
Bijlage: Tekst voor het Manifest  
 

Inleiding 
 
Hierbij bieden 12 U10 gemeenten u een bijdrage aan voor het manifest 
Utrechtse gemeenten. Het gaat daarbij om de gemeenten Stichtse 
Vecht, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Bunnik, 
Houten, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, IJsselstein, Woerden en Utrecht.  
Deze bijdrage is gebaseerd op de koers die de U10 gemeenten 
gezamenlijk varen: Ontmoetingsplaats voor Gezond Stedelijk leven. U 
vindt de koers hier: 
https://www.utrecht10.nl/nl/news/eindversie-ruimtelijk-econ-koers-u10-8/ 
In de voorliggende tekst wordt herhaaldelijk verwezen naar diverse 
rapporten, die in 2018 zijn opgesteld om de koers verder uit te werken 
naar een Ruimtelijk economisch programma. U vindt alle rapporten hier: 
https://www.utrecht10.nl/nl/news/analyses-voor-u10-ruimtelijke-economisch-programma-166/ 
Voor specifieke vragen over de inhoud van deze bijdrage kunt u terecht bij de redacteur: 
 
Peter Smit 
P.smit@utrecht10.nl 
06-51623860 
  

https://www.utrecht10.nl/nl/news/eindversie-ruimtelijk-econ-koers-u10-8/
https://www.utrecht10.nl/nl/news/analyses-voor-u10-ruimtelijke-economisch-programma-166/
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De bestuurlijke samenwerking van provincie en gemeenten 
 
Samen meer bereiken voor de inwoners en bedrijven van de gezamenlijke U10 gemeenten. Een gezamenlijke 
aanpak die past bij de aanpak van maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dit is wat inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven van hun contact met de overheid verwachten, en waaraan wij als U10 gemeenten 
concreet invulling willen geven. Samenwerking tussen gemeenten onderling en met andere overheden zoals 
provincie en Rijk is belangrijk, omdat de maatschappelijke opgaven van deze tijd geen rekening houden met 
gemeentegrenzen. Vanuit de U10 willen we graag de bestaande samenwerking met de provincie voortzetten.  
Er liggen wat ons betreft hiervoor voldoende aanleidingen en kansen. De nog op te stellen Provinciale 
Omgevingsvisie is de integrale visie voor de ontwikkeling van de hele fysieke leefomgeving in de provincie op de 
lange termijn. Deze (adaptieve) POVI wordt gebiedsgericht opgezet. In het eind 2018 vastgestelde Koersdocument 
is aangegeven voor welke thema’s de provincie gebiedsgerichte keuzes wil maken. Daarvoor wordt in de periode 
tot juni 2019 gewerkt aan integrale gebiedsuitwerkingen voor een aantal deelgebieden in de provincie. In diezelfde 
periode werken we als U10 aan het opstellen van het Ruimtelijk Economisch Programma.  
In de U10 regio wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel – gezond stedelijk leven. Na de koers staat de regio nu 
voor de uitdaging om het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) te gaan maken. In dit programma komt het er 
op aan dat we als regio keuzes gaan maken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, energie, landschap 
en gezondheid, dat we deze keuzes maken in hun onderlinge samenhang en dat we deze keuzes uitwerken in 
gebiedsgerichte programma’s en projecten. Het REP kent (minstens) drie resultaten: 

1. Een integraal ruimtelijk perspectief voor de Metropoolregio Utrecht (MRU).  
2. Gebiedsgerichte programma’s en/of projecten en de daarbij behorende uitgangspunten, randvoorwaarden 

en overeenkomsten.  
3. Hoofdlijnen voor een regionale uitvoeringsagenda en set aan afspraken 

 
Wat verwachten U10 gemeenten van de Provincie? 
 
