alle partijen
aan bijdragen. De NMU heeft daarin een aanjagende rol.
-- De NMU realiseert met natuur- en landbouwpartners
aansprekende praktijkvoorbeelden, van voedselbossen
tot kruidenrijke weiden.
-- Via monitoring en kennisuitwisseling zorgen we voor
opschaling.
-- De NMU ontwikkelt met CLM en Common Land een
groene grondbank, waar boeren tegen lagere pachtprijs grond kunnen pachten wanneer zij natuurinclusief
ondernemen.
-- In de groene contour ontwikkelen we tussenvormen
tussen natuur en landbouw, met natuurwinst, duurzame
voedselproductie en nieuwe verdienmodellen.
-- Ons netwerk met duurzame boeren in Utrecht is verstevigd en uitgebreid. Deze boeren dragen bij aan realisatie
van natuurinclusieve landbouw en inspiratie van andere
boeren en beleidsmakers.

R

• Lokale binding: De afzetmarkt voor duurzame regionale
producten is vergroot. De NMU voert campagnes uit,
gericht op het vergroten van de afzet van regionale producten. We zoeken daarbij de samenwerking met duurzame
koplopers en met organisaties die vergelijkbare doelen
hebben en/of die het effect van de campagne kunnen
versterken.
• In Utrecht is minimaal één gemeenschapsboerderij ontwikkeld, een duurzaam en inspirerend voorbeeldbedrijf in
Utrecht, waar burgers financieel bij betrokken zijn.
-- Hiervoor werken we samen met partners, waaronder
geïnteresseerde boeren, burgers (o.a. uit onze achterban) en kennisinstellingen.
-- De ervaringen bij onze pogingen om zo’n bedrijf te realiseren delen we actief, zodat het voorbeeld navolging
kan krijgen.
• De Utrechtse melkveehouderij en de in Utrecht verwerkende zuivelbedrijven zijn op weg naar een energieneutrale
bedrijfsvoering.
-- De NMU stimuleert als voorzitter van de Stuurgroep
Energieneutrale Melkveehouderij samen met landbouworganisaties en ketenpartijen energiebesparing en
opwekking op boerderijen.
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Energieneutrale
provincie

Context
Verkeer en mobiliteit hebben grote impact op de kwaliteit
van onze leefomgeving. Het wegverkeer in Nederland is
verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot, voor
belangrijke gezondheidsproblemen veroorzaakt door slechte
luchtkwaliteit (door roet en fijnstof) en lawaai. EU-normen
voor luchtkwaliteit worden overschreden, en deze normen
zijn volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) niet
streng genoeg. Kinderen, ouderen en inwoners van steden
zijn extra kwetsbaar. Eén op de acht Nederlanders sterft
vroegtijdig door luchtvervuiling. Bovendien nemen wegen en
parkeerterreinen veel ruimte in beslag. Ze leiden tot versnippering van natuur- en recreatiegebieden.

Duurzame landbouw
 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht

Duurzame mobiliteit is in opkomst. In de provincie Utrecht
rijden 15.000 elektrische auto’s, zijn 2.200 laadpunten en
4.000 deelauto’s. De helft van alle verplaatsingen gebeurt op
de fiets of lopend. In de provincie Utrecht is 14% van de huishoudens in het bezit van één of meerdere e-bikes (Staat van
Utrecht, 2017). Nog steeds 45% van de verplaatsingen is met
de auto. Als 10% van de mensen in de spits zou overstappen
van de auto naar de fiets, zou het fileprobleem grotendeels
opgelost zijn. De komende jaren wordt in de provincie Utrecht
echter nog een forse toename van mobiliteit verwacht op alle
vervoermiddelen. Dat betekent een belangrijke bereikbaarheidsopgave voor de regio, maar ook een flinke uitdaging om
onze leefomgevingskwaliteiten te beschermen.
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Toekomstbeeld
We maken een transitie door van individueel vervoer aangedreven door fossiele brandstoffen, naar hybride en flexibele
vormen van personenvervoer. Onze droom is een provincie
waar mobiliteit de leefomgeving niet belast. Fietsen is vanzelfsprekend voor kortere afstanden, omdat dat sneller, gezonder
én leuker is. Voor de langere afstanden kijken we naar duurzame en gezonde oplossingen, bijvoorbeeld openbaar vervoer,
elektrisch rijden of het delen van vervoer. Mobiliteit is daarbij
in de toekomst een dienst in plaats van een product en faciliteert onze leefwijze. Mensen hebben geen vervoermiddelen
in eigendom, maar gebruiken mobiliteit ‘on demand’. Slimme
en snelle combinaties van schone vervoermiddelen in een
gezamenlijke mobiliteitsketen worden daarbij belangrijker.
Technologische innovaties maken dit mogelijk en zelfrijdend
elektrisch vervoer komt dichterbij. Duurzame mobiliteit is ook
een middel om de gezondheid te verbeteren. De omgeving is
zo ingericht dat deze uitnodigt tot gezond gedrag, onze leefomgevingskwaliteit wordt beter en mensen worden gezonder
door hun conditie en leefstijl te verbeteren.

