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Gesproken woord geldt

Dames en heren, welkom,

We staan op een breukvlak naar een nieuwe tijd. Een tijd waarin de 

oplossingen van gisteren niet meer werken. 

Met de oplossingen van gisteren geven we geen antwoord op de 

klimaat- en energievraagstukken van deze tijd. 

Met de oplossingen van gisteren dichten we de kloof niet tussen 

overheid en samenleving. Tussen Kanaleneiland en Wilhelminapark. 

Met de oplossingen van gisteren creëren we geen duurzame 

economische groei, maar gaan we verder met het plunderen van onze 

hulpbronnen. 

Met de oplossingen van gisteren houden we Utrecht niet leefbaar en 

aantrekkelijk.

We moeten dus op zoek naar nieuwe antwoorden

Antwoorden die evenwicht brengen tussen mens en milieu, tussen 

mens en economie. Antwoorden die aanknopingspunten bieden voor 

de transitie van oude naar nieuwe economie. Die respect hebben voor

de prachtige landschappen en culturele parels die onze regio rijk is.

Antwoorden die ons laagliggende land klimaatbestendig maken en 

onze steden weer frisse lucht geven.

Antwoorden die ook inzicht geven in onze bijdrage aan wereldwijde 

vraagstukken van voedsel, klimaat, energie en biodiversiteit. 



2

Onze regio is geen eiland. We maken onderdeel uit van de Randstad, 

van NW Europa, van een samenleving en wereldeconomie waar grote 

en diepgaande veranderingen plaatsvinden. We zien het onder onze 

ogen plaatsvinden en we moeten er wat mee.

Een jaar geleden hebben wij de Staat van Utrecht gepresenteerd. 

Daarin hebben wij de balans opgemaakt van duurzaamheid voor mens, 

milieu en economie in onze provincie. Een analyse die aangaf dat we 

op de goede weg zitten, maar dat er wel bedreigingen zijn. Die 

bedreigingen houden we nu nog wel aardig buiten de deur, maar 

slagen we daar ook in de toekomst nog in?

Vandaag maken u en ik een keuze voor een duurzame regio. Niet 

vrijblijvend, als wensbeeld, maar concreet door te laten zien wat onze 

bijdrage aan die duurzame toekomst dan is.

Een toekomst waarin  onze behoeftevoorziening die van onze 

kinderen en kleinkinderen niet in het gedrang brengt. Een toekomst 

waarin we niet meer ongelimiteerd teren op eindige grondstoffen en 

energie. 

We hebben als perspectief 2040 gekozen. Niet omdat het lekker en 

veilig ver weg is, maar omdat dat ons de denkruimte biedt die nodig is 

voor een transitie naar een echt duurzame samenleving, waarin we 

afwenteling vermijden. Dat kost namelijk tijd, veel tijd en veel 

inspanning.
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Het is mijn stellige overtuiging dat we die duurzame toekomst alleen 

maar in gezamenlijkheid vorm kunnen geven. De overheid kan dat 

niet alleen: bedrijfsleven, kennisinstelling en maatschappelijke 

organisaties zullen dezelfde kant uit moeten werken. En ik zie elke 

dag dat velen dat ook onderkennen en er mee aan de slag gaan. Dat 

maakt me optimistisch.

Dames en heren,

Onze regio Utrecht is een sterke magneet voor mens en economie. De 

provincie kent een grote aantrekkingskracht. Vele bedrijven en 

huishoudens willen zich hier vestigen. Veel verkeer zoekt hier zijn 

weg.

We zijn een groene provincie: vijf nationale landschappen, de EHS en 

Nationaal Park de Heuvelrug. 

We hebben aantrekkelijke dorpen en steden.

We hebben prachtige cultuurhistorie: Limes, Grebbelinie, Hollandsche 

Waterlinie, historische boerderijlinten, kastelen en buitenplaatsen.