Wij vragen van de provincie een open houding waarbij wij als medeoverheden gezamenlijk het constructieve 
overleg zoeken boven eenzijdige regelgeving van bovenaf. We zien in de provincie een belangrijke partner bij het 
vormgeven van het REP en van het programma Uned. Samen met de provincie staan we voor de opgave de groei 
van de regio op een gezonde, slimme en groene, duurzame wijze te faciliteren. De REP is input voor de POVI en 
andersom. Wij vinden het van belang om in deze parallelle trajecten gezamenlijk op te trekken en onze 
samenwerking verder te verdiepen.  
Heel concreet zien we dat het provinciale apparaat over specifieke kennis en technieken beschikt om 
gemeentegrens overstijgende afwegingen te kunnen maken. Vooral op het gebied van geografische 
informatiesystemen (GIS) is de provincie goed in staat om sector- en gemeentegrens overstijgende kwesties in 
kaart te brengen. Dit is essentieel voor de afwegingen waar we gezamenlijk voor staan. We hopen dat de provincie 
hier verder in investeert en de gemeenten ruimhartig zal faciliteren met deze mogelijkheden.  
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Economie en bedrijvigheid 
 
Utrecht heeft een bijzonder aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu. Het gaat goed: Utrecht groeit en is in trek bij 
bewoners en bedrijven. Daarnaast is Utrecht het economisch brandpunt van een veel groter stedelijk netwerk. De 
noordvleugel van de Randstad – vooral het gebied rond Amsterdam en Utrecht – heeft een magnetische 
aantrekkingskracht op economische activiteiten en hoger opgeleide arbeidskrachten. Aan de oostzijde van Utrecht 
ligt het Utrecht Science Park (USP), een belangrijke regionale economische motor met eromheen een sterk cluster 
op het gebied van life sciences, duurzaamheid en gezondheid. Utrecht behoort tot de meest competitieve regio’s 
van Europa. 
Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. De dynamiek in de regionale en mondiale economie is hoogst 
onvoorspelbaar. Het behoud van welvaart en welzijn vergt voortdurende aandacht en energie. Want ook andere 
regio’s binnen en buiten Nederland profileren en ontwikkelen zich. 
De regio staat daarom nu voor de opgave de traditioneel sterke sectoren zoals de zakelijke dienstverlening en de 
financiële sector te verbinden aan de kennisintensieve en creatieve sectoren. Tussen die twee sectoren zullen we 
moeten zoeken naar maatschappelijk relevante crossovers. 
We willen niet alleen een economische topregio blijven, we willen ook een topregio zijn in de quality of life: sociale 
relaties, gezondheid, cultuur, maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. Dat is meer dan economie. De 
koers is gericht op Gezond Stedelijk Leven. 
 
Buiten de steden blijft de land- en tuinbouw belangrijk én ontwikkelen agrarische bedrijven nevenactiviteiten zoals 
recreatie, zorgtaken, verkoop van producten aan de consument, natuur- en landschapsbeheer, educatie en 
energieopwekking. Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen worden gebruikt voor natuurbeheer, recreatie, 
wonen en kleinschalige bedrijvigheid, passend binnen het landschap en op een manier die bijdraagt en het 
duurzame beheer van dit landschap. 
 
In Utrecht leggen veel ondernemers zich al toe op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 
Welvaartsmaximalisatie gaat daarbij boven winstmaximalisatie. Ondernemers zijn ervan doordrongen dat het 
klimaat verandert en dat sommige grondstoffen steeds schaarser worden. De hiermee gepaard gaande transities 
hebben een enorme ruimtelijke impact, maar bieden ook economische kansen. Het gaat daarbij niet alleen om 
inpassing van duurzame energieopwekking. Ook in de bestaande bebouwde omgeving moet veel gebeuren. Denk 
aan energiebesparing, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Het groeiende tekort aan sommige grondstoffen 
vraagt om een circulaire economie en technologische innovaties. Vermindering van de CO2-uitstoot en 
de behoefte aan leveringszekerheid voor energie vergen lokale energieopwekking uit 
hernieuwbare bronnen. 
 