Energieneutrale
provincie

Doelen 2040
• Schone lucht voor iedereen op elke plek in de provincie
Utrecht.
• Volledig schoon en emissieloos verkeer en vervoer in een
toekomstbestendig mobiliteitssysteem.
• Bewoners, bedrijven en bezoekers in de provincie Utrecht
kiezen voor gezonde mobiliteit.
• Bereikbare én leefbare steden en dorpen, met aandacht
voor een goede en gezonde leefomgeving.
• Ruimtelijke inrichting en infrastructuur dragen bij aan een
toekomstbestendig systeem en stimuleren gezond gedrag.

 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht
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Infrastructuur is volgend en faciliterend aan dit toekomstbeeld, goede fietsinfrastructuur maakt de fiets een
aantrekkelijk alternatief en autosnelweginfrastructuur past in
een gezonde leefomgeving met hoogwaardige natuurkwaliteit.
Elektrische mobiliteit vormt ook een belangrijke schakel in de
transitie naar duurzame energie. De elektrische auto speelt
een belangrijke rol in lokale energienetten en energieopslag.
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Energieneutrale
provincie

Mijlpalen 2021
• In de provincie Utrecht worden de WHO-normen voor
luchtkwaliteit op geen enkele plek overschreden (met
de wetenschap dat ook deze normen nog geen gezonde
leefomgeving garanderen). Alle 26 gemeenten nemen
hiervoor voldoende maatregelen (gericht op gedragsverandering, fysieke en infrastructurele ingrepen en gezonde
leefomgeving).
-- De NMU stelt een mobiliteitsagenda op met 10 concrete
handelingsperspectieven.
-- We beïnvloeden met deze agenda de agenda’s en het
beleid van overheden, bewoners en bedrijven, en stimuleren hen concrete maatregelen te nemen.
• Het gebruik van schone vervoermiddelen groeit in de
provincie Utrecht naar: 45.000 elektrische auto’s, 10.000
laadpalen, 12.500 goed gebruikte (elektrische) deelauto’s.
De fiets is het meest gebruikte vervoermiddel voor verplaatsingen onder de 15 kilometer: 10% van de mensen

stapt uit de auto op de fiets of e-bike. De NMU:
-- start zelf met overheden, bewoners, bedrijven en
organisaties vijf initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit, we ontwikkelen concepten en
experimenteren.
-- ondersteunt hen bij het (over)nemen van initiatieven
voor duurzame mobiliteit.
-- promoot op een aansprekende manier vervoermiddelen
zonder uitstoot en stimuleren hen hiervoor te kiezen.
-- informeert hen over de relatie tussen luchtkwaliteit,
mobiliteit en gezondheid, we creëren bewustzijn, inspireren en laten goede voorbeelden zien.
biedt mensen via de campagne Gezond op Pad concreet
handelingsperspectief.
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Context
Utrecht kent een grote diversiteit aan landschappen en
natuurgebieden die van grote waarde zijn voor ontspanning,
beleving, recreatie en daarmee de gezondheid en het welzijn
van mensen. Ze dragen bij aan het vestigingsklimaat voor
bedrijven en aan economische sectoren zoals recreatie, toerisme en conferentiecentra. Helaas staan deze kwaliteiten
in onze drukke provincie voortdurend onder druk. De toename van de vraag naar woningen leidt alweer tot nieuwe
discussies over het verruimen van de rode contour en de
zoektocht naar nieuwe grote uitleglocaties. In de provincie
Utrecht staan nog veel infrastructuurprojecten op stapel.
Klimaatverandering biedt een andere uitdaging voor het
Utrechtse landschap: het klimaatbestendig maken (met
name de bescherming tegen wateroverlast) en energieopwekking zullen het landschap veranderen. Het westelijk
veenweidegebied kampt met bodemdaling. Hierbij komen
veel klimaatgassen vrij en het gebied wordt bovendien kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Voor de
opwekking van duurzame energie wordt ook gekeken naar het
landelijk gebied. Zowel wind- als zonne-energie vragen om
een goede ruimtelijke en ecologische inpassing.
Om de natuur te versterken en gebieden met elkaar te verbinden, wordt er ook in Utrecht gewerkt aan de realisatie van het