We liggen in het hart van het land en dankzij de kracht van onze 

ondernemers, zorg- en kennisinstellingen, Hogescholen, ROC’s en 

Universiteit is er veel werk. We zijn een ontmoetingspunt voor 

ondernemers, studenten, starters en wetenschappers. 
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Dames en heren

Deze kracht van de provincie vormt tevens een bedreiging naar de 

toekomst. We ervaren dagelijks overdruk. U kent de voorbeelden.

Onze beperkte ruimte moet aan velen plaats bieden: de huizenjager, de 

ondernemer, de flora, de fauna, de klimaatverandering, de rust, de 

reiziger. 

Ons groen staat onder een constante druk, de biodiversiteit en 

bodemkwaliteit neemt af en vuile lucht en geluid vormen soms een 

bedreiging voor onze gezondheid.

Doorgaande groei op de traditionele wijze bedreigt de kernwaarden 

van onze aantrekkelijkheid, factoren die ons economisch succes 

bepalen. Landschap, cultuurhistorie, bereikbaarheid, natuur.

We zullen wegen moeten zoeken naar een nieuw soort groei, met 

duurzaamheid als kompas. 

Ik wil daarmee niet de suggestie wekken dat er weinig gedaan is tot op 

heden. We hebben de afgelopen tijd met elkaar stappen gezet waar we 

best trots op mogen zijn. En keuzen gemaakt die de goede kant op 

gaan.
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Met de visie van NV-Utrecht kiezen we voor zoveel mogelijk bouwen 

binnen de grenzen van de bebouwde kommen van dorp en stad. Wij 

kiezen voor behoud en ontwikkeling van landschap en biodiversiteit.

Wij kiezen voor duurzame watersystemen waarin stortbuien en 

hoogwaters goed kunnen worden verwerkt, waarin de bodem het 

water langer vasthoud in tijden van droogte en beter bergt in tijden 

van regenval. 

We kiezen met onze partners voor een kennisintensieve economie 

voor iedereen, gebaseerd op life sciences, serious gaming, klimaat en 

duurzaamheid. Een economie die geen ruimte vreet.

We maken ons sterk voor een KIC-klimaat en een centrum voor aarde 

en duurzaamheid.

Onze regio kiest voor sterke inzet op OV, vermijden van nieuwe 

infrastructurele doorsnijdingen en waar infraverbreding

onontkoombaar is, voor goede landschappelijke inpassing. 

De nieuwe koers vraagt dan ook om voortbouwen op het bereikte 

resultaat. Het zal lastig zijn om dat vast te houden. 

De financiële en economische crisis kan er voor zorgen dat de druk 

toeneemt om minder strikt te zijn, om maar wat minder zorgvuldig om 

te gaan met onze kostbare omgeving.
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Velen zijn ervan overtuigd dat we aan het einde van de levenscyclus 

van de fossiele brandstofeconomie staan. De wereld draait als het ware 

op de reservetank. Het kan 20 jaar duren of misschien 40 of 50, maar 

er komt een eind aan.

De huidige economische crisis lijkt weliswaar voornamelijk een 

financiële crisis, maar het doorprikken van de kredietluchtbel is 

voorafgegaan en veroorzaakt door een piek in de energieprijzen.

Toen de olie 173 dollar per barrel was stortte het kaartenhuis van de 

amerikaanse leeneconomie in elkaar en trok de wereld met zich mee.

Een weer opstartende wereldeconomie zal na kortere of langere tijd 

weer worden geconfronteerd met stijgende energieprijzen en, als we 

op dezelfde weg blijven doorgaan, worden we weer geconfronteerd 

met haperingen in de brandstoftoevoer. En elke keer zal het moeilijker 

zijn om weer op snelheid te komen.

De groeiende wereldbevolking (China India Brazilie), groeiende 

consumptie en in verhouding achterblijvende energie en 

grondstofvoorraden zullen onontkoombaar leiden tot hogere prijzen en 

lastiger te realiseren economische groei. 