Als gemeenten en regio’s elkaar economisch gaan beconcurreren, kan dat leiden tot meer van hetzelfde. Het is 
daarom van belang om de nadruk te verleggen: van concurrentie naar complementariteit. Iedere gemeente en 
iedere regio moet daarbij uitgaan van de eigen kracht en identiteit. Daarbij hoort ook dat men verschillen 
accepteert en waardeert, zowel binnen als tussen regio’s. Om optimaal te kunnen profiteren van de stedelijke 
netwerken staat elke gemeente en elke regio daarom nu voor de uitdaging om zijn of haar eigen unieke profiel te 
vinden. Als elke gemeente daaraan zijn eigen identiteit en kwaliteit kan verbinden, versterken we het profiel van de 
regio. Daardoor worden we – individueel én gezamenlijk – een nog aantrekkelijker partner, met meer kritische 
massa. 
 
De gezamenlijk uitgevoerde macro-economische analyse, laat zien dat de huidige werklocaties vollopen en er een 
substantiële vraag naar werklocaties (kantoren, bedrijven en nieuwe vormen) blijft. De studie constateert dat we als 
regio niet voldoende sturen op kwaliteit van werklocaties en dat onvoldoende duidelijk is waar volume toegevoegd 
kan worden. Het onderzoek geeft aan dat regionaal programmeren noodzakelijk is, waarbij zeker ook de 
vervangingsvraag m.b.t. kantoren meegenomen moet worden in de uitwerking van het Ruimtelijk Economisch 
Programma. Dit is ook van belang omdat het gemeenten de dringend gewenste sturingsmogelijkheden geeft op 
kwaliteit van werklocaties in stedelijk gebied. Tenslotte is er een verdere uitdieping van de ontwikkeling van 
typologie informele werklocaties nodig. 
 
Wat verwachten U10 gemeenten van de Provincie? 
 
Van de provincie verwachten we dat haar economisch beleid de opgave van de regio ondersteunt en waar nodig 
faciliteert. We verwachten dat het kantorenbeleid, het beleid inzake bedrijventerreinen en het vestigingsbeleid 
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(breed) aansluiten bij het streven naar complementariteit in de regio en dat ondernemers op gepaste wijze ruimte 
krijgen om te kunnen ondernemen. Provincie en gemeenten kunnen samen de competitieve regio uitbouwen tot de 
meest samenwerkende regio met de beste economie. Ruimte voor groeiende bedrijvigheid zoeken we allereerst in 
bestaand stedelijk gebied. In een aantal gemeenten zijn voor de komende decennia nieuwe locaties daarbuiten 
nodig, waarbij wij zullen zorgen voor een zorgvuldige inpassing in het landschap. Wij vragen de provincie daarvoor 
de nodige ruimte. 
 
Verder verwachten we een innoverende rol van de provincie bij de door ontwikkeling van de Utrechtse economie 
naar een circulaire economie en bij de nieuwe verdienmodellen in het landelijke gebied. Deze transities zullen de 
overheden samen met partijen vanuit het bedrijfsleven zoals EBU en Cirkelstad, maatschappelijke organisaties 
zoals de Natuur- en Milieufederatie en kennisinstellingen zoals het Utrecht Sustainability Institute moeten leiden. Er 
is dringend behoefte aan een partij die ook kan investeren in veelbelovende circulaire innovaties, waar dit voor het 
bedrijfsleven en de banken zelf nog een brug te ver is.  
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Mobiliteit 

 
Agglomeratiekracht wordt steeds belangrijker voor regionaal-economische ontwikkeling. Utrecht vertoont die 
agglomeratiekracht bij uitstek. In stedelijke gebieden is altijd sprake van agglomeratievoordelen: bedrijven 
profiteren van elkaars nabijheid en er is een beter en specialistischer arbeidsaanbod. Echt grote steden kent 
Nederland niet. Ons land bestaat uit een netwerk van middelgrote en kleine steden die relatief dichtbij elkaar 
liggen. Door te investeren in een netwerk van steden en stedelijke regio’s met (infrastructurele)verbindingen van 
hoog niveau is het mogelijk om meer gezamenlijke massa te creëren. In dat typische Nederlandse stedennetwerk 
springt Utrecht eruit. We onderscheiden ons vooral door de verbindende positie. Utrecht ligt centraal op het 
knooppunt van de A12, A27 en de kennis-as A2, waarlangs de ruimtelijk-economische groei van Nederland zich 
steeds meer concentreert. Deze ligging zorgt voor agglomeratiekracht.  
 
