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1. lnleiding

llie ben ik en wøørom udviseer ìk
De adviseur ruimtelijke kwaliteit van de

provincie Utrecht heeft een onaJhankelijke

positie en geeft gevraagd en ongevraagd

advies qan het provinciebestuur op hel

gebied van ruimtelijke kwqliteit. Als adviseur

ruimtelijke kwqliteit heb ikvoor de periode

20 I 3-20 I 4 een werkprogramma vastgesteld

met vijf speerpunten. Ieder speerpunt wordt

uitgewerkt door middel van advisering in

concrete projecten en andere activiteiten, en

nondt uit in een algemeen advies aan het

provinciaal bestuur. Dit advies vormt binnen

het speerpunt binnenstedelijke kwaliteit het

cenfrale stuk.

1.1 Aanleiding
Op het gebied van binnenstedelijke
ontwikkeling (sloop, transformatie, herbouw)

zie ik twee bewegingen die de transformatie

van dorpen en steden in grote mate kunnen

gaan bepalen: het versterken van groen-

blauwe verbindingen, als bijdrage aan het

klimaatbestendiger maken van steden en

dorpen en organische ontwikkeling, als manier

om (woning)bouwprojecten te realiseren.

Groen-blauwe verbindingen
Groen-blauwe structuren verbinden stad met

land en zijn de aders waarlangs de buiten de

stad gelegen recreatieve netwerken ontsloten

worden. Met het versterken van de groen-

blauwe aders kunnen provincie en gemeenten

samen veel bereiken: dit zal bijvoorbeeld

een positieve bijdrage leveren aan het

anticiperen op de lange termijngevolgen van

klimaatverandering, aan het verhogen van

het welzijn en de volksgezondheid door het
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verlagen van hittesffess in bebouwd gebied,

aan het vergroten van de recreatieve en

ecologische mogelijkheden, aan het faciliteren

van de uitloop van de stedeling naar het

landschap en het landschap meer de stad in

brengen.

Groen en blauw zijn economisch avakke

functies, die altijd onder druk staan en

waarrnee niet zo veel geld wordt verdiend. Het

is dus van belang om het besefover te brengen

datze een belangrijke bijdrage leveren aan

onze leefomgeving. En het is de kunst om rode

aan groen-blauwe functies te koppelen, Een

voorbeeld hiervan is de Merwedekanaalzone

in de stad Utrecht. Daar worden nieuwe

woningen en bedrijvigheid ontwikkeld, met

evenwijdig aan het kanaal eenlangzaam

verkeerverbinding en een groenstructuur,

Organische ontwikkeling
Tegelijkertijd zie ik in het stedelijk gebied

een grote transformatieopgave liggen om

binnenstedelijke kwaliteit vi a ontwikkeling te
realiseren.

Al voor de economische recessie is er in

Nederland een focus op de bestaande stad

ontstaan. Hierbij heeft de huidige tijdsgeest

grote gevolgen voor de binnenstedelijke

omgeving. Bouwproj ect en zijn kleiner

geworden, er is meer ruimte voor andere

dan de klassieke ontwikkelende partijen en

er wordt geëxperimenteerd met tijdelijke
invullingen.
Het begrip 'organische ontwikkeling' is in
Twaîggeraakt en in de provincie Utrecht

zijn de eerste experimenten gaande. Recent

heeft de provincie in drie piloþrojecten (De

Slinger te Houten, Snellerpoort te Woerden
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en het Stationskwartier te Veenendaal)

geparticipeerd en deze ook financieel

ondersteund. De provincie Utrecht profileert

zich hiermee als aanjager van organische

ontwikkelprojecten; iets wat zij op dit
moment als enige en eerste provincie doet.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de

provincie bij organische ontwikkeling, net als

bij stedelijke ontwikkeling in het algemeen,

niet een primaire rol pakt. Die is en blijft aan

gemeenten.

Dit is het eerste advies dat u over

binnenstedelijke kwaliteit ontvangt. Mijn
voorganger had de opdracht om alleen

over het landelijke gebied te adviseren; bij
mijn aanstelling is dit verruimd naar ook

het stedelijke gebied, omdat u in de PRS

nadrukkelijk aangeeft dat een groot deel van de

bouwopgave binnenstedelijk ingevuld dient te

worden.

Bij de uitwerking van dit onderwerp viel
me op dat de provincie nog niet gewend is

om integraal en actiefover binnenstedelijke

kwaliteit na te denken, als volwaardige partner

(zìj het vanuit een andere rol en positie) voor
gemeenten. Dit uit zich ondermeer in het

feit dat er geen provinciale visie of beleid

voor binnenstedelijke kwaliteit is, terwijl u

wel belang hecht aan het realiseren van de

bouwopgaven (hu ant it eit) in binnenstedelijk
gebied. Dit heeft een directe relatie met de

kwaliteit van dat gebied.

Met dit advies wil ik het provinciale

bestuur inspiratie en handvatten bieden

voor visievorming over binnenstedelijke

kwaliteit, vanuit de invalshoeken van de

groen-blauwe verbindingen en het organische

ontwikkelen in het stedelijk gebied. Deze

thema's bieden tezamen kansen op verbetering

van de leefomgeving, het vergroten van

ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van het

vestigingsklimaat.

Voor groen-blauwe verbindingen beveel

ik u een koerswijziging aan. Voor

binnenstedelijke ontwikkeling adviseer ik
u om meer visievorming te plegen en de

kwaliteitsopgave aandacht te gaan geven, naast

de kwantiteitsopgave (druk op woningbouw en

realisatie).

Het algemene uitgangspunt in dit advies is dat

kernen zich op een duurzame wijze dienen te

vernieuwen en aan te passen aan de nieuwe

\ryensen en eisen van deze tijd. De thema's

in dit advies kunnen hier een bijdrage aan

leveren.

1.2 Beleid provincie
Het provinciale beleid vraagt aandacht voor

het borgen en versterken van vitale dorpen en

steden. Het gaat hierbij om:
. De kwaliteit en kwantiteit van wonen,

werken, bedrijvigheid en detailhandel.

Zo is er in de Provinciaal Ruimtelijke
Structuurvisie (PRS) een programma van

68.000 woningen opgenomen. Ruim 80%

van dit programma wil de provincie in het

bestaande stedelijk gebied realiseren;
. Het faciliteren van bereikbare kernen,

zodat het stedelijk gebied leefbaar en

toegankelijk blijft ofjuist wordt;
. Het aanpakken van de kantorenleegstand

en het stimuleren van een duurzame

ontwikkeling van bestaande

bedrijventerreinen.
De provinciale ambities bìj het thema vitale

dorpen en steden zijn in de Kadernota wonen

en binnenstedelijke ontwikkeling (2012-2028)

daarbij als volgt geformuleerd:
. Betere afstemming tussen vraag en

aanbod;
. Efficiëntruimtegebruik;
. Toekomstbestendigebinnenstedelijke

kwaliteit

Daarnaast wordt vanuit het provinciale beleid

gewerkt aan een duurzame leefomgeving,

om toe te groeien naar een klimaatbestendig

Utrecht. Het gaat hierbij voor het stedelijk

gebied om:
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Het bijdragen aan het opvangen van

weersextremen bij (her)ontwikkeling

van vitale en kwetsbare functies, wonen,

werken en infrastructuur.

De onderwerpen' groen-blauwe verbindingen'

en'organische ontwikkeling', sluiten

thematisch aan bij het provinciale beleid

uit de PRS, al worden de groen-blauwe

verbindingen niet expliciet genoemd (wel het

begrip klimaatbestendig Utrecht. En er is een

link met het onderwerp water, dat in het beleid

gekoppeld is aan openbare ruimte, leefbaarheid

en vastgoed).

Ook sluit dit advies aan bij het door de

provincie opgeleverde document'Lessen

uit de pilots organische ontwikkeling' (mei

2014). Mijn toevoeging op dit onderwerp

betreft de dimensie van ruimtelijke hualiteit
en het bieden van een breder perspectiefop de

materie.

Tenslotte heb ik voor het onderwerp 'groen-

blauwe verbindingen' aansluiting gezocht

en een project geihitieerd bij partijen buiten

het provinciehuis, om een kruisbestuiving en

verdieping van kennis tot stand te brengen.

Tegelijkertijd is daarmee het onderwerp in het

werkveld op de kaart gezet. Op de universiteit

van Wageningen heeft de afgelopen tijd het

atelier 'Green-blue infrastucture for a resilient

and healthy city'gedraaid, waar ik aan

verbonden was, evenals de gemeente Utrecht.

In dit atelier zijn veertig studenten aan de slag

gegaan met een onderzoek naar het versterken

en eventueel uitbreiden van het netwerk aan

groen-blauwe verbindingen in de stad Utrecht.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de

klimaatbestendige stad. De resultaten van

dit atelier zijn gebonden in een uitgave, die

ook via de website van de onaftrankelijke

adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie

Utrecht te bekijken is: www.provincie-
utrecht.nl/politi ek-bestuur/extern- advies/

adviseur-ruimtelüke-0/n ieuws-0/nieuwsitems/

eindpresentatie/#backlink.

Binnenstedelijke transformatielocatie Zijdebalenterrein, Utrecht
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2. De veranderende stad - Wat gebeurt er?

2.1 Verschuivingen en opgaven
In de 2le eeuw krijgen de Utrechtse kernen

te maken met exteme ontwikkelingen die

grote consequenties kunnen hebben op hun

aantrekkingskracht en de manier waarop ze

zich verder ontwikkelen en die ieder hun eigen

transities vergen,

De eerste transitie die nodig is, is die naar

een klimaatbestendige stad (of dorp), om

de veranderingen in het klimaat - extremere

regenval maar ook afwisselend periodes van

droogte en hitte - op te kunnen opvangen.

Het anticiperen op de klimaatverandering

is nodig omdat deze niet alleen in de Zuid
Europese landen, maar ook al in Nederland de

leefbaarheid en weerbaarheid van stedelijke

gebieden beihvloedt'. De stad kan op zomerse

dagen een broeikas worden, waar kwetsbare

burgers zoals ouderen, maar ook gewone

burgers flink last van kunnen hebben (minder

concentratie, slecht slapen en een verminderde

prestatie).

