
EEN DUURZAAM PROVINCIAAL 
COALITIEAKKOORD

1. Groene gebiedsontwikkeling 
en zorgvuldig ruimtegebruik

De provincie Utrecht is in trek en groeit 
snel. Dat vraagt om een koers die op 
een verantwoorde manier deze groei 
faciliteert.

 ► Behoud de huidige rode contouren. 
Binnenstedelijk is veel ruimte voor 
woningbouw, door herontwikkeling 
en transformatie.

 ► Bied buiten de rode contour 
ruimte voor enkele vernieuwende, 
integrale woningbouwconcepten, 
bijvoorbeeld kleinschalige bouw 
of landgoederen bijdragend aan 
omgeving, landschap en natuur. 
Pas dit toe op locaties waar een 
transformatie nodig is die bijdraagt 
aan ruimtelijke kwaliteit. 

 ► Kies voor duurzaam verdichten. 
Nieuwe plekken/wijken zijn 
energieneutraal/energiepositief, 
circulair gebouwd, groen en 
klimaatbestendig, leefbaar en 
bereikbaar. Werk samen met 
gemeenten en ontwikkelaars om 
deze opgaven samen vorm te 
geven. 

 ► Neem een sturende en 
coördinerende rol in zorgvuldig 
ruimtegebruik, bijvoorbeeld 
om te voorkomen dat iedere 
gemeente de ‘eigen’ groei van 
bedrijventerreinen oplost.

 ► Stem bouw af op lange termijn 
demografische ontwikkelingen 
om in de woningbehoefte 
van specifieke toekomstige 
doelgroepen te voorzien.

 ► Neem als provincie de leiding 
in het opzetten van een nieuwe 
financieringsconstructie, 
waarbij opbrengsten uit 
gebiedsontwikkelingen, 
bijvoorbeeld door 
projectontwikkelaars, voor een 
gedeelte ten goede komen aan 
investeringen in het groen in de 
provincie, zowel binnen als buiten 
de stad.

De provincie Utrecht is volop 
in ontwikkeling. Groei en 
binnenstedelijke verdichting, 
gezonde en leefbare buurten, 
aantrekkelijke en bereikbare 
steden, een energieneutrale 
samenleving, mooie natuur 
en open landschappen met 
kwaliteit. Het vraagt allemaal 
uw aandacht. En het vraagt om 
keuzes, zorgvuldig ruimtelijk 
beleid, innovatieve oplossingen 
en nieuwe samenwerkingen.

Wij, de Utrechtse natuur en 
milieuorganisaties, vinden hierin 
de rol van de provincie van groot 
belang voor het nemen van regie. 
De komende vier jaar zijn daarin 
cruciaal, bijvoorbeeld omdat het 
Klimaatakkoord en de Regionale 
Energie strategieën (RESsen) 
in uitvoering gaan, of omdat de 
deadline voor de realisatie van 
het Natuurnetwerk Nederland 
(2027) steeds dichterbij komt en 
omdat de Omgevingsvisie wordt 
vastgesteld.

We geven u graag handvatten 
mee, voor een groene, gezonde 
en duurzame koers in het 
coalitieakkoord.

Als groene organisaties in de 
provincie Utrecht werken we 
hierin graag met de provincie 
samen. We hebben al jaren 
een goed partnerschap met 
de provincie, dat we met veel 
genoegen voortzetten.

Heel veel succes en inspiratie 
namens de Utrechtse natuur- en 
milieuorganisaties:
Utrechts Landschap, 
Natuurmonumenten, Landschap 
Erfgoed Utrecht, IVN 
Natuureducatie en Natuur en 
Milieufederatie Utrecht
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 ► Voor een striktere bescherming en 
herstel van Utrechtse landschappen: 
maak de kwaliteitsgidsen 
Utrechtse landschappen 
leidend, stel een herstelplan 
voor landschapselementen op, 
zorg voor structurele financiering 
van het beheer en beperk de 
mogelijkheden af te wijken van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV).

 ► Stel € 2 miljoen beschikbaar voor 
de aanpak van invasieve exoten, 
zodat het bestaande provinciale 
actieplan uitgevoerd kan worden.

 ► Maak het mogelijk om in het 
veenweidegebied twee grote, 
nieuwe klimaatbestendige 
natuurkernen te realiseren met open 
water, rietlanden en moerasbos, ook 
aantrekkelijk voor recreatie.

 ► Maak concreet beleid voor de 
bescherming van de toekomstige 
Unesco gebieden: Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en Romeinse 
Limes.

 ► Draag bij aan de realisatie van de 
ambities van het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug op het gebied 
van natuur, landschap, erfgoed, 
klimaat en recreatie & toerisme.

