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van de Europeanen 
leeft in steden.

Een gebied dat slechts 
van ons aardoppervlak 
beslaat...

… en waar 
van de energievoorraad 
wordt verbruikt

2/3 3% 60-80%

Wat zien we gebeuren in steden?
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4De grootste impact behaal je door juist stedelijke gebieden te veranderen
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Slimme mobiliteitCirculaire economie

EnergietransitieKlimaatadaptatie Gezond en Veilig

Digitalisering

Urban Insight Sweco NL: De zes uitdagingen van de stad
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Behoeften en 
verlangens van mensen

Stedelijke structuren

Hoe beïnvloeden de 
behoeften en 

verlangens van mensen 
de stedelijke 
structuren? 

Hoe beïnvloeden 
stedelijke structuren de 

mogelijkheden van 
mensen om hun 

behoeften en verlangens 
te bevredigen? 

De behoefte van mensen centraal



2018 2019 2020 2021  
Urban Move Urban Energy Climate Action Urban Health 

& Wellbeing

Kennis delen – Insight reports
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9Ziektelast

Milieufactoren  4% (lokaal sterke variatie)

Gedrag 18,5 % 



2021-10-08

10



2021-10-08

11Gezonde & veilige stad

• Groenblauwe netwerken & 
Biodiversiteit

• Bewegen, ontspannen & leren

• Ontmoeting & Verbinding 

• Leefbaarheid & Levendigheid

• Sociale veiligheid

• Milieu 

• Economie en werk

• Voedsel
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12Hoe ga je aan de slag?

Een organisch ontwikkelde stad Een top-down geplande stad

• Programmatische aanpak

• Beeldend en goed uitgedacht toekomstperspectief

• Samen met ondernemers, bewoners en overheden
• Duidelijke en scherpe doelstellingen

• Heldere normen

• Laat het HOE open
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13Programma Stationsgebied Dijk & Waard
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“Een hoogwaardig stedelijk kerngebied voor Langedijk (Dijk) en Heerhugowaard (Waard) tot ontwikkeling brengen, waar vastgoedontwikkelingen 
en opwaardering van de infrastructuur en de openbare ruimte elkaar zo optimaal mogelijk gaan versterken. 

Hierdoor zetten we in op een groene, gezonde leefomgeving, waarin  biodiversiteit wordt vergroot.” 

Visie

Doelen

Activiteiten

Monitoring

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1)

Instrument 1

2)

1)

2)

3)

Instrument 2

3)

1)

2)

Instrument 3

3)

1)

2)

Instrument 4

3)

1)

2)

Instrument 5

3)
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15Groene Loper - Maastricht
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16Gezonde Groene Loper
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17Gezonde Groene Loper
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18Groote Wielen - 's-Hertogenbosch
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19Groote Wielen - 's-Hertogenbosch



2021-10-08

20Groote Wielen - 's-Hertogenbosch
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21Programma van eisen woningbouw Middelsee - Leeuwarden
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22Werklandschap Wijkevoort - Tilburg
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23Inspirerend voorbeeld - UN17 - Village

In dit dorp worden 400 
nieuwe huizen gebouwd, 
waarbij het de bedoeling 
is dat alle 17 Sustainable
Development Goals van de 
Verenigde Naties worden 
verwerkt. Het is het eerste 
bouwproject ter wereld, 
dat deze ambitie heeft.



Kenmerken
• Kopenhagen - Orestad

• 400 nieuwe woningen (3,5 ha)

• 37 soorten woningtypen gericht op inclusiviteit en diversiteit

• alle 17 SDG's verankerd in planvorming, bouw en onderhoud

• 1e bouwproject ter wereld met deze ambitie

• wil voorbeeld zijn voor de rest van de wereld

• prijsvraag

Vertaling van de SDG-doelen naar concrete oplossingen, zoals:
• circulair bouwen met gerecyled materiaal (beton, hout en glas)

• regenwater wordt opgevangen en hergebruikt  (o.a. wasserette)

• geothermie

• daktuinen en kassen zorgen voor voedsel (in eigen restaurant)

• 100  ongeschoolde banen gedurende de bouw en na voltooiing

• vrouwen expliciet uitgenodigd gedurende ontwikkelfase: inclusiviteit 

• versterken biodiversiteit met inheemse flora in (dak)tuinen 
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24Verbinden van alle SDG’s zorgt voor een veerkrachtige wijk

“The innovations we are introducing provide solutions
for a new, more inclusive and less harmful way of doing
things,” Lendager says. “Sixty per cent of the housing
needed by 2030 globally has not yet been built. The 
UN17 Village shows how we can support growing
populations without compromising on sustainability.”
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25Shared speed concept
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28Woonwijk - nabijheid planning
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Opgaven en ambities



Groen en klimaatbestendig
• Groen groeit mee op alle schaalniveaus

• Op loop- en fietsafstand

• Streven naar minimaal 40% groen in iedere 
buurt als ondergrens voor het klimaatbestendig 
maken van de stad.

• Groen tenzij

• Versterken van de lokale biodiversiteit bij elke 
ruimtelijke ontwikkeling.