En ook de heftiger regenval en hagelbuien

kunnen tot overlast in het stedelijk gebied

leiden, als daartoe geen maatregelen worden

genomen. Om onze kernen toekomstbestendig

te maken is het nu al nodig maatregelen te

treffen. In dit kader heeft de provincie in

oktober 2014 in samenwerking met de regio
(waaronder zeven gemeenten; hopelijk volgen

er later nog meer) het regionale convenant

' intentieverkl aring ruimtelijke adaptatie'

ondertekend. Hierin wordt het belang om de

regio door slimme ruimtelijke ordening tegen

overstromingen, wateroverlast, watertekort en

hittestress te wapenen benadrukt. De landelijke

doelstelling is om het stedelijk gebied in 2050

waterrobuust en klimaatbestendig te laten zijn.

De tweede transitie die plaats vindt is die van

stedelijke groei door uitbreiding naar beheer en

transformatie in de bestaande stad.

Er is een einde gekomen aan het plannen

van grootschalige uitbreidingslocaties. Het

accent is komen te liggen op inbreiding en

transformatie in het bestaand stedelijk gebied,

met gefaseerde kleinschalige ontwikkelingen

en lokale en specifieke oplossingen. Er rvordt

meer vraaggericht, integraal en participatief
gebouwd. Bijvoorbeeld via een organische

gebiedsaanpak. Hierbij is het de uitdaging

on flexibiliteit te bieden, partijen uit te
dagen om te investeren en in kleine stappen

naar een groter verhaal toe te werken, met

financieringsvorrnen die hierop aansluiten.

Naast deze transities spelen er nog andere

opgaven in de bestaande stad, die ruimtelijke

consequenties hebben. Ik denk hierbij aan

v er grijzing, de en ergi eopgave, de wateropgave

en de economische opgave (waaronder de lege

en verpauperde kantoren en de zorg om het

niet bouwen voor de leegstand).

Deze kwesties vragen, naast de thema's die ik
hier agendeer en de stappen die de provincie

al heeft gezet, om ideeën, visies en impulsen.

In dit advies beperk ik mij echter tot de

onderwerpen' groen-blauwe verbindingen'

en 'organische ontwikkeling', omdat deze

onderwerpen op dit moment de grootste kansen

bieden om de binnenstedelijke kwaliteit te
verhogen.

Ik hoop dat u dit advies kunt gebruiken bij
het ontwikkelen van een op het bebouwd

gebied gericht provinciaal kwaliteitsbeleid.

Dat zot¡ goed passen bij de beweging die ik op

landelijke schaal constateer naar een vergrote

aandacht voor de stad.
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Voor2too moetde
uitstootnaarnul

2.2 Agenda stad
Zowel in Europa als in Nederland krijgt
de stedelijke agenda steeds meer aandacht.

In 20 l5 wiÌ het kabinet een Agenda Stad

presenteren met maatregelen om de groei,

leefbaarheid, concurrentiekracht en innovatie

in Nederlandse steden te versterken. Dit
Agenda Stad-initiatief van het ministerie van

Binnenlandse Zaken wordt aangevuld met het

initiatief van het ministerie van Infrastructuur

en Milieu om - onder de noemer Jaar van de

Ruimte - in 2015 een breed inhoudelijk debat

te voeren over toekomstgerichte ruimtelijke

inrichting van ons land.

Ik verwacht dat met deze Agenda de druk

op provincies om de stedelijke agenda op de

regionale schaal vorm te geven, zal toenemen.

De stad is een cruciale plek waar tal

van ruimtelijke opgaven in climaxvorm

samenkomen en die oplossingen kan bieden

voor grote maatschappelijke opgaven. Met

toekomstgericht beleid voor het stedelijk

gebied kunt u de grote uitdagingen voor de

toekomst aangaan. Dit biedt kansen op het

gebied van de ruimtelijke kwaliteit en de

sociale diversiteit van het bebouwd gebied.

En op onderwerpen als bereikbaarheid en

beleving, die steeds belangrijker worden.Artikel uit De Volkskrant
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3. Een visie op groen-blauwe verbindingen

3.1 Het belang van groen-blauwe
verbindingen

De groen-blauwe verbindingen vorrnen

vloeiende doorgaande lijnen die een stad of
dorp met het aangrenzende land verbinden.

Deze aders zijn ruimtelijk bijzonder interessant

omdat ze:

. Grote recreatieve, ecologische en

landschappelijke waarde kunnen hebben;
. Kansen bieden voor economie en

klimaatbestendigheid ;

. Van belang zijn voor de belevingswaarde

(uitstraling/ identiteit gebied), functionele

waarde en toekomstwaarde voor de stad.

Hun waarde voor de omgeving kan op veel

plekken nog groter worden, als er bewuste

aandacht uit gaat naar het realiseren van

ontbrekende schakels in het netwerk, het

versterken van de groen-blauwe verbindingen

als robuust element in stad en landschap en

functies worden meegekoppeld, ter behoud of

versterking van deze structuren.

De wederzijdse afhankelijkheid van partijen

op dit onderwerp is groot. Voor de provincie

bieden de groen-blauwe verbindingen een

mogelijkheid om provinciale ambities te

realiseren (en gelden te benutten) in het

stedelijk gebied, het landelijk gebied én in de

kemrandzones.

De robuuste landschappelijke verbindingen

hebben toegevoegde waarde voor plant, dier

en mens in de kernrand op (zie mijn advies

kemrandzones van april 2014). Daamaast

bieden de groen-blauwe verbindingen

ook ruimte voor overstromingsrobuuste

maatregelen en een waterbestendige

inrichting, zodat dorpen en steden in hun eigen

wateropgave kunnen voorzien.

Een actueel voorbeeld hiervan is het dorp

Kockengen, dat in het veenweidegebied ligt.
De naoorlogse woonwijken, aan de oostzijde

Artikel uit De Volkskrant
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van dit dorp, zakken circa drie centimeter

per jaar en liepen juli dit jaar na een stevige

regenbui onder water. Het Waterschap heeft

een paar dagen moeten pompen. Dergelijke
problemen vragen op dit moment om een

grote financiële investering, in bijvoorbeeld

infr astructuur en buitenruimte.

3.2 Nieuwe harmonie tussen stad
en natuur

Klimaatproblemen komen onder andere voort

uit onze omgang met de stad en de natuur. En
juist die relatie tussen stad en natuur kunnen

we inzetten om onze leefomgeving beter te

maken.

Zo draagt de stad van de 2le eeuw het

veÍnogen in zich om natuur, productie (als

energie en kleinschalige stadslandbouw) en

klimaatadaptatie binnen het stedelijke gebied te

brengen en een verduurzamingslag te maken.

De kwaliteit van de stedelijke openbare ruimte

dreigt in deze tijd tussen wal en schip te vallen,

door een gebrek aan geld en het feit dat de

kwaliteit van het publieke domein niet langer

tot de absolute verantwoordelijkheid van de

overheid behoort.

Het anticiperen op de klimaatveranderingen

is daarmee een kans om aan te sluiten op

andere ruimtelijke vernieuw ingsprocessen

in de bebouwde omgeving. Bijvoorbeeld

door het onderwerp klimaatbestendigheid te

verbinden met beleidsagenda's en met beheer

en onderhoudsprogramma's.

Klimaatoplossingen kunnen leiden tot een

hogere landschappelijke waarde en een

verbeterde temperatuur, als gevolg van

schaduwwerking en de verdamping van water

via groen in de stedelijke omgeving. Dit is
mede interessant omdat de kwaliteit van groen

en blauw voor een belangrijk deel de kwaliteit
van een stad bepaalt.

Het watersysteem in Leidsche Rijn te Utrecht, ontworpen om water vast te houden
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3.3 Stedelijke klimaatopgave:
koeling en waterberging

De eerste grote stap in de stedelijke

klimaatopgave is gezet: de provincie Utrecht

heeft samen met regiopafiijen een regionale

intentieverklaring over ruimtelijke adaptatie

ondertekend. Maar er valt nog een hoop te

regelen als het gaat om het tijdelijk bergen

van \rr'ater bij een flinke regenval en het

verminderen van hittestress in de steden en

dorpen. Om in koeling en waterbergingsruimte

voor dorpen en steden te kunnen voorzien is

meer groen en meer ruimte voor water nodig.

Dit lükt een technische opgave, maar het

is vooral ook een ruimtelijke opgave.

Hierbij spelen onderwerpen als historie en

zichtbaarheid een belan grijke rol.

Om de ruimtelijke consequenties van de

opgave meer inzichtelijk te maken en het

denken over dit onderwerp op gang te brengen,

heb ik een ontwerpend onderzoek geìhitieerd

bij de Wageningen Universiteit. Veertig

studenten hebben de afgelopen tijd in het

atelier 'Green-blue infrastucture for a resilient

and healthy city' gewerkt aan een integrale

ruimtelijke visie en deelontwerpen voor het

groen-blauwe netwerk van de stad Utrecht.

De stad Utrecht is sterk versteend, er is

wateroverlast vanuit de riolering en hittestress.

Het groen-blauw netwerk biedt kansen voor

het toevoegen van kwaliteiten op het gebied

van recreatie, economie, klimaatbestendigheid,

ecologie en landschap.

Ik hoop dat deze studie de stad stimuleeft

om meer initiatieven te onþlooien om

klimaatbestendiger te worden, zoals

bijvoorbeeld de stad Rotterdam dat al doet.

Resultaten studie'Green-blue infrastucture
for a resilient and healthy city'
De studie heeft een rijke schakering aan ideeën

opgeleverd die mogelijk uitvoerbaar zijn en

die energie opleveren voor de stad. In deze

alinea treft u aantal inzichten uit de studie die

op provinciaal en stedelijk niveau van waarde

kunnen zijn.