 ► Zorg voor voldoende financiën 
voor onderhoud en behoud van 
de Utrechtse erfgoediconen: 
molens, monumentale parken, 
buitenplaatsen en militair 
landschap.

3. Duurzame landbouw met 
natuur

Door intensivering en schaalvergroting 
van de landbouw, neemt de kwaliteit 
van natuur en landschap af, staat 
biodiversiteit onder druk en voldoet 
de ecologische waterkwaliteit niet. De 
landbouwsector draagt daarnaast voor 
een groot deel bij aan de uitstoot van 
broeikasgassen. Ook bij bodemdaling in 
het westelijk veenweidegebied komen 
klimaatgassen zoals CO2 in grote mate 
vrij.

 ► Ondersteun de uitvoering van het 
‘Actieplan Duurzame Landbouw 
met Natuur’ en blijf samen met 
landbouw- en natuurorganisaties 
vormen van duurzame landbouw 
stimuleren, waarbij meer aandacht 
is voor de ontwikkeling van 
biodiversiteit,  aanleg en herstel 
van landschapselementen, 
kringlopen en effecten op en van 
klimaatverandering. Dit betekent 
onder meer het beschikbaar 
stellen van financiering (minimaal 
€5 miljoen per jaar) en steun bij de 
uitvoering.

 ► Sta uitbreiding van (intensieve) 
landbouw slechts toe wanneer de 
uitbreiding daadwerkelijk duurzame 
landbouw betreft. 

 ► Stimuleer een grondgebonden 
en energieneutrale veehouderij. 
Houd vast aan het huidige 
provinciale beleid voor agrarische 
bouwblokken.

 ► Stel samen met natuurorganisaties 
en maatschappelijke organisaties 
een (aangescherpt) ‘Actieplan 
boerenlandvogels en biodiversiteit’ 
op en zie toe op realisatie daarvan.

 ► Zet projecten en maatregelen 
op om de bodemdaling in het 
veenweidegebied substantieel 
te remmen, zoals vernatting, 
alternatieve natte teelten en 
veenherstel. Het concept Valuta 
voor Veen biedt hiervoor een 
economische drager.

2. Natuurherstel, biodiversiteit 
en een beleefbaar landelijk 
gebied

De provincie kent bijzondere 
landschappen en is rijk aan natuur 
en cultuurhistorie. De ontwikkeling én 
bescherming hiervan is een belangrijke 
taak van de provincie.

 ► Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
moet in 2027 zijn afgerond. We 
verwachten dat de provincie in 2019 
prioriteit geeft aan het opstellen 
van een actieplan voor tijdige en 
volledige afronding van het NNN, 
inclusief de Groene Contour.

 ► Zorg de komende coalitieperiode 
voor de inrichting van een eerste 
tranche van 500 hectare Groene 
Contour als natuur, door € 25 
miljoen hiervoor beschikbaar te 
stellen. Maak daarnaast ruimte 
voor realisatie van Groene Contour 
door natuur te verweven met de 
landbouw.

 ► Ontwikkel en bescherm de vier 
robuuste natuursystemen – de 
Utrechtse Heuvelrug, levende 
rivieren, natte veenweide en het 
Eemgebied – door zoneringsbeleid 
toe te passen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen en kwalitatieve 
investeringen te doen in natuur, 
biodiversiteit, ecologische 
verbindingen, ontsnippering en 
klimaatbestendigheid.

 ► Voer een consequent ruimtelijk 
ordeningsbeleid waarbij bouwen in 
het NNN niet is toegestaan.

https://www.nmu.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2017/11/Actieplan_Duurzame_Landbouw_met_Natuur.pdf
https://www.nmu.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2017/11/Actieplan_Duurzame_Landbouw_met_Natuur.pdf


Faciliteer mensen met een kleine 
beurs in het financieel participeren 
in duurzame energieprojecten 
(bijvoorbeeld via een Energiefonds).

 ► Zorg op regionaal niveau voor regie 
op de warmtetransitie, bijvoorbeeld 
door het bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod van duurzame 
warmtebronnen, kennis te delen en 
gezamenlijke afspraken te maken 
met gemeenten en netbeheerders.

 ► Zet actief in op het terugdringen 
van energieverbruik in de 
gebouwde omgeving: 1) bundel 
typen woningen in de gehele 
provincie en schrijf – samen met 
gemeenten en woningcorporaties 
– tenders uit aan de markt voor 
opschaling en versnelling van 
renovaties naar energieneutraal, 
en 2) faciliteer gemeenten de Wet 
Milieubeheer actief in te zetten om 
energiebesparing bij bedrijven te 
stimuleren en af te dwingen.