Een systeemsprong in de mobiliteit is noodzakelijk. Het toenemende belang van ontmoeten en interactie en de 
regionalisering van de economie leiden tot een toenemend aantal verplaatsingen. Dat komt nog bovenop de 
mobiliteitsgroei die het gevolg is van bevolkingsgroei en de toenemende populariteit van de stad. Deze 
ontwikkelingen maken een systeemsprong in de afwikkeling van de mobiliteit noodzakelijk, vooral op plekken waar 
de stedelijke massa en/of drukte toeneemt. Door zo’n systeemsprong is het mogelijk om bestaande openbaar 
vervoer- en fietsnetwerken te intensiveren en op te schalen. De fiets is de meest kostenefficiënte wijze van 
mobiliteit, die bovendien bijdraagt aan de gezonde leefomgeving. Op plekken met minder massa zal de auto nog 
steeds een belangrijke rol spelen. Waar dit zo is, stimuleren we zoveel mogelijk elektrisch vervoer of innovatieve 
vervoerswijzen. De mobiliteitsbehoefte die voortkomt uit nieuwe ontwikkelingen stemmen we op regionaal 
schaalniveau af. 
 
Knooppuntontwikkeling is een middel om de groei van wonen, werken en verplaatsen in een beperkte ruimte op te 
vangen. Door wonen en economische activiteiten te concentreren op plekken waar gemakkelijk kan worden 
overgestapt tussen fiets, auto en OV worden ingezet op een integrale ontwikkelstrategie die de kwaliteiten van 
Utrecht behoudt en versterkt. Daarom gingen de provincie Utrecht, de U10 en Vereniging Deltametropool in de 
zomer van 2018 met elkaar in gesprek en werd er een onderzoek uitgevoerd om de huidige situatie van 42 
potentiële OV-knooppunten in kaart te brengen. Met behulp van het ‘vlindermodel’ is de huidige ruimtelijke 
dynamiek gerelateerd aan de positie van een knooppunt in het OV-netwerk.  
Uit deze knooppunten analyse blijkt dat in er nu al in diverse gemeenten sprake is van disbalans tussen inhoudelijk 
ruimtelijk programma en OV voorzieningen. Dat wordt alleen maar sterker als U10 de komende jaren gaat 
investeren in de benodigde extra woningen. Om invulling te (blijven) geven aan de ambitie van U10 als de regio 
van Gezond Stedelijk Leven is een extra investering in OV kwaliteit en capaciteit onvermijdelijk. 
  
 
 
 
 
Wat verwachten U10 gemeenten van de provincie?  
 
De provincie beschikt als OV autoriteit over de middelen en de bevoegdheden. De U10 gemeenten verwachten dat 
deze middelen worden ingezet in lijn met de integrale ontwikkelstrategie van knooppunt ontwikkeling. Daarbij 
pleiten we zowel in financiële als bestuurlijke zin voor een sterke bijdrage in de verdere uitbouw en verbetering van 
het regionale fietsnetwerk. Wij zien de provincie als een belangrijke partner in het realiseren van de ambities op het 
terrein van fiets(infrastructuur), en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Utrechtse buitengebieden d.m.v. 
mobiliteitsmaatregelen.” 
Daarnaast zullen we als Utrechtse overheden samen moeten optrekken om Den Haag en eventueel Brussel te 
verleiden om de agglomeratiekracht van Utrecht verder te versterken door investeringen in rails en leefbaarheid 
langs autosnelwegen. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de fileproblematiek op de A27 omdat deze 
naast de A2 een belangrijke verkeersader is. 
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Het buiten gebied 