Goed vormgegeven groen-blauwe structuren

leveren een bijdrage aan:
. Het verbeteren van de stedelijke groen-

blauwe ruimte en de relatie stad-land.

Veel studenten hebben voorstellen gedaan

voor de vergroening van de stad door de

Deelnemers en begeleiders WUR atelier Green-blue infrastructure for a resilient and healthy city
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stadsnatuur te versterken en/of ecologische

verbindingen en natuurlinten te maken;

Het verminderen van de stedelijke warmte
(hitte-eiland effect, ook wel hittestress

genoemd);

Het verbeteren van het welzijn van

bewoners;

Het bieden van een aangenamere beleving

van de temperatuur (thermisch comfort

genoemd);

Het stimuleren van een zelforganiserend

verrnogen van burgers (één van de grote

thema's voor de stad van de toekomst),

met daarin een ondersteunende taak voor

de overheid.

Uitgave atelier Green-blue infrastructure, uitwerking
voor het Zandpadgebied aan de Vecht (Hauglin, 2014)

NEW

Strategie voor de as van Berlage (Team Vecht, 2014)

Uitwerking voor de as van Berlage (Heeswijk, 2014)
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Rond het onderwerp klimaatbestendigheid zijn

de volgende conclusies uit de studie te trekken:
. Een stedelijk gebied moet op zomerse

dagen haar stralingswarmte, dat in

stenige gebieden is opgeslagen, kwijt
kunnen. Een uitstekende hittebestrijder

daarbij is groen. Deze kan bestaan uit
gras, planten, struiken, groene wanden

en bomen. Groene beplanting verbetert

het stedelijk micro-klimaat via een

proces van evapotranspiratie, dat zorgt

voor koeling via de bladeren, Verder

geven bomen een aangename schaduw,

Een andere hittebestrijder is bewegend /
stromend water van fonteinen, spuiters

en watervlakken. Het creëren van

ventilatie tussen en binnen wijken en het

toepassen van de juiste materialen kan

ook de temperatuur in de stad positief

beiîvloeden;
. Waterberging, voor droge en natte

perioden, is in het stedelijk gebied op

landschappelijk en architectonisch niveau

te realiseren;
. Het is zinvol om hittekaarten (ook wel

klimatopenkaarten genoemd) te maken.

Deze bieden inzicht in waar de grootste

hittestress in het stedelijk gebied zit.

Uitwerking voor een recreatieve route langs de Leid-

sche Rijn (van Reijn, 2014)

Uitwerking voor een productielandschap in Leidsche Rijn (Choi' 2014)
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3.4 Verantwoordelijkheid voor
groen-blauwe structu ren

Gemeenten, provincie en waterschappen

hebben ieder hun eigen belang bij groen-

blauwe structuren, en daarmee ook ieder

hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zijn
samen verantwoordelijk voor de betekenis

en kwaliteit van deze structuren. Maar ook

voor de realisatie van conçrete groen-blauwe

projecten, die bijdragen aan de veerkracht van

stedelijk gebieden. Hierbij verschilt hun rol.

Voor de provincie zie ik een kans om vanuit

het regionale schaalniveau de aandacht op dit
onderwerp richten. Zijkan kansen signaleren,

kennis leveren, netwerken en initiatieven

stimuleren en vooral een rol pakken om

partijen bij elkaar te brengen en kansen te

verzilveren.

De rol van gemeenten zit op het lokale niveau.

Zijhorenpartijen als eigenaren van gronden en

panden, lokale investeerders, energiebedrijven

en waterschappen samen aan tafel te krijgen,

om zo tot een versterking van de groen-blauwe

structuren en waardevolle stedelijke projecten

te komen.

Het waterschap ziÍ aan tafel om mee te denken

en kennis te leveren bij watervraagstukken,

Zij kunnen, bijvoorbeeld aan een gemeente,

goed adviseren welke maatregelen in het

stedelijk gebied effectief zijn en welke niet.

Verder vind ik hun toegevoegde waarde dat zij
ook breder (regionaal) kijken dan de locatie

zelf en daarmee ruimtelijke adaptatie breder

pakken. De kwetsbaarheid is wel dat dit vaak

buiten de scope van een project valt, maar deze

denkwijze is desondanks ruimtelijk relevant en

verdient nog meer ruimte te krijgen.

Tenslotte zie ik ook een rol voor de burger

weggelegd. Zij kunnen zich organiseren in

platforms, van waaruit initiatieven worden

gelanceerd die meebouwen aan de stad.

De groen-blauwe structuren bieden hierloe

interessante aanknopingspunten, die van

meerwaarde zijn voor de stad als geheel.

Bijvoorbeeld op het gebied van ecologie,

sociale cohesie, recreatie en microklimaat.

Gemeenten zouden goede initiatieven op hun

beurt kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door

ideeën die een bijzondere meerwaarde hebben

van een financiële ondersteuning te voorzien.

De potentie van water en groen in de stad, Utrecht
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4 Advies in de vorm
groen-blauwe verb

4.1 Aanbevelingen voor de
provrncre

Draag het belang van het versterken van
groen-blauwe structuren uit en organiseer
betrokkenheid b¡j dit thema

Doorgaande groen-blauwe verbindingen

leveren een bijdrage aan de ontsnippering

van het landschap en bieden een grote

reeks aan kansen op het gebied van

klimaatbestendigheid, ecologie, recreatie en

landschap (zie ook paragraaf 1 . 1 en 3. 1 ).
Ik pleit er daarom voor dat de provincie

betrokkenheid bij dit thema organiseert en het

belang van de groen-blauwe structuren met

enthousiasme en kracht uitdraagt. Door een

rol te pakken in het bij elkaar brengen van

partijen, gemeenten te inspireren en kansen

te verzilveren kunt u op een organische

manier met elkaar samenwerken; met de

waterschappen, gemeenten en initiatiefnemers,

Organiseer dus de aandacht rond dit
onderwerp, gedcht op specifieke projecten,

kom met alle belanghebbenden bijtijds
tot goede oplossingen en biedt ruimte

aan de mogelijkheden voor ontwerp, om

participatie op gang te brengen. Groen-

blauwe verbindingen gaan vaak over
gemeentegrenzen heen en dat maakt een

gem eentegrensoverschrij dende aanpak voor

een toekomstbestendige inrichting van onze

leefomgeving van grote waarde. Het legt

de basis voor uitdagende oplossingen, die

de gebouwde omgeving reliëf en betekenis

kunnen geven. Provincie en waterschappen

beheersen het bredere denken en kumen op

dit niveau expertise leveren. Het is van belang

hiervoor ruimte in processen te bieden, ook al

gaan dit soms buiten de scope van een project

en valt dit fysiek buiten de plangrenzen.

Op het gebied van het klimaatbestendig maken

van dorpen en steden in de provincie Utrecht,

aanbevelingen voor
ngen

staan we aan het begin van een grote operatie.

De groen-blauwe structuren bieden hiervoor

uitstekende aanknopingspunten. Het is werken

aan twee thema's tegelijk: het versterken van

de groen-blauwe structuren én het realiseren

van klimaatbestendige ingrepen voor een

toekomstbestendige omgeving.

Stimuleer groen-blauw inclusieve inves-
teringen
Omgevingskwaliteit is een publieke zaak,waar

iedereen verantwoordelijkheid voor draagt.

Bottom-up kunnen zo nu en dan ook zonder

overheidshulp excellerende projecten ontstaan,

maar als overheid kun je die stimuleren en de

aantallen hoogwaardige projecten behoorlijk
vergroten door kwaliteitskaders te bieden,

Dit vergt wel meer dan alleen deelname in

processen en zelfs meer dan regievoering:

dit vraagt om een overheid met visie op

ruimtelijke kwaliteit.
Doe daarom aan inhoudelijke visievorming,

denk na over het kwaliteitskader en draag dit
uit.
Zorger verder voor dat de drie

deltabeslissingen - afkomstig uit het

deltaprogramma - die voor de provincie

Utrecht relevant zijn, breed uitgedragen

worden. Dit zijn : ruimtel ijke kl imaatadaptatie,

veiligheid en zoet water. Daarmee stimuleeft

u zaken als een efficiënter watergebruik,

innovatie op dit onderwerp, dat het water in

de openbare ruimte van goede kwaliteit blijft,
afkoppeling van water en het tegengaan van

de problemen van watertekort, verzilting en

verdroging in de provincie.

Groen-blauwe investeringen leveren een

bijdrage aan een aantrekkelijk stedelijk

gebied en aan de doelstelling om de provincie

klimaatrobuust te maken. De groen-blauwe

structuren voffnen daarbij dragers van het

van
ind i
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stedelijk gebied.

Door groen-blauw inclusieve investeringen te

stimuleren, bereidt u de stedelijke gebieden

voor op de toekomst. Zoek daarom steeds naar

combin aties, w aarin de versch il I ende partij en

elkaar kunnen vinden.

Als u opdrachtgevers meer stimuleelt

en inspireeft om klimaatbestendig en

waterrobuust te denken en te handelen, kan ik
me indenken dat de provincie de aankomende
jaren ook Utrechtse genomineerden heeft voor

De Peilstok, Dit is de jaarlijkse prijs (sinds

2014) van het ministerie van I&M, in het

kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en

Herstructurering.

Streef naar een perspectief op klimaat-
bestendigheid binnen de rode contouren
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
(PRS) wordt aandacht gegeven aan het

anticiperen op de lange termijngevolgen van de

klimaatverandering. Maar gezten de urgentie

van dit thema ligt een veel sterkere focus en

toelichting op dit onderwerp in het provinciale

beleid voor de hand. Ik denk hierbij aan een

perspectief op klimaatbestendigheid binnen de

rode contouren en daarbuiten.