R

Natuurnetwerk Nederland (NNN). De hiervoor noodzakelijke
processen van grondaankoop en natuurinrichting moeten
sneller verlopen om de nationale en Europese doelen te
behalen. De ontwikkeling van de Groene contour (landbouwgronden die van belang zijn voor het natuurnetwerk waar op
vrijwillige basis natuur kan worden gerealiseerd) komt vrijwel
niet van de grond. Buiten de natuurgebieden, in het landelijk gebied, staat de biodiversiteit zwaar onder druk. Het van
oudsher kleinschalige en soortenrijke agrarische landschap
verandert gestaag in een steeds monotoner en soortenarmer
landbouwgebied.
Burgers worden steeds actiever op het gebied van natuur en
landschap. In dorpen en steden komen steeds meer bewonersinitiatieven gericht op het versterken van de plaatselijke
biodiversiteit en op de beleving van deze natuur.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.
Deze wet bepaalt dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten kunnen deelnemen aan beleid- en
besluitvormingsprocessen. De provincie en gemeenten gaan
Omgevingsvisies en Omgevingsplannen opstellen voor het
gehele grondgebied. Dat biedt kansen voor het verankeren
van duurzame en groene keuzes.
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Toekomstbeeld
De NMU streeft naar een mooi, gevarieerd en soortenrijke
landschap met voldoende toegankelijke gebieden voor recreanten. Landschap en natuur zijn in evenwicht met (bestaande
en nieuwe) economische activiteiten, waaronder de productie van duurzame energie. Het landschap is bestand tegen
klimaatverandering en draagt waar mogelijk zelfs bij aan de
vermindering van de uitstoot van klimaatgassen en het vastleggen hiervan. Agrarische landschappen kennen een hoge
soortenrijkdom en zijn aantrekkelijk om doorheen te wandelen, fietsen of varen. Bewoners van dorpen en steden dragen
door natuurprojecten in hun eigen omgeving bij aan de versterking van de biodiversiteit in Utrecht.
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Doelen 2040
• De natuurgebieden in Utrecht zijn onderling goed verbonden en bieden een goede omgeving voor kwetsbare planten
en dieren. De kwaliteit van lucht, water en bodem is daartoe op orde, en er is ook voldoende water beschikbaar. De
natuur is zo robuust, dat klimaatverandering kan worden
opgevangen.
• De diversiteit en kwaliteit van het landschap is behouden en
verder ontwikkeld, nieuwe ontwikkelingen zoals de opwekking van energie dragen daaraan bij.
• De Utrechtse traditie van een zorgvuldige groei steden en
dorpen is behouden, er wordt zuinig omgegaan met open
groene ruimte en bestaand bebouwd gebied wordt goed
benut.
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Mijlpalen 2021
• Diverse maatschappelijke initiatieven hebben geleid tot realisatie van natuur in de Groene contour.
-- De NMU is pleitbezorger voor de Groene Contour en
denkt mee over een goede realisatiestrategie.
-- We zijn actief betrokken bij lokale initiatieven voor
groene contourprojecten, en onderzoeken of we zelf
initiatiefnemer voor een ontwikkeling kunnen zijn. In elk
geval zullen we hierbij samenwerken, zoals met natuurbeheerders, kennisinstellingen, projectontwikkelaars en
financiële specialisten.
• Het Servicepunt Groen aan de Buurt is een blijvend en
volwaardig servicepunt voor groene bewonersinitiatieven,
vergelijkbaar met onze servicepunten voor lokale energie
en ruimtelijke plannen, waardoor 10% van de burgers actief
betrokken is bij vergroening in de buurt.
-- De NMU ondersteunt samen met IVN Utrecht en
Landschap Erfgoed Utrecht, gemeenten en lokale
bewonersinitiatieven bij de totstandkoming van groene
buurtprojecten.
-- We werken hiermee ook aan het vormgeven aan klimaatactieve steden.
• De provinciale Omgevingsvisie (2019) bevordert de ontwikkeling van klimaatactieve gezonde steden, bewaakt de rode
contour rond dorpen en steden, geeft ruimte aan energielandschappen en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe
natuur en een duurzaam beheer van de veenweiden.
-- Samen met onze Oostbroekpartners behartigen we
de belangen van (goede basiskwaliteiten van en voor)
natuur en landschap. In de provinciale omgevingsvisie is
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naast behoud van bestaande kwaliteiten ook ontwikkeling van natuur en landschap een prioriteit, waarbij de
link gelegd wordt naar klimaatadaptatie en energie.
• Ook gemeentelijke omgevingsvisies geven invulling aan
onze ambities en gemeenten bewaken deze ambities in de
uitvoering. De NMU:
-- inspireert gemeenten en ontwikkelaars tot zorgvuldig
ruimtegebruik binnen de rode contour en tot het bieden van ruimte aan duurzaamheid bijvoorbeeld door de
realisatie van vernieuwende en passende energielandschappen en natuurinclusieve landbouw.
Daarbij trekken we nauw samen op met bewonersinitiatieven en leggen we de verbinding naar onze brede
achterban.
-- bevordert participatie van lokale organisaties bij de
totstandkoming van omgevingsvisies en lokale plannen, door ons adviespunt Ruimte en scholing van
bewonersorganisaties.
• Het natuurnetwerk in Utrecht gaat steeds meer functioneren als een robuust netwerk, met goede kwaliteit van
bodem water en lucht.
-- De NMU stimuleert een krachtige uitvoering van provinciaal natuurbeleid, onder andere als partner in het
Akkoord van Utrecht.
-- Als lid van de gebiedscommissies zijn we betrokken bij
de ontwikkelingen in het landelijk gebied, waaronder
de realisatie van het NNN. Hier zijn we medebeslisser,
belangenbehartiger en inspirator. Hierbij zijn we ook
intermediair naar onze achterban.
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Context
De provincie Utrecht anno 2018 is, net als de rest van
Nederland, een wegwerpmaatschappij. In een lineair proces
winnen onze industriële ketens eindige grondstoffen uit de
natuur en verslepen die naar producenten, die de grondstoffen verwerken tot spullen en vervolgens verkopen aan de
gebruiker. Na gebruik verliezen de spullen hun waarde en
worden ze weggegooid en meestal verbrand. Een onhoudbare
productiemethode die problemen levert op meerdere fronten.
Niet alleen zijn we in rap tempo de natuurlijke hulpbronnen
van de aarde aan het opgebruiken – we maken er materialen van die in korte tijd hun waarde verliezen voor zowel de
natuur als voor de mensheid zelf. Denk bijvoorbeeld aan de
plastic soep die de natuur vervuilt en ecosystemen ernstig
verstoort. Of denk aan al die producten die op geen enkele
wijze nog uit elkaar gehaald kunnen worden als ze defect of
nutteloos zijn geworden. De kringlopen zijn dus niet gesloten,
en zowel producenten als consumenten voelen zich daar niet
voor verantwoordelijk. Gelukkig begint dit inzicht in te dalen
in de samenleving en komen er steeds meer initiatieven op,
die gericht zijn op een circulaire keten. Gemeenten maken
werk van circulair inkopen en stimuleren circulaire initiatieven, lokale initiatieven ontdekken nieuwe verdienmodellen.
Binnen de alliantie Cirkelregio Utrecht hebben regionale partijen de handen ineengeslagen om samen toe te werken naar
een circulaire regio. Met als streven: geen afval, geen uitval.
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Toekomstbeeld
In een duurzame provincie Utrecht worden materialen circulair gebruikt: restproducten die bij productie of consumptie
van goederen ontstaan, zijn de grondstoffen voor nieuwe
producten of worden weer geheel opgenomen door de
natuur. Producten worden op zo'n manier ontworpen dat de
grondstoffen eenvoudig terug te winnen zijn (redesign). Afval
bestaat niet. Hierdoor behoort uitputting van de aarde tot
het verleden, en voorkomen we de vervuiling van het milieu.
Naast de ecologische voordelen, levert ons circulaire systeem ook economische voorspoed: als koploper op het gebied
van circulaire productie creëren we in Utrecht volop nieuwe
werkgelegenheid én zijn we niet langer afhankelijk van steeds
schaarser en duurder wordende grondstoffen.