 
Een vitaal buitengebied, waar mensen kunnen wonen, werken, leren en creëren, is van cruciale betekenis voor de 
hele provincie. Om vitaal te kunnen blijven is een evenwichtige leeftijdsopbouw nodig. Het groen in Utrecht draagt 
bij aan het hoogwaardige leefmilieu, gelukkige bewoners en een goed vestigingsklimaat. Het groen in Utrecht 
wordt steeds meer multifunctioneel; de agrarische functie is nog steeds van belang. Daarnaast ontwikkelen 
agrarische bedrijven nevenactiviteiten zoals recreatie, zorgtaken, verkoop van producten aan de consument, 
natuur- en landschapsbeheer, educatie en energieopwekking. Bedrijfsgebouwen die hun agrarische functie 
verliezen worden gebruikt voor natuurbeheer, recreatie, wonen en kleinschalige bedrijvigheid, passend binnen het 
landschap en op een manier die bijdraagt aan het duurzame beheer van dit landschap.  
Een kernwaarde van Utrecht is de nabijheid van natuur en landschap en cultuurhistorische waarden van hoog 
niveau. Die kernwaarde verdient bescherming en versterking. Natuur en landschap moeten goed bereikbaar zijn 
voor recreanten. Binnen en buiten de steden en dorpen is volop beleefbare natuur. Meer toeristen zijn welkom in 
de regio. Bewoners en bezoekers kunnen elkaar ontmoeten, ontspannen en voldoende bewegen.  
Daarnaast moet Utrecht zich voorbereiden op de gevolgen van energietransitie, klimaatverandering bodemdaling, 
en veranderingen in de landbouw. Er moeten nieuwe samenwerkingsvormen met terrein beherende organisaties 
(natuur en recreatie) worden ontwikkeld, zodat gebieden duurzaam kunnen worden beheerd. Overheden kunnen 
zich inzetten voor duurzame innovatieve landbouw als beheerder van ons open landschap en als aanbieder van 
eerlijke producten op de regionale markt. Opwekking van duurzame elektriciteit is alleen een goed verdienmodel 
voor het buitengebied, als het gepaard kan gaan met een goede inpassing in een ook verder duurzaam beheerd 
landschap. 
 
Wat verwachten U10 gemeenten van de provincie? 
 
Gemeenten en provincie zullen in gezamenlijkheid één visie voor het buitengebied moeten ontwikkelen, die buiten 
de rode contouren de basis moet vormen voor zowel de provinciale omgevingsvisie als het Ruimtelijk Economische 
Programma van U10. Er is dringend een gezamenlijke visie nodig waarin de verschillende opgaven zoals 
hierboven genoemd samen komen, en ook de huidige gebruikers zoals boeren, bewoners en recreanten worden 
bediend. Vanzelfsprekend wordt in een dergelijke visie met respect omgegaan met eigenstandige waarden zoals 
natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie. We verwachten van de provincie dat we snel kunnen afspreken hoe we een 
gezamenlijke integrale verkenning ter hand nemen. Om de leefbaarheid van het buitengebied te behouden, zijn 
maatwerkafspraken wenselijk tussen gemeenten en provincie met betrekking tot woningbouw en infrastructuur.  
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Woningbouwopgave 
 
De woningmarkt in Utrecht dreigt verder uit balans te raken. Het woningmarktonderzoek signaleert een disbalans 
tussen het groeiende aantal huishoudens en de achterblijvende plancapaciteit voor woningbouw in de provincie: er 
zijn onvoldoende woningbouwplannen voor het groeiend aantal bewoners. Er is becijferd dat er tot 2040 circa 
104.000 nieuwe woningen in de regio U16 bij moeten komen. Deze opgave moet worden vervuld in balans met de 
andere opgaven op het gebied van economie, bereikbaarheid, energie en landschap. De bestaande plannen 
voorzien in circa 67.000 woningen, maar waarschijnlijk worden niet alle bestaande plannen ook uitgevoerd. Om 
zeker te zijn van een gezonde woningmarkt in de regio moeten er plannen worden ontwikkeld voor nog eens circa 
53.000 woningen. Knooppuntontwikkeling is een belangrijk middel om de groei van wonen, werken en verplaatsen 
in een beperkte ruimte op te vangen. Door wonen en economische activiteiten te concentreren op plekken waar 
gemakkelijk kan worden overgestapt tussen fiets, auto en OV zetten we in op een integrale ontwikkelstrategie die 
de kwaliteiten van Utrecht behoudt en versterkt. Regionale afstemming is daarbij nodig om het groene landschap 
te sparen én de leefbaarheid binnen en buiten de rode contouren te waarborgen. 
 