De klimaatopgave zal niet alleen het landelijk
gebied, maar ook het stedelijk gebied

ruimtelijk beihvloeden. In mijn optiek bestaan

de ingrediënten van een klimaatbestendige

omgeving uit:
. Groen-blauwe ingrepen op regionaal

niveau, zoals in overlaatpolders

(retentiebassins) die tijdelijk vol
water kunnen staan. Of andere

waterbergingsoplossingen, zoals langs

groen-blauwe verbindingen in het

landschap ofaan de rand van stedelijke

gebieden;
. Groen-blauwe ingrepen op stedelijk en

bouwkundig niveau, zoals het vergroenen

van de stedelijke omgeving met bomen,

heesters, gras, klimbeplanting en groene

daken, waterpleinen, watergoten,

spuiters, waterkel ders, waterdaken,

mobiele ijsbaan, in een zoveel mogelijk
samenhangend stedelijk systeem.

Om het perspectief van de klimaatbestendige

stad vorm te geven is het van belang dat u

samen met uw ruimtelijke partners ruimtelijke
klimaatadaptatie nog sterker in processen en

projecten integreert. Dit biedt een oplossing

voor het watertekort, het wateroverschot en de

hittestress.

Zo ontslaat er bij diverse partijen een soort

rollende agenda, die steeds meer uitgevoerde
projecten genereert.

Koppel maatschappelijke belangen aan de
groen-blauwe verbindingen
De groen-blauwe verbindingen worden in
het provinciale beleid (nog) niet expliciet als

ruimtelijk aandachtspunt benoemd. Toch ben

ik van mening dat dit een toegevoegde waarde

kan hebben.

Groen en blauw hebben weinig vijanden

en binden de gemeenschap. Door
maatschappelijke belangen (als het oplossen

van wateroverlast) aan de groen-blauwe

verbindingen te koppelen, ontstaat winst op

beide fronten.

Verder zijn de groen-blauwe verbindingen

dragers van het stedelijk gebied, ofkunnen
dat worden. En omdat het stedelijk gebied

altijd in uitvoering is, is het voor een dorp

of stad essentieel om de kwaliteiten van

dergelijke oude structuren te bestendigen en

verder door te ontwikkelen. Dit leidt tot een

duurzame stedenbouw, met ruimte voor nieuwe

initiatieven.
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4.2 Aanbevelingen voor de
gemeente

Stimuleer klimaatbestendige en ruimtelijk
passende binnenstedelijke initiatieven
Bij het stimuleren van klimaatbestendige

en ruimtelijk passende binnenstedelijke
initiatieven acht ik het van belang dat:
. Een gemeente goede initiatieven

stimuleert door haar loketfunctie goed

ingericht te hebben, processen soepel kan

laten verlopen, en in bijzondere gevallen

financiële ondersteuning aan initiatieven

biedt, als motor voor binnenstedelijke

ontwikkeling;
. Een gemeente op de schaal van de stad

ofhet dorp als geheel denkt (en ook

over haar gemeentegrenzen heen kijkt),
maar lokaal handelt. De groen-blauwe

verbindingen leveren een bijdrage aan

de ecologische en recreatieve waarde

van de stad, als ook aan het stedelijk

microklimaat;
. Een gemeente in nauwe relatie staat

met actieve ruimtelijke platforms (zie

paragraaf3.4), die bijdragen leveren aan

de klimaatdoelstelling.

Gebruik groen-blauwe verbindingen als

onderliggend kader voor stedelijke ontwik-
keling
De groen-blauwe verbindingen kunnen een

grote inspiratiebron zijn bij het vormgeven

aan de binnenstedelijke transitieopgaven.

Tegelijkertijd bieden binnenstedelijke

transformaties die grenzen aan een groen-

blauwe structuur, de mogelijkheid om extra

ambities in deze verbindingen te realiseren.

Dat betekent wel dat het blauw-groene gebied

binnen de projectcontour moeten liggen - of
dat deze bewust opgerekt moeten worden - om

een integrale visie mogelijk te maken.

Een dergelijke benadering draagt er aan bij dat

ontbrekende schakels in het groen-blauwe of
recreatieve netwerk eenvoudiger gerealiseerd

worden.

Ik zie kansen op bestaande bedrijventerreinen,

waar een verhoging van de economische

waarden samen kan gaan met het vergroten van

de ecologische waarden in de omgeving.

En kansen voor woongebieden waar extra

groen tot een klimaatbestendigere stad leidt,

Grijp het klimaatthema aan om de kwaliteit
van de openbare ruimte een impuls te geven

De kwaliteit van de stedelijke ruimte staat

op veel plekken onder druk, mede door

een gebrek aan budgetten op het gebied

van inrichting, beheer en onderhoud. Toch

hoeft ruimtelijke kwaliteit niet altijd geld te

kosten. Het begint bij een goed ontwerp en de

uitvoering daarvan.

Ik zie in het klimaatthema een kans om de

kwaliteit van stedelijke gebieden te verhogen.

Er is namelijk meer effectief groen nodig

om het microklimaat in een dorp of stad te

verbeteren. En er zijn meer voorzieningen

voor waterberging nodig, om droge voeten

te houden en in tijden van droogte water te

kunnen aanvoeren. Het gaat dus vooral ook om

zichtbare ingrepen in de openbare ruimte,

Verder zie ik kansen voor multigebruik van de

openbare ruimte, door veel meer rekenschap

te geven van de factor tijd in projecten. Dit
betekent: meer functies in de publieke ruimte

te stapelen en mengen, om zo een bredere

doelgroep aan te spreken en een intensiever

gebruik en een hogere waardering van de

openbare ruimte te krijgen. Denk bijvoorbeeld

aan een waterplein, dat dienst doet als

verblijfsplek, maar bij tijden van regen als

waterbergingsruimte in het stedelijk gebied

fungeert,
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Via het debat goede initiatieven stimuleren en kennis uitwisselen
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5. Een visie op organische ontwikkeling

5.1 Het belang van organische
ontwikkeling

De maatschappelijke en economische

dynamiek in Nederland heeft de gebiedsopgave

veranderd en daarmee ook de aanpak van de

gebiedsontwikkeling; er komen steeds meer

andere ontwikkelvormen naast de traditionele
insteek. Organische ontwikkeling is één van

deze nieuwe varianten op het traditionele
ontwikkelmodel.
Ook de schaal van de woningaantallen is

anders. Sinds 2008 wordt er bijvoorbeeld in

de provincie Utrecht meer in tientallen dan in
grotere aantallen gebouwd.

Hierdoor is er een compleet nieuwe situatie

ontstaan met rollen die aan het verschuiven

zijn en de traditionele rol van ontwikkelaar

die aan het veranderen is. Andere partijen,

zoals zelfbouwers en ontwikkelnetwerken,
krijgen een belangrijker rol in het geheel van

gebiedsontwikkeling.

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

2013-2028 (PRS) zet de provincie Utrecht

in op binnenstedelijke woningbouw.

Dit sluit immers aan op de vraag van de

\.voonconsument, hiermee blijven de steden en

dorpen sterk, het leidt tot een beter draagvlak

voor voorzieningen en openbaar vervoer en het

landelijk gebied wordt ontzien.

Een deel van deze opgave zalvia organische

ontwikkeling worden gecreëerd. Dit is een

stapsgewijze, flexibele manier van planning

waar meer of andere partijen bij betrokken

zijn dan voorheen. Ik verwacht dat het bij
deze manier van planning lastiger sturen is op

woningaantallen, welstand of duurzaamheid

dan bij de traditionele planning.

Nu kan organische planning voor sommige
gebieden een goede oplossing zijn, aangezien

ze flexibeler en meer adaptief is en ruimte

biedt voor het uitoefenen van invloed door

toekomstige en huidige bewoners. Maar het is

zeker niet dé oplossing voor iedere locatie.

Te transformeren gebied: het voormalig defensieterrein Utrecht, onderdeel van de Merwedekanaalzone
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Deze tijd heeft nieuwe coalities,

verduurzaming van steden en dorpen, nieuwe

oplossingen, nieuwe verdienconstructies en een

nieuwe stedelijke economie nodig. Volgens mij

hoort daar niet maar één model van plannen

bij, maar zullen er ook naar de toekomst toe,

meerdere wijzen van ontwikkeling stand

houden. Omdat organische ontwikkeling echter

sterk in opkomst is en de kwaliteitseffecten van

organische ontwikkeling nog niet erg duidelijk
zijn, beperk ik mij daar in dit advies toe.

5.2 lnterpretaties van het begrip
Om spraakverwarring te voorkomen, volgt

hier de definitie van het begrip organische

gebiedsontwikkeling, zoals die in dit advies

gebruikt wordt:

Organische ontwikkeling is een

geb i eds ontw i kke I ing die st aps gew ii s gaat,

vanuit de krqcht van de burger enverbindingen

tussen organisaties en betrokkenen; wøarbij

eenflexibele manier van bouv'en wordl
voorgestqqn; waarbij geen strikte kaders maar

spelregels gelden en dus geen vastomlijnd plan

voor ligt, maal een toekomstperspectief.

Op basis van deze definitie hoort men in

een gebied dat op een organische manier

transformeeft daarom:
. Flexibiliteit te bieden;
. Partijen uit te dagen om te investeren en

daarmee beweging te genereren, om zo

verloedering tegen te gaan, marktwaarde

te creëren en/of maatschappelijke doelen

te dienen;
. Goede ideeën van potentiële gebruikers

te omarmen en om te kunnen gaan met

onbekende initiatieven (aantrekken en

toelaten);
, Deze te faciliteren vanuit een visie, die

richting geeft aan de toekomstige invulling
en inrichting van het gebied, voor zowel

de korte als de lange termijn;

Gebiedstransformatie met initiatief boulderhal Sterk, Merwedekanaalzone Zuid
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Het collectief belang te dienen door het

ontwikkelen van combinaties en het

creëren van meerwaarde voor elkaar en

voor het gebied;

Te werken met de ingrediënten die

aanwezig zijn op de plek en daarmee vorm

te geven aan een goed werkend stuk stad

of dorp, mét ruimtelijke kwaliteit.

In de praktijk wordt het begrip organische

ontwikkeling wel eens met bottom-up verward.

Toch zijn dit in mijn ogen twee verschillende

zaken, aangezien organis che ontw ikkel in g veel

verder gaat dan slechts het faciliteren van een

bottom-up initiatief.
Bij organische ontwikkeling werken de

overheid en bottom-up initiatieven samen,

om een gebied via een integrale visie met een

breed, tijdloos perspectief te ontwikkelen.