 ► Zorg voor een financieringsproduct 
waarbij de (meer)kosten voor 
aardgasvrije nieuwbouw en 
verbouw door eigenaren 
opgebracht kunnen worden. 
Nieuwbouwwoningen moeten 
minimaal naar Nul-op-de-meter-
normen gebouwd worden. 

 ► Draag bij met kennis, 
ondersteuning en budget aan 
de professionalisering van 
energiecoöperaties.

5. Een groene en 
klimaatbestendige leefomgeving

We krijgen steeds vaker te maken met 
wateroverlast, droogte en hittestress 
als gevolg van klimaatverandering. 
De komende jaren zullen we onze 
leefomgeving moeten aanpassen om 
beter met de gevolgen om te kunnen 
gaan. Dit betekent onder andere ruimte 
bieden voor waterberging en inzetten 
op een flinke vergroening van de 
leefomgeving.

 ► Stel een Regionaal 
Adaptatieplan (RAP) op met een 
uitvoeringsagenda en voldoende 
financiële middelen (€ 5 miljoen per 
jaar).

 ► Maak water, hitte en droogte 
een leidend principe in ruimtelijke 
ordening. Werk samen met 
gemeenten aan de ontwikkeling 
van klimaatbestendige 
bestaande bouw, nieuwbouw en 
herontwikkeling, door bijvoorbeeld 
pilots en living labs te ontwikkelen en 
waar nodig mee te investeren.

 ► Help de realisatie van groene 
daken verder versnellen, door kennis 
te verspreiden en partners zoals 
gemeenten, woningcorporaties 
en bedrijventerreinen, te helpen 
bij de toepassing ervan. Zorg 
dat bij de herontwikkeling van 
bedrijventerreinen aandacht is 
voor wateroverlast, hittestress en 
vergroening (zeker wanneer delen 

van een bedrijventerrein 
herbestemd worden tot wonen).

 ► Creëer groene klimaatbuffers: 
natuurgebieden en landschappen 
die zijn ingericht om tijdelijk water 
te kunnen bergen, maar ook een 
belangrijke groene buffer zijn voor 
de steden en dorpen. Ontwikkel 
natuurlijke watersystemen, 
waardoor water zo lang mogelijk 
wordt vastgehouden.

 ► Maak werk van het Ringpark Utrecht 
en eenzelfde groene zone rondom 
Amersfoort, om aantrekkelijke 
verbindingen te creëren tussen 
(groen in) de stad en omliggende 
landschappen en natuur. Bied 
inwoners daarmee de mogelijkheid 
binnen 10 minuten te voet of per 
fiets in het groen te zijn! Benut 
daarvoor bestaande routes beter 
en behoud rustige gebieden.

 ► Draag samen met gemeenten, 
woningcorporaties en 
maatschappelijke organisaties 
bij aan een bewustwording en 
handelingsperspectief bij bewoners 
en bedrijven.

4. Een energieneutrale provincie

De komende vier jaar staan in het 
teken van opschaling, en van concrete 
uitvoering van het Klimaatakkoord: 
we zullen nu echt werk moeten gaan 
maken van energielandschappen, 
duurzame warmte en woningrenovaties.

 ► Om de provinciale ambitie 
‘Energieneutraal in 2040’ concreet 
te maken, mag van de provincie 
een regierol verwacht worden. 
Dat betekent: 1) opgaven 
rond opwekking (elektriciteit 
en warmte) en besparing van 
energie nader uitwerken, 2) een 
routekaart opstellen en uitdragen 
naar stakeholders, 3) toezien 
op ambitieniveau, kwaliteit, 
samenhang en samenwerking 
van de RESsen, 4) bovenregionaal 
sturen op locaties voor wind- 
en zonne-energie, 5) sturen op 
concrete resultaten, kennisdeling, 
pilots en innovaties aanjagen, 6) 
experimenteerruimte en financiële 
ondersteuning bieden, 7) de 
voortgang monitoren. 

 ► Help de benodigde ruimte te vinden 
en zorgvuldig in te zetten voor 
energielandschappen. Maak ruimte 
voor (lokale) initiatiefnemers onder 
een aantal voorwaarden: eerlijke 
verdeling van lusten en lasten, 
participatieproces in planvorming, 
bijdrage aan versterking en 
kwaliteit van natuur en landschap, 
multifunctioneel ruimtegebruik en 
ten minste 50% lokaal eigendom. 



 ► Zorg dat ten minste de zeven 
al aangewezen prioritaire 
snelfietsroutes de komende 
collegeperiode gerealiseerd zijn. 
Kijk naar de mogelijkheden voor 
een extra zuidelijke snelfietsroute, 
vanuit het zuiden naar Nieuwegein/
Utrecht, of bijvoorbeeld tussen 
Gorinchem en Vianen. 