De omvangrijke regionale woningbouwopgave realiseren we met voorrang binnen bestaand stedelijk gebied en 
binnen de dorpen, niet door te bouwen op grote uitleglocaties. Het landschap in de regio is van grote economische 
en maatschappelijke betekenis. Het wordt daarom gevrijwaard van omvangrijke woningbouwopgaven.  
De agglomeratiekracht van de regio wordt versterkt. Dat doen we door bewust in te zetten op 
knooppuntontwikkeling. Ieder knooppunt heeft een eigen programma ten aanzien van voorzieningen, de 
woningproductie en een goed netwerk met andere knooppunten. Voor kleine kernen kiezen we voor maatwerk. 
Daarbij is er ruimte om kleine aantallen woningen – nodig voor de omvang van de bevolking en draagvlak voor 
voorzieningen – buiten de rode contouren te realiseren. 
 
Wat verwachten U10 gemeenten van de provincie? 
 
De U10 Gemeenten staan klaar om de bestaande plannen van 67.000 woning uit te voeren. In een aantal gevallen 
is de plan- en besluitvorming nog niet helemaal afgerond. We dringen niet aan op vereenvoudiging of schrappen 
van regels, zeker niet waar deze regels dienstbaar zijn aan de bescherming van kwaliteiten in onze gezamenlijke 
groene ruimte. Wel dringen we aan op snelheid in de besluitvorming, zowel over de woningbouw zelf als over de 
investeringen in de noodzakelijke bereikbaarheid van die woningen. Dat we snel kunnen bouwen, moet ook inzet 
van provincie en gemeenten samen zijn in de afspraken die we in 2019 met de rijksoverheid gaan maken.  
Als die 67.000 woningen er staan, moeten er voor 2040 nog 53.000 volgen. Voor deze woningen – te bouwen 
tussen 2025 en 2040 - moeten nog locaties worden gevonden. Hierop is gezamenlijk visievorming en snelle 
uitvoering noodzakelijk, waarbij we speciale aandacht vragen voor het hierboven genoemde maatwerk bij kleine 
kernen. Provincie en gemeenten moeten hiermee samen aan de slag binnen het MIRT en het REP traject.  
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Energietransitie en klimaatadaptatie 
 
In april 2019 zal er in Nederland waarschijnlijk een klimaatakkoord worden gesloten, waarbij groepen gemeenten 
(regio’s) de opgave krijgen om een regionale energiestrategie (RES) te maken, samen met de provincie(s) en 
waterschap(pen) in hun gebied. De energieregio U16 (= de twaalf gemeenten van U10 + Lopik, Montfoort, 
Oudewater en De ronde venen) hebben inmiddels samen met de waterschappen en de provincie een 
energieanalyse uitgevoerd.  
 
We streven  naar een goed evenwicht tussen behoud en beheer van de landschappelijke kwaliteiten en de 
ruimtelijke consequenties van de energietransitie. Gemeenten staan voor de enorme taak om de behoefte aan 
warmte en elektriciteit in evenwicht te brengen met de mogelijkheden om deze warmte en elektriciteit ook 
duurzaam op te wekken. Dat zal niet gaan zonder pijnlijke en kostbare ingrepen. In de bebouwde omgeving moet 
maximaal worden ingezet op isolatie en verwarming met duurzame warmte. De verschillen tussen de gemeenten 
onderling zijn groot. Het potentiële overschot aan duurzame elektriciteit van de één kan het tekort van de ander 
dekken. Alleen bij maximaal inzetten op isolatie, maximaal gebruik van duurzame warmtebronnen en eendrachtige 
samenwerking bij het opwekken van duurzame elektriciteit is het in theorie mogelijk om de energievraag van de 
regio in 2050 ook binnen de regio te vervullen.  
 