Een organisch ontwikkelproject kan dus

wel starlen met een bottom-up initiatief, als

voorstadium van een ontwikkeling. Maar

de noodzaak tot transformatie moet bij de

samenleving aanwezig zijn. Verder dienen de

initiatieven in zichzelfal zoveel energie te

genereren, dat er een stevige voedingsbodem

ontstaat voor meer verandering in een gebied.

Bottom-up past in deze tijd, maar kent wel een

aantal valkuilen. Bottom-up initiatieven missen

nog wel eens:
. Een kritisch verrnogen ten opzichte van

zichzelf en het gebied als totaal;
. De ambitie om meer dan de standaard te

leveren;
. De aansluiting (schaalsprong) van het

kleine project naar het stedelijk vraagstuk

(van architectuur naar stedenbouw, zodat

het individuele project kan leiden tot een

samenhangend ruimtelijk geheel) ;

. Een permanent karakter of de

mogelijkheid een duurzame betekenis voor

een gebied te hebben. Ik vind tijdelijke
initiatieven uit oogpunt van placemaking

en draagvlak interessant, maa[ ze leveren

voor de stedelijke ruimte pas echt iets op,

als een tijdelijk initiatief tot een blijvende

invulling of tot 'permanente tijdelijkheid'
leidt.

Bottum-up initiatief in het Oliemolenkwart¡er'De nieuwe stad', Amersfoort
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Organische ontwikkeling staat voor mij
dus voor hele andere zaken dan wat er nog

wel eens mee wordt geassocieerd: het niet-

ingrijpen door de overheid en door andere

partijen, bewust niets doen, geen aandacht

geven, plekken met rust laten en daarmee geen

verwachtingen en geen resultaten boeken.

Het gaat er in mijn ogen juist om, dat de

overheid mogelijkheden schept en (beleids)

ruimte creëert waardoor ruimte voor de

samenleving ontstaat om zichzelf te gaan

organiseren.

Bottom-up initiatieven maken onderdeel

van een dergelijke ontwikkeling uit, maar

moeten wel een integrale stedenbouwkundige

strategie ondersteunen. Een integrale

strategie kan bijvoorbeeld als pijler hebben

om alle stedelijke kringlopen van water,

voedingsstoffen en energie te sluiten, terwijl
dat nooit uit een enkel bottom-up initiatief zal

komen. Het geheel wordt daarmee meer dan de

som der delen.

Temp. architecture stelt dat er een vijftal
redenen zijn waarom men zou willen kiezen

Volkswagen evenement, Wagenwerkplaats en rangeerterrein Amersfoort

voor organische ontwikkeling, boven de

klassieke ontwikkelmethode (lezing Temp, op

het Landschapscafé van 5 september 2014),

Dit zijn:
l. De kans bieden aan een ander type

initiatiefiremers om mee te participeren;

2. Het bevorderen van efficiënt
ruimtegebruik, vanwege de kleine

korrelgrootte en de'plan'fl exibi liteit;
3. Het beter afstemmen van vraag en aanbod,

vanrryege de procesgerichtheid;

4, De kans vergroten op herontwikkeling
van compl exe binnenstedelijke

locaties, juist vanwege de geleidelijke

procesgerichtheid;

5. De gemeenten ontlasten door middel van

zelforganisatie vanuit de samenleving.

Dit is een interessant vertrekpunt, maar de

tijd moet ons leren of deze redenen voor

organische ontwikkeling in de praktijk ook zo

werken. Een planproces met een blauwdruk

kan immers ook slimme - wellicht andere -
ruimtelijke oplossingen bieden die leiden tot

een hoge ruimte efficiency. En wat betreft

punt vijf, het ontlasten van de gemeenten door

25



zelforganisatie, wijst de praktijk uit dat dit
gemeenten momenteel juist veel tijd kost. Zij
zijn nog niet goed uitgerust op de nieuwe rol

die van hun wordt gevraagd, en zelforganisatie

gebeurt helaas nog niet vanzelf. Bovendien

blijkt dat een bepaalde mate van begeleiding

door gemeenten voor initiatieftemers nodig

blijft. Het is dus de vraag of er op de lange

termijn sprake kan zijn van tijdswinst. 'Wel is

hetzo dat de inzet van de gemeente anders is.

5.3 Organiseren en sturen van
ruimtelijke kwaliteit

Organische ontwikkelprojecten worden in

hoofdzaak procesmatig aangevlogen. Daarbij

besteedt men onder meer aandacht aan de

scenario-ontwikkeling voor het gebied, het

kostenverhaal, de spelregelkaart en de rol van

de gemeente.

Maar er is meer nodig om tot een goede

ontwikkeling te komen, zoals: energie rond

(aandacht voor) de locatie, een vitaal netwerk

van paftijen die zich achter de visie scharen en

die een gezamenlijke inzet pleegt, draagvlak

bij het bestuur, alternatieve geldstromen of
subsidie. En niet te vergeten: het sturen op

ruimtelijke kwaliteit door middel van een

hoogwaardig perspectief.

In mijn ogen hangt de kwaliteit die op een

locatie gemaakt wordt erg af van het wenkend

perspecti ef. Ruimtel ijke kw aliteit ontstaat niet

vanzelf, zeker niet bij organische ontwikkeling.

Er is een gezamenlijk gedragen en verleidelijke

visie voor nodig, die sturìng geeft aan de

te organiseren ruimtelijke kwaliteit. Ook

is een goede promotie van de visie nodig,

bijvoorbeeld in de vorm van een aansprekende

website. Een wenkend perspectief bevat uit
mijn optiek tenminste de volgende aspecten

om ruimtelijke kwaliteit te organiseren:
. Het hoofdplan/ geraamteplan van

het gebied. Dit is een hoofdstructuur,

bestaande uit bouwvelden, wegen, groen

en water en waar gewenst ook rooilijnen;
. Het instrumentariumvoor de uitwerking,
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Ontwikkelingslocatie tegen het centrum aan, Utrecht

waaraan de initiatieven in ruimtelijke zin

moeten voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld:
. De pijlers van de gebiedsontwikkeling;
. De strategieën van de

gebiedsontwikkeling;
. De elementen;
. Het vocabulaire.

Een voorbeeld van een dergelijk

instrumentarium is te vinden in het

ambitiedocument van het Oliemolenkwartier

te Amersfoort (zie afbeelding). Dit
instrumentarium is in zijn abstractie generiek

en daarmee toepasbaar voor andere locaties.

Maar de uitwerking voor het maken van

kwaliteit in een gebied zal altijd maatwerk

blijven.

Een andere manier om ruimtelijke kwaliteit
uit te lokken, aanvullend op een wenkend
perspectief, is als een gemeente gaat investeren

in een locatie. Hier zijn diverse voorbeelden

van in Nederland te vinden. Zo heeft de

gemeente Deventer in het Havenkwartier de

aanleg van de openbare ruimte gefinancierd.

En wil de gemeente Amersfoort in het

Oliemolenkwartier in de aanleg van het

centrale plein investeren, om daarmee het

gebied aantrekkelijker voor investeerders te

maken.

De financiering van alle gedeelde

voorzieningen hoeft dus niet per definitie

op de schouders van initiatiefiTemers terecht

te komen. Soms zijn overheidsgestuurde

impulsen belangrijk en noodzakelijk om een

positieve beweging in een gebied gang te

zeÍten. Bovendien is het een middel om de lat,

op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, alvast

op hoogte te leggen.

De mate waarin ruimtelijke kwaliteit wordt
georganiseerd, kan voor mij per locatie

verschillen.
Sommige gebieden en ontwikkelingen zijn
gebaat bij een helder regiem met regels, andere

locaties bij het meer loslaten van regels en

kwaliteitsdoelstellingen en het meer vrijheid

bieden aan initiatiefnemers. Een manier om

dit laatste te doen, is om het bestemmingsplan

te verruimen en te scheiden op bijvoorbeeld

overlastcategorie en niet meer op functie, Zo'n
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verruiming is echter niet voor ieder gebied

een aantrekkelijke optie, aangezien het tot

functiemenging leidt.

Soms is een gebied zelfs helemaal niet gebaat

bij het sturen op ruimtelijke kwaliteit. Ik
denk dan bijvoorbeeld aan rommelzones en

creatieve broedplaatsen in de stadsranden,

waar een grote mate van vrijheid de beste

voorwaarden biedt voor een succesvolle

ontwikkeling. Voorbeelden in eigen land en in

het buitenland tonen dat deze gebieden op het

hoogtepunt van hun succes meestal een nieuwe

' kolonisatiegolf ' aantrekken, \{aarna een meer

gestuurde planning volgt.

5.4 Verantwoordelijkheid voor en

borgen van ruimtelijke kwaliteit
Ik vind dat de verantwoordelijkheid en regie

voor ruimtelijke kwaliteit bij alle betrokkenen

van een gebiedsontwikkeling ligt. Maar er is

natuurlijke een verschil tussen de provincie,

gemeente en initiatiefrremers.

De provincie is de regisseur van de

leefbare regio. Zij is niet altijd een partij

bij organische gebiedsontwikkelingen.

Maar als zij dit wel is, dan is vooral haar

gemeentegrensoverschrijdende blik en kennis

op het gebied van organische ontwikkeling
in eerder gedane pilots van toegevoegde

waarde, De rol van de provincie is faciliterend,

ondersteunend, verbindend, stimulerend

en soms ook regisserend, aangezien zij bij
belangrijke zaken de regie kan nemen (denk

maat aaî het sturen met inpassingplannen).