Energieneutrale
provincie

Doelen 2040
• In 2040 is in de provincie Utrecht sprake van een circulaire
economie. Dit betekent het einde van afval. Goederen worden optimaal benut en voor ieder gebruikt materiaal wordt
een nieuwe hoogwaardige en lokale toepassing voor de
mens of de natuur gevonden.
• Een biobased economie maakt daar onderdeel van uit.
Beschikbare biomassa in de provincie wordt zoveel mogelijk lokaal benut voor de productie van goederen.

 chone mobiliteit &
S
gezonde lucht
 ooie landschappen
M
met rijke natuur
Circulaire economie

In het Utrecht van de toekomst zijn we ons bovendien beter
bewust van het feit dat ons gebruik van (veel) materialen
slechts een tussenstation is: ze worden daarna weer voor
iets anders gebruikt. Door de ketens anders te organiseren, behouden producenten verantwoordelijkheid voor hun
producten tijdens en na gebruik. Consumenten nemen op
hun beurt vaker diensten af om te voorzien in een bepaalde
behoefte, zonder de goederen zelf in bezit te hebben. Ook
kennen zij de waarde van de materialen die ze gebruiken,
en weten ze waar zij de spullen na gebruik weer kunnen
inleveren.
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• Circulaire economie heeft een volwaardige plek op de agenda’s van de regionale en lokale overheden en is opgenomen
in de nieuwe coalitieakkoorden, met concrete doelstellingen
en een uitvoeringsagenda.
-- De NMU zorgt ervoor dat circulaire economie volwaardig op de agenda’s staat van overheden (zoals in
de coalitieakkoorden) en bedrijven en draagt bij aan
beleidsvorming rondom dit onderwerp.
-- We verbinden daarbij de regionale agenda’s op circulariteit aan die van energietransitie (bio-energie) en
duurzame landbouw.
-- We stimuleren overheden om bij hun beleidsontwikkeling het circulaire gedachtegoed (waaronder: Refuse,
Reduce, Redesign, Reuse en Recycle) uit te dragen en
op te nemen als een centrale filosofie in de vormgeving
van hun gemeenten en alle activiteiten daar binnen.
• Er is een netwerk ontstaan waarbinnen steeds meer leveranciers en afnemers van circulaire producten/diensten
elkaar weten te vinden, en steeds meer gemeenten en
andere overheden een goed beeld hebben van alle materiaalstromen en betrokken partijen.
-- De NMU jaagt de regionale samenwerking aan middels
de Alliantie Cirkelregio Utrecht.
-- Samen met de regionale partners brengen we structurele verandering teweeg in de bouwsector (circulair
bouw en demontage), biobased economy en kantoren
(afvalvrije kantoren). De NMU stelt samen met haar
partners van Alliantie Cirkelregio Utrecht een regionale
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agenda op inclusief acties, op deze 3 grootste stromen
en voert deze uit.
-- De NMU voert een ambitieuze agenda op circulair (her)
gebruik van materialen, op basis van ons toekomstbeeld
en onze geformuleerde doelen voor 2040. De focus ligt
voor de NMU op biobased, circulaire bouw, afvalvrije
gebieden en consumptiegoederen.
• Er is in 2021 een circulaire beweging van onderop ontstaan: in minimaal 13 gemeenten hebben ondernemende
bewoners of initiatiefnemers zich georganiseerd om samen
productketens te sluiten en zo minder afval te produceren.
-- Ons Servicepunt Circulaire Economie functioneert als
centraal platform voor circulaire economie in de regio.
Dit Servicepunt Circulair:
·· ondersteunt bewonersinitiatieven en biedt concrete
handelingsperspectieven voor individuen, zodat ze
zelf deelnemer worden aan de circulaire economie.
Daarmee werken we aan gedragsverandering van
mensen bij het maken van circulaire keuzes.
·· werkt aan grotere bekendheid van circulaire economie en biobased economie onder het brede publiek.
·· verbindt ondernemers, overheden, bedrijven, en
kennisinstituten in provincie Utrecht ten behoeve
van het ontwikkelen van nieuwe ketens.
·· ondersteunt initiatiefnemers van circulaire bedrijven
bij het realiseren van hun doelstelling.
·· verbindt aanbod van en vraag naar circulaire producten, diensten en initiatieven.
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Context
De leefbaarheid in de stad staat de komende decennia
onder druk. Enerzijds door de klimaatverandering, anderzijds door de groei van de bevolking (Staat van Utrecht,
2017). Klimaatverandering heeft een grote impact op onze
leefomgeving. Over het algemeen wordt het weer extremer. We zullen in onze leefomgeving vaker te maken krijgen
met wateroverlast, droogte en hittestress. Juist steden zijn
kwetsbaar: steden houden warmte vast en grote regenbuien
kunnen slecht worden afgevoerd. Dat leidt tot schade en heeft
invloed op onze gezondheid. De ontwikkelingen die in gang
zijn gezet om klimaatverandering tegen te gaan (klimaatmitigatie), zijn niet voldoende om de onomkeerbare gevolgen
te voorkomen.
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Het is nodig onze steden aan te passen en anders in te richten
om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en
recreëren (klimaatadaptatie). Landelijk levert het programma
Ruimtelijke Adaptatie (vanuit het Nationale Deltaprogramma),
voorstellen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Lokaal zullen we
moeten zorgen voor klimaatbestendig en waterrobuust bouwen en inrichten van steden en dorpen.
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Toekomstbeeld
De NMU werkt aan een stad, die klimaatbestendig, gezond
én leefbaar is. Meer groen en water geeft een welkome verkoeling en verlaagt de temperatuur in de stad. Tegelijkertijd
wordt hiermee het waterbergend vermogen van de stad juist
verhoogd, omdat een bodem met vegetatie meer water kan
dragen dan asfalt. Groene daken, groene gevels, stadstuinen/
parken geven de stad ademruimte en maken die leefbaar en
mooi. In de stad horen ook vogels, vlinders, bijen en kleine
zoogdieren thuis. Een groene stad verhoogt de lokale biodiversiteit. In zo’n omgeving voelen mensen zich prettig.
De inrichting nodigt uit tot recreatie, beweging en gezond
gedrag.