Willen we op termijn kunnen blijven kiezen voor het behoud van de 

aantrekkelijkheid van onze provincie dan is het wenselijk en urgent
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een transitie naar een duurzame economie in gang te zetten. En die 

transitie kost tijd.

Nú aan de slag gaan met transitie biedt kansen op een nieuw soort 

economische groei, die uiteindelijk kan leiden tot een koolstofarme 

samenleving. En dat is waar we uiteindelijk ook naar toe moeten. 

Tevens dragen wij als regio ons steentje bij aan het beperken van de 

klimaatverandering. 

Door samen op te trekken in een gefaseerde transitie naar een 

duurzame, koolstofarme economie ontwikkelen we ook comparatieve

voordelen in termen van innovatiekracht en concurrentievermogen 

voor de economie. 

Want laten we wel wezen: heel de wereldeconomie zal uiteindelijk om

moeten. En dan kun je maar beter vooraan in de rij staan, want dan 

leveren onze innovaties nieuw exportpotentieel op.

En gezien de kracht van onze ondernemers, gemeenten, de 

kenninstellingen en wetenschappers in de provincie ben ik ervan 

overtuigd dat wij met elkaar een ijzersterke coalitie vormen. Dagelijks 

zie ik goede voorbeelden en het bewijs dat duurzaam ondernemen 

vitaal is en crises overwint.

In de recente recessie bewezen juist duurzame bedrijven winstgevend 

te kunnen blijven. 
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Volgend jaar, in 2010 gaan wij als Utrechtse regio de uitdaging aan 

zo’n transitieplan te maken. Samen met vertegenwoordigers van 

gemeenten, wetenschap, kennisinstellingen, het Utrechtse 

bedrijfsleven en het rijk. 

Gedeputeerde Staten hebben afgelopen dinsdag besloten de 

Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin, adviseur van onder andere 

Angela Merkel en de Europese Commissie te vragen ons daarbij te 

begeleiden. 

In februari 2010 zal het team van Rifkin neerstrijken in Utrecht voor 

een driedaagse werkconferentie. Een conferentie samen met 

stakeholders uit bestuur, bedrijfsleven en kennisinstituten. Daar zal de 

basis worden gelegd voor een stappenplan waarin die transitie wordt 

beschreven

Vele partijen zullen daaraan mee moeten werken in een langjarig 

commitment.

Nadrukkelijk is het uitgangspunt dat het plan geen blauwdruk wordt, 

geen plan dat van bovenaf wordt opgelegd maar wel hoge ambities 

kent en ook gaandeweg aan nieuwe inzichten kan worden bijgesteld. 

Medio 2010 presenteren we dit transitieplan.

Met dit plan geven we concreet vorm aan onze missie: een duurzame 

en aantrekkelijk Utrecht in 2040. En het is geen utopie, er zijn meer 

regio’s in de wereld die er nu mee aan de slag zijn. Regio’s als Aragon 
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in Spanje, Sicilie, Rome, San Antonio (Texas). Op de aanstaande 

klimaatconferentie in Kopenhagen hoop ik er een aantal te ontmoeten.

Tientallen grote en kleine bedrijven, velen vandaag ook hier in de zaal 

aanwezig, hebben er voor getekend om hun organisatie en/of 

productieproces klimaatneutraal te krijgen. 

Een andere belangrijke sleutel is de overheid zelf.

Ondernemers hebben niet zozeer primair behoefte aan financiële steun 

voor transitie, maar vooral ruimte, fysiek (plek), maar ook ruimte in 

regelgeving en vergunningen. Het is onvoorstelbaar hoeveel 

belemmeringen we als overheden steeds weer weten op te werpen 

voor innovaties. Vaak vanuit sectoraal denken.

Vanwege stijgende energieprijzen zal de terugverdientijd van veel 

investeringen steeds acceptabeler worden. 