Zij kan een procesmanager aandragen,

die het proces op positieve wijze voedt en

versneld (dat is nu al in drie pilots gedaan),

Daarnaast kan zij kennis bieden in de

vorrn van inhoudelijke visievorming of
een gemeente adviseren om één of meer

specialisten op specifieke onderwerpen aan

te trekken, met wie zij eerder ervaring heeft

opgedaan. Ook kan de provincie wijzen op

de rollen die gespeeld moeten worden bij een

geslaagde gebiedsontwikkeling (zie ook het

einde van deze paragraaÐ, Of bij projecten

van een bovenlokaal belang optreden als

één van de acterende partijen (op basis

van gelijkwaardigheid) en eventueel een

gelegenheidscoalitie samen te stellen.

De gemeente is de regisseur van de leefbare

stad. Haar leidende rol is waardevol, want als

ze goed werk levert, luistert iedereen.

Maar de gemeenten zullen over het algemeen

wel ondernemender moeten worden, om

organische ontwikkelprojecten tot een goed

einde te brengen.

De initiatiefnemers leveren de uit de

Ervaren van een organische ontwikkellocatie door deelnemers aan het Landschapscafé in Vechtclub XL, Utrecht
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Organisatie Oleimolenkwartier, Amersfoort

stad en dragen de collectieve intelligentie

uit. Initiatiefrremers zijn er in vele soorten

en maten. Er zijn tegenwoordig stadsmakers,

stadsmakelaars en nieuwe ruimtelijke
professionals als MeerMerwede in de

gemeente Utrecht, die via experimenten

oplossingen voor een gebied aandragen. Dit
doen zij via een dialoog met de omgeving,

betrokkenheid, passie en samenwerking.

Ook zijn er andersoofiige platforms en

burgerinitiatieven. In de gemeente Utrecht

zijn er veel voorbeelden te vinden van

stapsgewijze ontwikkelingen, aangestuurd

door nieuwe initiatiefrremers en platforms voor

gebiedsontwikkelingen.

Ik vind dat de regie op het gebied van

ruimtelijke kwaliteit in organische

gebiedsprocessen bij iedereen ten dele ligt,
maar dat het hoofdaccent bij de gemeente ligt.
Zijheeft de helikopterview op stedelijk en

lokaal niveau, waardoor het mogelijk is om de

ruimtelijke samenhang tussen de initiatieven te

bewaken.

De gemeente kan de regierol ook samen

met anderen oppakken, bijvoorbeeld met

de provincie als er belangrijke zaken

spelen met een bovenlokaal belang, zoals

verduurzaming of de woningbouwopgave.

Of met ontwikkelende en visievormende

partijen, zoals voor het Oliemolenkwartier in
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Amersfoort is gedaan. Hier is een regieteam

aangewezen, bestaande uit de gemeente, een

ontwikkelaar en een ontwerpbureau. Zij leiden

de ontwikkeling, maar krijgen daarbij input

van het platform van initiatiefnemers.

Uiteindelijk gaat het er bij het voeren van

de regie om dat men op een juiste wijze de

aanweztge kennis organiseeft en benut, in

gezamenlijkheid beslissingen neemt, en de

kwaliteit van de gebiedsontwikkeling op een

goede wijze borgt.

Ik zie hier een belangrijke taak weggelegd

voor:
. Een supervisor die de kwaliteit van het

eindbeeld bewaakt (iemand met goede

ogen en gezond verstand);
. Een verbinder. Dit kan een ondernemende

gemeente zijn of ambtenaar die losstaat

van de gemeentelijke organisatie, of
een ingehuurde stadsmakelaar. In ieder

geval is het iemand die snel mensen in

de organisatie kan spreken en zaken

kan agenderen, een zekere vrijheid van

handelen heeft en vertrouwen vanuit de

organisatie krijgt.
. Iemqnd met visie (die vooruit kijkt, het

onderwerp goed kent en daarmee een

belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het

ambitiedocument kan leveren).

5.5 Tijdelijkheid
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Leegstaande locaties leveren over het

algemeen geen bijdrage aan de kwaliteit
van de stad, tenzij ze toegankelijk worden
gemaakt voor publiek gebruik. Het is daarom

interessant om van deze locaties kwalitatieve

'wachtruimtes'te maken, met (een divers)
programma, afgestemd op de opgaven van

de stad, vanuit beleid en vragen vanuit de

bevolking.

Een voorbeeld van zo'n gebied is

Galecopperzoom, gelegen tussen Utrecht en

Nieuwegein. Deze locatie kent een tijdelijke
invulling voor l5 jaar (meestal betreft tijdelijk
5 tot l0jaar) en sinds kort zijn de eerste

initiatieven in het veld zien. Interessant is

dat met het toelaten van deze initiatieven, het

gebied weer onder de aandacht wordt gebracht

en wordt opgenomen in het mentale geheugen

van omwonenden.

Tijdelijk evenement tijdens de Vrede van Utrecht op het dak van de A2

Tijdelijke initiatieven vind ik echter vanuit

twee perspectieven bijzonder interessant:
. Als tijdelijkheid leidt tot 'permanente

tij delijkheid' (een duurzame ontwikkeling
van de locatie);

. Als er bijzondere cross-overs tussen het

ruimtelijke en sociale domein en stedelijke

en groene gebieden kunnen worden
gemaakt,

Wanneer aan beide criteria kan worden

voldaan, dan is er wat mij betreft vanuit

ruimtelijke kwaliteit een prima basis om

tijdelijke initiatieven toe te laten.

Dit zijn dus andere criteria of motivaties dan

het minimaliseren van kosten door extensief
gebruik van de ruimte, of het compenseren

van rentelasten en genereren van maximale

opbrengsten. Deze motivaties snijden ook hout,

maar leveren geen directe bijdrage leveren aan

de kwaliteit van een gebied.

-ru



¡

Volkswagen evenement op de Wagenwerkplaats van Amersfoort

Hergebruik NS-loods op de Wagenwerkplaats Amersfoort

2r



6

6.1 Aanbevelingen voor de pro-

vincie
Breid uw visie op het gebied van binnen-

stedelijke ontwikkeling uit middels casus-

sen voor organische ontwikkelprojecten
Organische ontwikkeling is voor de

provincie geen doel op zich, maar een

middel om de provinciale binnenstedelijke

woningbouwopgave te realiseren. Dat

sluit aan bij mijn visie dat men organische

ontwikkeling niet overal moet willen inzelten,

aangezien een gebied er geschikt voor moet

zijn én de lokale potentiële initiatieftemers
een pioniersgeest dienen te hebben, wat niet

overal het geval is. Het is slechts één van

de meerdere mogelijke ontwikkelvormen,

die bijzonder nuttig kan zijn. Verder zit er

nog een reeks van stapsgewijze/ gefaseerde

varianten tussen de organische en klassieke

gebiedsontwikkeling. Zo blijkt uit de pilot bij
Snellerpoort te Woerden nu bijvoorbeeld dat

het gebied wellicht beter gefaseerd, en niet

zozeer organisch, moet worden ontwikkeld.

De gebieden die de meeste kans bieden voor

een organisch e ontwikkelw ijze, zijn w at

mij betreft de plekken die lokaal al goed

georganiseerd zijn (bijvoorbeeld in een

gebiedscoöperatie) en aangesloten zijn op

de gemeentelijke agenda. Als er nog geen

voedingsbodem voor initiatieven in een gebied

aanwezig is, dan staat deze zeker nog een

flinke tijd in de wachtstand.

Koftom, ik acht het relevant dat de provincie

via gerichte casussen meer visievorm pleegt op

organische ontwìkkeling, want deze vorm zal

in mijn optiek blijven bestaan en moet wel op

de juiste wijze worden íngezef om kwalitatief
hoogwaardig te zijn.
Verder is uw visieontwikkeling rond

binnenstedelijke ontwikkeling op de grotere

schaal van de regio nodig, om niet alleen

uitvoeringsgericht (per locatie/ casus) effi ciënt

AdvieS in de vorm.van aanbevelingen voor
organ ische ontwikkeling

te kunnen handelen, maar om ook vanuit een

groter perspectief te kumen opereren en te

weten waar u op welke wijze het verschil kunt

maken.

Breng ontwikkelen met kwaliteit via kennis-

netwerken scherper onder de aandacht
Naast de kwantitatieve opgave is er een

duidelijk aanwijsbare kwalitatieve opgave bij

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Maar

deze is soms lastig te organiseren en te borgen,

met name bij organische ontwikkelprocessen.

Ik vind het daarom belangrijk dat de provincie

'ontwikkelen met kwaliteit' gedurende

lange tijd onder de aandacht brengt.

Bijvoorbeeld in een geïhtegreerd netwerk

' binn enstedelijk ontwikkelen met kwal iteit',
ofvia haar bestaande en eventuele andere

kennisnetwerken, als het WBO netwerk
(WBO staat voor wonen binnenstedelijke

ontwikkeling), het FINC netwerk (FINC staat

voor Financieel Innovatieve Constructies)

en het platform woningmarkt voor

binnen stedelijke woningbouw.

Blijf verder present in het debat. En blijf
bijeenkomsten faciliteren die voldoen aan

bovengenoemde aspecten en de behoeften

in het werkveld. Zo stimuleert de provincie

bij gemeenten een werkwijze, die leidt tot

duurzame stedelijke ontwikkeling en excellent

partnerschap. Verder draagt het er aan bij dat

organisch ontwikkelen in de provincie Utrecht

succesvol kan worden.

Ontwikkelen met kwaliteit wordt mijns

ilziens succesvoller als de provinciale

kennisnetwerken:
. De resultaten uit de pilots delen met de 26

gemeenten in de provincie Utrecht;
. Zoeken naar een nieuwe, kwalitatief

hoogwaardige, balans tussen sturen en

loslaten en naar anders sturen en anders

loslaten die organisch ontwikkelen met

kwaliteit stimuleert;
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Gezamenlijk zoeken naal een herdefinitie

van de eigen rolopvattingen;

De transitievraagstukken van de stad en de

regio samen laten komen. Dit leidt mede

tot een grotere concurrentiekacht van

de regio en nieuwe vorrnen van bestuur/

gelegenheidscoalities ;

Contacten onderhouden met soortgelijke

netwerken. Zoals met het netwerk van

ambassadeurs dat het Pakhuis de Zwijger
dit jaar voor gemeenten in Nederland heeft

opgezet. In dit netwerk komt kennis op

het gebied van ontwikkelen samen. De

gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn als

Utrechtse gemeenten al bij dit netwerk

aangesloten.