Energieneutrale
provincie

Doelen 2040
• Bebouwde omgeving en openbare ruimte zijn bestand tegen
wateroverlast door hevige neerslag, tegen langdurige
droogte en hoge temperaturen.
• Het is prettig en gezond wonen in de stad; haar inwoners en
bezoekers ondervinden geen hinder (meer) van hitte, water
en droogte.
• Zichtbare maatregelen in de stad: alle geschikte daken
zijn groen (in combinatie met zonnepanelen), hemelwater
is afgekoppeld, tegels en asfalt worden alleen gebruikt
waar noodzakelijk, de openbare ruimte bergt veel groen
en waterpartijen en leefomstandigheden voor planten en
dieren.
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Deze klimaatactieve steden en dorpen vragen inzet van
overheden in de openbare ruimte, de riolering en het oppervlaktewatersysteem. Maar klimaatadaptatie gaat ook over de
dagelijkse leefomgeving van mensen en is alleen succesvol
als deze mensen meedoen. Zij nemen initiatieven voor hun
buurt en hun eigen tuinen. De energieke samenleving, de
toenemende betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving,
kan hier een belangrijke impuls in zijn.
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• Alle gemeentelijke ruimtelijke ingrepen worden
integraal getoetst op hun klimaatbestendigheid.
Gebiedsontwikkelingen worden volledig klimaatbestendig
uitgevoerd. Bij beheer en onderhoud worden maatregelen
meegekoppeld. Dit is vastgelegd in gemeentelijk beleid.
-- De NMU stelt een visiedocument ‘10 principes van de
klimaatactieve stad’ op.
-- We beïnvloeden met dit document de agenda’s en beleid
van overheden en ontwikkelaars en stimuleren hen concrete maatregelen te nemen.
• In meerdere gemeenten in de provincie Utrecht laat ten
minste één voorbeeldproject zien dat klimaatbestendige
maatregelen bijdragen aan een prettig en gezond leefklimaat en de reductie van beheerkosten.
-- Op 5 plaatsen in de provincie ontwikkelen we met
gemeenten, bewoners en bedrijven voorbeelden van de
klimaatactieve stad, zoals groene daken, afkoppeling
hemelwater etc..
-- We inspireren hiermee anderen voor initiatieven in hun
eigen gemeente of leefomgeving.

R

• Bewoners en bedrijven dragen steeds meer zelf bij aan een
groene, gezonde, klimaatbestendige leefomgeving.
-- We informeren mensen, bedrijven en organisaties over
de groene klimaatactieve stad en zorgen voor meer
bewustzijn.
-- We vergroten handelingsperspectief, we inspireren en
laten goede voorbeelden zien van groene en klimaatactieve steden.
-- We ondersteunen bewoners en bedrijven/organisaties in
de provincie bij het klimaatbestendig inrichten van hun
eigen leefomgeving.
-- We pleiten voor stimuleringsregelingen (bij overheden
en waterschappen) om bewoners en bedrijven te mobiliseren en te faciliteren zelf in hun eigen leefomgeving
aan de slag te gaan. We dragen bij aan zichtbaarheid en
goed gebruik van deze regelingen.
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