 ► Stimuleer gewenst gedrag van 
werkgevers en werknemers met een 
subsidieregeling voor e-bikes. Zorg 
dat (snel)fietsroutes goed bekend 
zijn en gebruikt worden.

 ► Zorg dat vanaf komende 
collegeperiode al het openbaar 
vervoer in de provincie Utrecht 
op schone brandstoffen rijdt (o.a. 
elektrisch).

 ► Voer een verkenning uit naar de 
mogelijkheden om het OV-netwerk 
in de regio verder te optimaliseren 
met hoogwaardige oplossingen, 
lightrailverbindingen en ten minste 2 
extra intercity stations.

 ► Start pilots waarbinnen 
geëxperimenteerd wordt met 
het concept MaaS (mobility as a 
service) gericht op verduurzaming 
van mobiliteit (minder, slimmer en 
schoner).

 ► Zorg bij wegaanpassingen dat 
ook altijd verbeteringen voor 
natuur, fietsers en wandelaars 
meegenomen worden.

7. Circulaire economie

We leven in een lineaire economie. 
Een circulaire economie is noodzakelijk, 
waarin we grondstoffen opnieuw 
gebruiken, zonder verspilling en 
waardeverlies. En waarin producten en 
gebouwen circulair worden ontworpen. 
Daarmee wordt grondstoffenschaarste 
en onnodige CO2-uitstoot voorkomen. 
De Alliantie Cirkelregio, waar de 
provincie onderdeel van uitmaakt, werkt 
toe naar een Circulaire Topregio en 
heeft daartoe een manifest opgesteld. 

 ► Neem als provincie een regierol om 
de ambitie tot circulaire koploper 
waar te maken. Benoem een 
gedeputeerde circulaire economie 
met eigen budget voor gerichte 
interventies.

 ► Gebruik circulaire principes 
als vertrekpunt voor beleid en 
uitvoering. Gebruik de ladder van 
circulariteit als richtlijn op gebied 
van bouwen, wonen, landbouw, 
natuur, wegen, openbaar vervoer, 
bodem, water en lucht en inkoop. 

 ► Ondersteun initiatiefnemers en 
ondernemers in de circulaire 
economie middels het Servicepunt 
Circulair om hun doelstellingen 
te bereiken, bijvoorbeeld door 
experimenteerruimte te bieden en 
knelpunten in wet- en regelgeving 
op te lossen.

 ► Start een programma circulaire 
gebiedsontwikkeling voor 
concrete, circulaire doorbraken 
(icoonprojecten en living labs) in 
stedelijke en landelijke gebieden.

 ► Initieer en ondersteun de 
ontwikkeling van afvalvrije gebieden 
en gebouwen, door afvalstromen 
zichtbaar te maken en initiatieven 
te ondersteunen die afgedankte 
materialen en producten opnieuw 
in de keten brengen

 ► Technisch is circulair bouwen 
mogelijk. De provincie kan, als 
opdrachtgever, circulair bouwen 
afdwingen door een programma 
van eisen te formuleren gebaseerd 
op circulariteit. De provincie geeft 
daarbij zelf het goede voorbeeld als 
launching customer.

6. Mobiliteit

Verkeer draagt substantieel bij aan 
gezondheidsproblemen veroorzaakt 
door ongezonde lucht. Daarnaast is 
mobiliteit verantwoordelijk voor een 
groot deel van de CO2-uitstoot. En 
bovendien neemt de druk op de 
bereikbaarheid van de provincie 
Utrecht de komende jaren verder 
toe door economische groei en 
verschillende wegenprojecten. Dit 
vraagt om een andere en gezonde 
aanpak voor een van de kerntaken van 
de provincie.

 ► Draag actief bij aan de 
uitvoering van de maatregelen 
die zijn opgenomen in de 
Samenwerkingsagenda Gezonde 
Lucht, waar de provincie 
initiatiefnemer van is. Doelstelling 
is het behalen van de WHO-
advieswaarden voor luchtkwaliteit 
in 2030. 

 ► Maak de fiets het meest 
aantrekkelijke vervoermiddel voor 
afstanden tot 15 kilometer, door 
samen met gemeenten te zorgen 
voor goede fietsinfrastructuur en 
snelfietsroutes, fietspaden voor 
snelle fietsen (speed pedelecs) 
waar nodig en mogelijk, goede 
stallingsmogelijkheden bij 
OV-knooppunten en andere 
fietsvoorzieningen en slimme 
stoplichten. Maak hiervoor € 10 
miljoen per jaar beschikbaar.

http://www.cirkelregio-utrecht.nl/wp-content/uploads/2019/03/20190318-manifest-CirculaireTopregio-def.pdf
http://servicepunt-circulair.nl/
http://servicepunt-circulair.nl/