Op een andere manier ontwikkelen, betekent

anders werken voor de overheid.

Dit kost tijd, vergt een andere aanpak, maar

kan ook veel plezier en resultaat opleveren,

Laat dit dus geen belemmering zijn om

hiermee te experimenteren en bewaak de

kwaliteit.
Blijf tenslotte kritisch op het beoogde

kwaliteitsniveau. Organisch ontwikkelen

betekent niet dat alles kan en mag.

Stimuleer en ondersteun gemeenten bij het

opstellen van een ambitiedocument voor
organische ontwikkellocaties, en laat deze

inzetten als communicatiemiddel
Door drie pilots procesmatig te ondersteunen,

heeft de provincie al flinke stappen op dit
onderwerp gezet.DaL is stimulerend, maar ik

denk dat het ook nuttig is om de aankomende

tijd extra pilots (ik denk aan nog zes, of
gefaseerd twee keer drie, mogelijk later nog

weer een paar) te ondersteunen. Er valt op het

terrein van organische ontwikkeling immers

nog veel kennis op te bouwen en te verspreiden

onder gemeenten.

Het is het meest waardevol als deze pilots op

een betekenisvolle plek liggen en een zekere

omvang hebben. Dit kan een knooppunt zijn

(bijvoorbeeld weer een stationsomgeving) of
een gebied zoals de Merwedezone in Utrecht

(en meer dorpse varianten hier op), waar de

provincie vanuit haar woningbouwopgave

en ambities voor het vestigingsklimaat

aanknopingspunten ziet.

Een ambitiedocument is een handig

sturingsinstrument en kompas bij realisatie van

organische ontwikkelprojecten. Het verbindt

belangen, maakt gezamenlijke amb ities he lder,

met name ook de ruimtelijke (kwalitatieve)

ambitie. Op basis van dit document kan een

gemeente veranderingen in de stad adapteren,

initiatiefrremers stimuleren om in actie te

komen en binden. Het document is dus

Draag via kennisnetwerken bij aan de aan-

pak van gemeenten bij organische ontwik-
keling, gericht op het ontstaan van publiek

eigenaarschap en inzet van gemeentelijke

expeÍise
Het is bij organische ontwikkeling interessant

als een alliantie van partijen eigenaar is van

opgaven. Of als er bij initiatiefiremers een diep

geworteld gevoel van eigenaarschap is bij de

omgeving.

Dit kan alleen gebeuren als de overheid

open staat voor het kritische verrnogen

van het publiek rondom een gebied. Goede

ideeen moeten immers de kans krijgen om

verwerkelijkt te worden.

Gebruik maken van het kritische veÍnogen
van het publiek is ook goed om draagvlak te

krijgen en te ontzorgen.

Een organische ontwikkeling kan mijns

inziens echter vrijwel nooit zonder

overheidsinzet plaats vinden. In het algemeen

zijn er wel externe impulsen nodig, is met

name vakexpertise nodig, inspiratie, of het

aanbrengen van een gemeenschappelijke focus

Dit helpt bij het maken van noodzakelijke

keuzes.



nadrukkelijk ook een communicatiemiddel.

Verder moet de regisserende partij (vaak een

gemeente) de juiste mensen in de juiste positie

brengen, want er is in ieder geval een verbinder

en supervisor voor de gebiedsontwikkeling

nodig (zie paragraaf 5.4), Zo kan een

initiatiefiremer het proces zo soepel en snel

mogelijk doorlopen. En houdt men de energie

op de locatie.

Het primaat voor het maken van een

ambitiedocument ligt bij de gemeente. Ik zie

hetzo dat de provincie daar bij voorkeur een

faciliterende of ondersteunende rol in neemt,

door bijvoorbeeld kennis of expertise in te

brengen.

Monitor en evalueer organische ontwik-
kelingslocaties in de provincie

Na drie pilots is het wat mij betreft nog

niet mogelijk om de resultaten die in de

provincie geboekt worden op het gebied

van organische ontwikkeling, kritisch te

beschouwen. Er zijn immers nog geen grote

zichtbare veranderingen in het veld: de

ambitiedocumenten liggen er, maar nu moeten

zich de eerste initiatieven nog ontplooien.

In de regio zijn er wel diverse bottom-up

initiatieven van mensen die de stad maken,

maar de impact ervan is nog beperkt.

Bovendien is bottom-uppen echt wat anders

dan organische ontwikkelin g (paragraaf 5.2),

Het monitoren en evalueren van de resultaten

en lessen van organische ontwikkelingslocaties

in de regio is daarom van grote waarde. Wat

leveft organische ontwikkeling de provincie

en gemeenten nu daadwerkelijk (ruimtelijk)

op? Zijn we blij met de resultaten? En werken

we op een goede manier aan het realiseren van

kwaliteit in bebouwde gebieden?

Via de samenwerkingsagenda gemeenten treft

u enkele gemeenten op bestuurlijk niveau al

op het onderwerp organische ontwikkeling.

Vanuit kwalitatief oogpunt raad ik u aan om

deze discussie te verbreden naar alle Utrechtse

gemeenten en te verdiepen op de inhoud en het

proces.

Organische ontwikkeling (en overigens het

transformeren van de stad in brede zin) is een

identiteit gerelateerd vraagstuk. Het gaat om

het leefbaarder maken van een gebied, op een

rvijze die kritische reflectie, het inbrengen

van analytisch vermogen en het sturen op

verantwoorde keuzes vergt, om daarmee te

waken voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Om verder te komen op dit onderwerp zijn
bredere inhoudelijke discussies nodig.

Ik adviseer u daarom om iedere twee jaar,

bijvoorbeeld gedurende een periode van zes

jaar, bij te houden wat er op dit gebied in

de provincie gebeur.t en wat de kwalitatieve

consequenties hiervan zijn.

Dit is eenvoudig te doen op basis van de

afgeronde pilots (zeker als u die uitbreidt
met nog eens zes), tetwijl u in de tussentijd

gemeenten ondersteunt met procesgeld

en kennis op het gebied van organische

ontwikkeling.

34



Herprogrammering en tijdelijke manifestaties op de Wagenwerkplaats, Amersfoort

35



6.2 Aanbevelingen voor gemeen-
ten

Maak een groen-licht kaart voor binnen-

stedelijke locaties waar u graag een vorm
van stapsgewijze ontwikkeling ziet
Er zijn verschillende manieren om een

gebiedsontwikkeling aan te pakken; op de

traditionele manier, of op een geheel andere,

zoals de organische manier. Omdat elke vorm

zijn eigen voor- en nadelen heeft, is het handig

om van te voren een beeld te vormen van de

vrijheid die een gemeente bij transformatie

van een gebied wil bieden: Mag het organisch

of niet? Dus kiest u voor een ruime of scherpe

afbakening?

Maak daarom een groen-licht kaart voor

binnenstedelijke locaties, waarin ook zichtbaar

is waar organische of gefaseerde ontwikkeling
mag, of optioneel mogelijk is.

Zorg dat tijdelijke ontwikkelingen ten goede

komen aan een duurzame stadsontwik-
keling

Het vormgeven van tijdelijke plekken in de

stad is inmiddels bijna een trend geworden.

Laat deze experimenten op open plekken

ten goede komen aan duurzame (groene)

oplossingen. Het levert namelijk
bìnnenstedelijke kwaliteit op.

Verbind verder het denken op de zeer korte

termijn (van bijvoorbeeld een festivalmaker)

met een groter perspectiefop de langere

termijn. En zorg daarbij als gemeente dat

u vergunningverlening makkelijk mogelijk
maakt als een initiatief past in het beoogde

perspectief voor transformatie.

Neem verantwoordelijkheid voor het borgen

van de samenhang tussen de verschillende
initiatieven
De gemeente is de partij die het overzicht

op de stedelijke schaal heeft en daarom

de samenhang tussen de verschillende

initiatieven goed kan organiseren en borgen.

Zijhoort aangesproken te kunnen worden op

de stedenbouwkundige en landschappelijke

kwaliteit. En er voor te zorgen dat ieder

initiatief dat wordt toegelaten in zichzelf goed

is, geen beperkingen oplegt voor toekomstige

gewenste ontwikkelingen, en aanvullend is op

de ontwikkeling van het grotere geheel.

Organiseer en stuur dus op ruimtelijke
kwal iteit bij organische ontwikkelproj ecten,

zowel op de korte als lange termijn. Voel u

verder ook verantwoordelijk voor het borgen

van die kwaliteit.

Om de inhoud van een ambitiedocument

te verwezenlijken, moeten de condities en

omstandigheden echter rijp genoeg zijn om

initiatieven tot wasdom te brengen. Vaak zijn

er bij een organische gebiedsontwikkeling eerst

een aantal concrete ingrepen en activiteiten in

een gebied nodig, bijvoorbeeld op het gebied

van het gebruik van de openbare ruimte,

altematieve woonvoÍnen of de culturele

identiteit, voordat er een grotere beweging op

gang komt.

Voorkom actief de valkuilen van bottom-up
initiatieven
Ik ben kritisch ten aanzien van bottom-up

initiatieven, ondanks dat ik ook vind dat de

bottom-up beweging uitzonderlijk relevant is

voor de stad. Maar zij moet wel tot resultaat

leiden en het niveau van een hobby ontstijgen.

Dat maakt ze duurzaam en nivelleer het

machtsverschil met de grotere partijen,

Vy'ees daarom voorbereid op de valkuilen van

bottom-up initiatieven, zoals ik die in paragraaf

5.2 heb benoemd.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan een

gebiedsontwikkeling dienen initiatieven

tenminste een:
. Kritisch verrnogen ten opzichte van

zichzelf en het gebied als totaal te hebben;
. De ambitie te hebben om meer dan de

standaard te leveren;
. De schaalsprong te kunnen maken van het

kleine project naar het stedelijk vraagstuk

(eventueel met behulp van gemeentelijke

expertise/visie);
. Een permanent karakter te hebben (dit

mag ook permanente tijdelijkheid zijn;

dat wil zeggeî, passen bij een duurzame

,) cl



invulling van de locatie, ook al is het

initiatief in zichzelf geen lang leven

beschoren).