Bij het onderzoeken van de mogelijkheden van het winnen van aardwarmte, en het scheppen van ruimtelijke 
kaders die plaatsing van windturbines en zonneweides op grote schaal mogelijk maken speelt de provincie een 
onmisbare rol. Innovatieve mogelijkheden, waarbij de duurzame winning van warmte en elektriciteit gepaard kan 
gaan met geringe ruimtelijke impact (zoals de warmtewinning uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater) zijn 
belangrijk. 
 
Gemeenten bereiden zich voor op de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling en passen daar hun 
ruimtelijke keuzes en investeringen op aan. Groene daken en gevelbegroeiing helpen om hittestress te 
verminderen. Het groen in en om de kernen levert een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke klimaatadaptatie 
in het stedelijk gebied. Uiterlijk in 2020 zijn de gemeenten en hun 
partners het eens over een samenhangende aanpak van deze opgave. 
Wat verwacht de regio van de provincie? 
 
De provincie zien we als een belangrijke partner in de energieregio. Natuurlijk zullen we ons tot het uiterste 
inspannen om gezamenlijk in de regionale behoefte aan elektriciteit en warmte te voorzien. Welke rol de provincie 
in dit verdelingsvraagstuk heeft is nu nog niet te zeggen, maar hoe dan ook is het raadzaam dat de provincie voluit 
meedoet in de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie U16. Duidelijk is dat er behoefte is aan nieuwe 
ruimtelijke kaders, omdat er te weinig mogelijkheden zijn voor plaatsing van windturbines en zonneweides als alle 
provinciale ruimtelijke regels onverkort van kracht blijven. 
Bij de verduurzaming van de bebouwde omgeving zijn waardevolle en effectieve initiatieven gestart, zoals UThuis 
vanuit de gemeenten en team SNEL vanuit de provincie. De samenwerking staat goed op de rit, we hopen op 
voortzetting en uitbreiding. Daarbij is gebleken dat isolatie van bestaande gebouwen soms langdurige en kostbare 
onderzoeken vergt naar ecologische waarden. We gaan graag het gesprek met de provincie aan over praktische 
en werkbare oplossingen.  
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Cultureel erfgoed en recreatie  
 
Natuur en landschap moeten goed bereikbaar zijn voor recreanten. Binnen en buiten de steden en dorpen is volop 
beleefbare natuur. Er zijn goed bereikbare en beleefbare landschappen en parken, waaronder nationale parken. 
Meer toeristen zijn welkom in onze regio. 
 
We streven naar een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving. Het landschap speelt daarin een 
onmisbare rol. Daarom verbeteren we de beleefbaarheid voor recreanten en toeristen van omringende 
landschappen, met aandacht voor de cultuurhistorische waarde. 
 
We gaan het groen, de landschappen en onze cultuurhistorische waarden meer vermarkten als unique selling point 
van het vestigingsklimaat, en ten behoeve van recreatie en toerisme. 
Wat verwachten U10 gemeenten van de provincie? 
 
Gemeenten en provincie zullen in gezamenlijkheid één visie voor het buitengebied moeten ontwikkelen, die buiten 
de rode contouren de basis moet vormen voor zowel de provinciale omgevingsvisie als het Ruimtelijk Economische 
Programma van U10. Er is dringend een gezamenlijke visie nodig waarin de verschillende opgaven zoals 
hierboven genoemd samen komen, en ook de huidige gebruikers zoals boeren, bewoners en recreanten worden 
bediend. Vanzelfsprekend wordt in een dergelijke visie met respect omgegaan met eigenstandige waarden zoals 
natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie. We verwachten van de provincie dat men snel het initiatief voor een 
integrale verkenning neemt.  
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