In Duitsland en aan de UU wordt gewerkt aan een nieuwe generatie 

zonnecellen die een economische terugverdientijd, zonder subsidie, 

van 5 jaar heeft. Dat duurt echt geen decennia meer maar heeft 

gewoon zijn tijd nodig om door te dringen in de massaproduktie en –

toepassing.

Dames en heren

Het zou kunnen lijken alsof ik alleen maar aandacht heb voor 

economie en ecologie. 
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Ik heb wel eens horen zeggen: beide zijn als de twee kamers van een 

hart: je hebt ze allebei nodig, ze moeten samenwerken en de een moet 

niet groter zijn dan de ander.

Want als dat hart zich onevenwichtig ontwikkeld, dan gaat het niet 

goed met de mens.

En die mens: die moet natuurlijk wel centraal blijven staan. En onze 

samenleving staat onder spanning. Of je werkt, bent gelukkig, 

geschoold en gezond en woont lekker. Of je bent ongezond, 

ongeschoold en eenzaam en je komt vanwege je naam en postcode 

niet aan de bak.

In de Staat van Utrecht, onze monitor voor duurzame ontwikkeling,

krijgen we als overheden een dikke rode kaart voor het vertrouwen 

van de burger in de politiek; De extremen in stemgedrag nemen toe, 

de opkomst bij verkiezingen neemt af.

Allemaal signalen dat we er niet goed voor staan. Dat de 

betrokkenheid op elkaar afneemt en het gevoel van ‘erbij’te horen 

ook.

Het lonkend perspectief van een duurzame en aantrekkelijke regio 

komt niet dichterbij als we die wereld niet verbinden met de 

samenleving van vandaag. Het komt niet dichterbij als we niet een 

brug weten te slaan naar Karin in Kruiskamp, Khalid in Kanaleneiland

en Sjaan uit Sterrenwijk. 
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Voor mij staat vast dat participatie en menselijke maat de sleutel 

vormen tot een houdbare samenleving. 

Werk, betaald of vrijwillig, blijft een probaat middel voor participatie. 

Onze duurzame economie is een economie voor iedereen. 

Niet de hete adem in je nek van de ratrace, van de verschraling, van de 

extreme specialisatie waardoor je geen contact meer hebt met je 

produkt.

Zoals op het Utrechtse grondgebied kwaliteit centraal staat, zou dat 

ook voor de Utrechtse samenleving het devies moeten zijn. 

Mijn overtuiging is dat een verduurzaming van onze economie daar 

een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Denk alleen maar eens aan het klimaatneutraal maken van alle 

gebouwen, het mooi houden van ons cultureel erfgoed, het produceren 

van voedsel en het onderhouden van het landschap waarvoor veel 

vakwerk en onderwijs nodig is. Het is allemaal regionale 

werkgelegenheid, naast de innovatieve op kennis en diensten 

intensieve gerichte sectoren.

Dames en heren,

De transitie van oude naar nieuwe economie wordt niet gemakkelijk.

We zijn er niet morgen. We zijn er niet volgend jaar. We zijn er niet 
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over tien jaar. We zijn er misschien over 30 jaar nog niet. Maar we 

hebben wel perspectief en richting.

Ik geloof dat als we elke dag stapjes maken een duurzame provincie 

mogelijk is. Juist omdat we hier met elkaar vanuit eeuwen traditie 

samenwerken en onze wortels diep in de Utrechtse bodem reiken.

En nu we voor nieuwe uitdagingen staan vraag ik u met ons dit weer 

te doen. Ik roep iedereen in de zaal vanuit zijn eigen inspiratie en 

overtuiging een onderdeel te worden van deze transitie en straks het 

Verdrag van Utrecht te ondertekenen. Ik wens u mede namens 

Gedeputeerde Staten een prettige en inspirerende conferentie toe.

Dank u wel.