Lezingen op het Landschapscafé 'Organisch ontwlkkelen met kwaliteit'
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7. Slotconclusie

Het thema groen-blauwe verbindingen heeft

veel potentie voor de ontwikkeling van het

stedelijke gebied en het landschap van de

provincie. Ik zie hier grote kansen liggen

voor het klimaatbestendig maken van onze

leefomgeving, het koppelen van ontwikkeling
met kwaliteit, het verbinden van kleine

opgaven aan grotere landschapsstructuren en

het realiseren van cohesie in het landschap.

Allemaal onderwerpen waarvan het in mijn
ogen buitengewoon relevant is dat de provincie

hier een rol pakt (en natuurlijk ook de

gemeenten).

Het thema organische ontwikkeling krijgt in
Nederland steeds meer aandacht en er zijn
veel experimenten gaande. Daarom is het de

uitdaging om uit te vinden wat het de provincie

(ruimtelijk en kwalitatief) kan opleveren,

hoe het kan bijdragen aan onze regionale

identiteiten, hoe we nog meer uit deze

ontwikkelwijze kunnen halen en wat daar dan

voor nodig is.

Het thema biedt kansen om ontwikkeling
aan kwaliteit te koppelen, het bestaande met

nieuwe agenda's te verbinden, voorzichtige

interventies en transformaties binnen het

bestaand stedelijk gebied te realiseren en

bottom-up en top-down nu eens echt met

elkaar te verbinden.

Ik adviseer de provincie dan ook om meer

aandacht te geven en inzet te leveren op

deze onderwerpen, omdat ze bijdragen aan

de klimaatbestendige stad, een veerkrachtig

landschap met sterke dorpen en steden, het

imago van de provincie, het vestigingsklimaat,

het economische klimaat en volksgezondheid

en welzijn.

Daarom beveel ik de provincie aan om:

L Groen-blauwe structuren expliciet als

provinciaal belang te benoemen;

2, Groen-blauwe investeringen te stimuleren;

3. Klimaatbestendige en ruimtelijk passende

initiatieven bij gemeenten te stimuleren;

4. Een perspectief op klimaatbestendigheid

binnen de rode contouren te ontwikkelen;

5. Uw visie op het gebied van

binnenstedelijke ontwikkeling uit te
breiden middels casussen voor organische

ontwikkelprojecten;

6. Kennis op het gebied van organische

ontwikkeling steviger in bestaande

netwerken te integreren en deze te

onderhouden;
'7. Gemeenten te stimuleren en te

ondersteunen bij het opstellen van

een ambitiedocument voor organische

ontwikkellocaties, waarbij het kritisch

vermogen van het publiek rondom een

gebied wordt benut en tijdelijkheid
een tool is voor een duurzame

stadsontwikkeling;
8. Organische ontwikkelingslocaties in de

provincie te monitoren en te evalueren.
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Gemeenten hebben op het gebied van

organische ontwikkeling vanzelfsprekend

het primaat, maar de provincie heeft wel

degelijk een verantwoordelijkheid voor de

binnenstedelijke kwaliteit en daarmee een

belangrijke rol op bijvoorbeeld het gebied van

kennisontwikkeling en -deling.

Tenslotte wil ik u nog een laatste suggestie

doen op het gebied van binnenstedelijke
kwaliteit. En dat is de volgende:

Bemoei u meer met de stad

In de aanloop naar een herijking van de

Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS)

vind ik het uiterst waardevol dat de provincie

meer visie over de stad gaat ontwikkelen.

Zeker met de Agenda Stad op komst, die het

kabinet in 2015 zal presenteren,

Sorteer daarom voor en ga, meer dan nu het

geval is, visievoming op de stad plegen: wat

vindt u van de landelijke agenda, wat wilt u
hiermee doen, welke rol wilt u gaan pakken

en wat zijn uw ruimtelijke focuspunten op het

gebied van leefbaarheid en concurrentiekracht

voor de regio en de stad?

Met een stevige inhoudelijke visie voor

de regio en de stad voorkomt u te worden

platgewalst tussen Rijk en stad en slechts een

provincie van het platteland te worden.

Dit betekent dat u het bebouwd gebied en de

stad tot provinciaal belang benoemt, meer

inzet op de stad pleegt, meer meedenkt en ook

regionale sturing geeft aan dit grote thema.

Verder pleit ik voor een integrale benadering

van het stedelijk gebied, net als u voor

kantoren en bedrijventerreinen inmiddels doet.

Hierbij stuurt u nu aan op herstructurering

van oude werkgelegenheidslocaties, in

plaats van op het toestaan van steeds maar

weer nieuwbouw op andere locaties. Dit is
beter voor de economie, hiermee bestrijdt u

de leegstandproblematiek en uit ruimtelijk
oogpunt is dit zeer aan te bevelen.

Door de binnenstedelijke opgave integraal

aan te vliegen en een visie op de grotere

schaal te ontwikkelen, kunt u ook de beste

projecten bereiken en bouwen aan een

aanvullende identiteit, tussen kernen onderl ing.

Dit leidt tot een duurzame transitie van het

stedelijke veld, het eenvoudiger leggen van

verbindingen en een hogere kwaliteit van

de fosieke leefomgeving, wat beter is voor

de volksgezondheid en het welzijn van uw

inwoners,

Ik ben van mening dat de provincie een

uiterst belangrijke taak heeft op het gebied

van ruimtelijke kwaliteit, zeker nu het Rijk
steeds meer taken heeft afgestoten naar lagere

overheden. Daarom vind ik het van belang dat

u goed zicht heeft (en dus visie ontwikkelt)
op de lange lijn van denken in de provincie:

wat doet u, wat is het ruimtelijk perspectiefl

Voor het landelijk, maar ook voor het stedelijk

gebied.
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Colofon

Zes bouwstenen voor advies

In de aanloop naar dit advies heb ik het afgelopen jaar een aantal activiteiten ontwikkeld binnen

het thema 'binnenstedelijke kwaliteit'. De belangrijkste zijn:

1. Het Landschapscafé organisch ontwikkelen, Utrecht, sept' 2014

Het Landschapscafé is een platform dat ik in februari 2013 heb opgericht vanuit mijn

functie als adviseur ruimtelijke kwaliteit, Hierin agendeer ik ruimtelijke onderwerpen

voor geihteresseerden en ruimtelijke partners van de provincie Utrecht. In dit café stond

het thema organisch ontwikkelen centraal. Zes sprekers boden een schakering

aan invalshoeken op dit onderwerp, waarbij ruimtelijke kwaliteit centraal stond.

2. Verdieping met de provinciale projectleiders (Nicoline Hanny en Stephanie van Schaik)

in de drie pilots voor organische ontwikkeling in Houten, Woerden en Veenendaal, jan.-

sept.20l4
3. Deelnemer aan de Intervisiebijeenkomst Wonen van de provincie Utrecht, jul.2014

4. Mijn lezing 'Groen-blauwe infrastructuur' voor de WUR, apr' 2014

5. Deelname aan het debat 'Greenforce'van Aofta, dec. 2013

5. Deelname aan de afsluitende bijeenkomst van het onderzoek 'Groen maakt gelukkig' van

Aorta, jun. 2014

6. Het door mij gelhitieerde WUR atelier 'Green-blue infrastucture for a resilient and

healthy city' voor de gemeente Utrecht, mrt.-jun. 2014.

Het project heeft een boekwerk en een digitaal ontsloten boek met bouwstenen en

ont\ryerpen voor een groen-blauwe en klimaatbestendige stad als eindresultaat.

1. Gesprekken met initiatiefnemers voor organische ontwikkeling, dijkgraaf P. Poelman van

het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, wethouder P. Jansen van de gemeente

Utrecht okt.-nov. 2014

8. Overige gesprekken binnen de provincie Utrecht, aug.-nov.2014
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HetADVIES B¡NNENSTEDELIJKE KWALITEIT'groen-blauwe verbindingen en

organische ontwikkeling' gaat over twee intrigerende thema's waarmee kwaliteit kan

worden toegevoegd aan het stedelijk gebied.

ln het stedelijk gebied spelen verschillende opgaven die bÌjzondere aandacht verdìenen,

Denk daarbij aan de energieopgave, de wateropgave, de economische opgave (onder

meer zichtbaar in de Ìeegstand bij kantoren), de opgave om tot een duuaame verhouding

tussen stad en natuur te komen en de binnenstedelijke woningbouwopgave (tot2028 is

de ambitie om 68.000 woningen in bestaand stedelijk gebied van de provincie Utrecht te

realiseren).

ln het stedelijke gebied gaat het tevens, veel meer dan vroeger, om het realiseren van

kleine en voozichtige interventies, om het bestaande met nieuwe agenda's te verbinden.

De centrale vraag daarbij is hoe en waar dit tot extra kwaliteit kan leiden.

De groen-blauwe stad-land verbindingen bieden bijzondere kansen voor het

klimaatbestendig maken van onze teefomgeving en het koppelen van ontwikkelingen (als

waterberging) met kwaliteit, in recreatief, ecologisch en landschappelijk opzicht.

De organische ontwikkelingen bieden kansen om steden en dorpen sterker te maken,

door op een stapsgewijze manier te gaan transformeren. Voor sommige gebieden lijkt

deze methode uitkomst te bieden. De uitdaging is echter wel om ruimtelijke kwaliteit

beter met organische ontwikkeling te verbinden, ondanks dat het lastiger sturen is op

woningaantallen, welsta nd, of duurzaam heid.

Dit advies draagt brj aan het vormen van een visie over de kwalitatieve ontwikkeling van

de stad en de regio. lk pleit hier nadrukkelijk voor, mede gezien de landelijke focus op dit

onderwerp en de lancering van deAgenda Stad in 2015.


