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NB legenda

Met Utrechtse kracht bouwen aan nationale opgaven
De provincie Utrecht heeft in Nederland een bijzondere en krachtige positie. De centrale ligging met
goede verbindingen, grote economische dynamiek, een waaier aan voorzieningen en drie
‘waardevolle landschappen van nationaal belang’1 als voor- en achtertuin maakt de provincie Utrecht
tot een plek met een grote aantrekkingskracht voor woningzoekers, bedrijven en recreanten.
Internationaal behoort de provincie Utrecht zelfs tot de economische top-regio’s van Europa. De
aantrekkelijkheid van Utrecht maakt het tot de snelst groeiende regio van Nederland. Utrecht wil de
gezondste stedelijke regio van Europa zijn en blijven.
We lopen nu al tegen onze grenzen aan als het aankomt op voldoende betaalbare woningen, banen
en bereikbaarheid in een groene en duurzame leefomgeving. Het realiseren van 165.000 woningen in
een gezonde leefomgeving en 100.000 arbeidsplaatsen in sectoren die actief bijdragen aan de
gezonde economie van de toekomst is geen sinecure in de meest gespannen woning- en
arbeidsmarkt van Nederland.

1

NOVI: Het Groene Hart, UNESCO Hollandse Waterlinies en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Om de groei mogelijk te maken moeten we efficiënt met onze ruimte omspringen. Dankzij de
centrale ligging en het fijnmazig spoor- en fietsnetwerk kunnen we in Utrecht bouwen in de nabijheid
van OV, werkgelegenheid en voorzieningen. Dat vraagt om het slechten van barrières voor fietsers,
voetgangers en dieren en om hoogwaardige OV-verbindingen en fietsroutes. Drie van de 16
grootschalige integrale woningbouwgebieden uit de Nationale Woon- en Bouwagenda liggen in de
provincie Utrecht: Groot Merwede, Amersfoort en Foodvalley (onderdeel NOVEX-gebieden UtrechtAmersfoort en Foodvalley-Arnhem-Nijmegen).
Door te investeren in Groen Groeit Mee kunnen we zowel groen als blauw (landschap, natuur en
water) mee laten groeien met rood (woningbouw en economie). Gecombineerd met aandacht voor
klimaatadaptatie, natuurherstel en de transitie van het landelijk gebied (NOVEX gebieden Het
Groene Hart en Foodvalley-Arnhem-Nijmegen), zorgt dit voor vergroting van de biodiversiteit en CO2
reductie. Met de Klimaatbestendige Wateraanvoer kan bij droogte extra zoetwater naar WestNederland worden aangevoerd. De Lekdijk en Grebbedijk beschermen een groot deel van Middenen West Nederland tegen overstromingen.
Utrecht wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hier werken we al hard aan door in te zetten op extra
besparen, meer duurzaam opwekken en duurzame mobiliteit. Investeringen in het
elektriciteitsnetwerk en warmtebronnen kunnen daarvoor niet langer uitblijven. Het
elektriciteitsnetwerk is overbelast en kan de groeiambitie in opwek nu al niet aan. En kan mogelijk de
komende groei in woningbouw en economie belemmeren
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Robuuste waardevolle landschappen van nationaal belang
Toevoegen 165.000 woningen in een gezonde leefomgeving
Groen dat met de verstedelijking meegroeit
Multimodale bereikbaarheid; draaischijf Nederland
Economische groei & 100.000 extra arbeidsplaatsen
Grootschalige opwekking 2,5 TWh aan duurzame elektriciteit
Garantie zoetwatervoorziening en waterveiligheid West-Nederland
Bijdragen aan stikstof- en natuurdoelstellingen
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Versterken waardevolle landschappen van nationaal belang
Investeren in NOVEX-verstedelijkingsgebieden en grootschalige integrale woningbouwgebieden
Rijksbijdragen aan Groen Groeit Mee
Faciliteren mobiliteitstransitie; schaalsprong OV en fiets
Ondersteunen economische clusters Life Sciences & Health en AgriFood
Verzwaren energienetwerk (elektra, warmte, waterstof en energiehubs)
Vergroten afvoercapaciteit Amsterdam-Rijnkanaal en versterken dijken
Tegengaan bodemdaling en herstellen natuur