• Vergroten van de toegankelijkheid van bestaand 
groen 

• Groen dient multifunctioneel te zijn en zoveel 
mogelijk waarden te dienen



Groen en klimaatbestendig



Integrale aanpak openbare ruimte



Woningbouw en woonomgeving
• 60.000 nieuwe woningen

• Kleiner maken van de sociaal-maatschappelijke 
verschillen tussen de wijken

• Goede mix van appartementen, grondgebonden 
woningen en verschillende woninggroottes en 
concepten

• Koesteren diversiteit aan woonmilieus

• Extra aandacht grote behoefte aan centrum 
stedelijke woonmilieus

• Relatie Woonvisie (2019)



Woningbouw en woonomgeving
Vier Utrechtse woonmilieus:

Centrumstedelijk: 
centrumgebied

Centrumstedelijk: 
traditionele wijk

Centrumstedelijk: 
nieuwe wijk

Groenstedelijk: 
groene wijk



Werk en werklocaties
2. Werken in de wijk versterken
• Behoud van bestaande werkgelegenheid in de wijken en 

• het toevoegen van meer werkfuncties waar dat mogelijk is

3. Vitale winkelgebieden versterken
• Sturen op basis van de hoofdwinkelstructuur

• Functionele verbreding met passende gebiedsgerichte 
functies (horeca, cultuur, sport en maatschappelijke 
voorzieningen)



Maatschappelijke voorzieningen
Drie richtinggevende kaders:
1. Utrecht beschikt over hoogwaardige 

voorzieningen op buurt-, wijken stedelijk 
niveau

2. Utrecht realiseert buurt- en wijkvoorzieningen 
in de nabijheid van inwoners en dragen bij aan 
de gemeenschapskracht

3. Een evenwichtige spreiding van stedelijke 
voorzieningen over de stad



Maatschappelijke voorzieningen
• Locaties stedelijke voorzieningen gekoppeld aan 

stedelijke ontwikkeling (nabij knooppunten)

• Meervoudig en flexibel ruimtegebruik in samenhang 
met andere functies

• Voorzieningen moeten laagdrempelig en voor 
iedereen toegankelijk zijn (bereikbaar, divers, 

• Vanuit elke ontwikkeling is oog voor en een 
ruimtelijke- en financiële bijdrage aan het 
voorzieningenniveau, óók als dit niet in het gebied 
zelf wordt opgelost.



Circulariteit
• Ruimte voor nieuwe specifieke bedrijven op het gebied van 

circulariteit, die milieucontouren benutten voor zowel opslag 
als nieuwe productie. 

• Bij de inrichting van de publieke ruimte rekening houden met 
de verschillende mogelijkheden in materiaalgebruik.

• Werken aan andere manieren van regelgeving en techniek.

• Ruimte te geven voor initiatief door en voor de stad. In 
samenwerkingsvormen met wetenschap, bedrijven en 
inwoners.

• Wereldwijde ontwikkelingen en innovatie op het gebied van 
circulariteit nauw in de gaten houden en actief op aansluiten.



Belangrijkste principes voor ruimtelijke ontwikkeling 
2040



Gebieden





Centrum - opgaven
• Schoonheid van de historische binnenstad behouden, benutten en beleefbaar houden;

• Historische binnenstad als plek voor ontmoeting en verblijf;

• Versterken verbindingen en samenhang tussen de historische binnenstad en het Beurskwartier;

• Diversiteit in wonen behouden;

• Maatschappelijke voorzieningen op peil houden;

• Anticiperen op het veranderende winkellandschap;

• Een grotere diversiteit aan werkplekken mogelijk maken in type omgeving en type doelgroepen;

• Balans zoeken tussen levendigheid en rust;

• Meer ‘open’ maken van de binnenstad;

• Een groene, duurzame en klimaatbestendige wijk. Tegengaan van hittestress door verharding om te zetten in groen;

• Verblijf centraal stellen: meer en hoogwaardiger verblijfsplekken maken;

• Beheerste groei van het toerisme, passend bij de schaal en identiteit van de (binnen)stad.



Centrum



Uitvoeringsstrategie



Naar realisatie: wat bepaalt de fasering?

• Planvoorraad vastgesteld Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) is het vertrekpunt

• Inclusief de bijbehorende volledige barcode

• Voorbereiden aanvullende ontwikkelingen na 2030 vanaf nu



v

Fasering

Fase 1 Fase 2 Fase 3

• Fase 1: harde plancapaciteit

• Fase 2: ontwikkelen Merwedelijn, Papendorplijn in relatie tot ontwikkeling Beurskwartier, Merwedekanaalzone, 
knooppunten Papendorp en Westraven

• Fase 3: Waterlinielijn in relatie tot start ontwikkelen A12 zone, knooppunt Koningsweg/Lunetten en doorontwikkelen 
Westraven

• Inclusief bijbehorende elementen van de barcode (groen, sport, voorzieningen, energie, klimaat)



Investeringsstrategie



Investeringsstrategie bij RSU 2040
• De investeringsstrategie is geen begroting, maar een investeringsopgave die verder wordt ingekleurd naarmate de 

realisatie van de ambities dichterbij komt.

• De investeringsstrategie bestaat uit:

1. Investeringsprincipes: uitgangspunten voor een haalbare en betaalbare RSU 2040

2. Investeringsopgave: wat kost het ongeveer?

3. Dekkingsbronnen: (financieel) instrumentarium dat de gemeente kan en wil inzetten om tot een haalbare en 
betaalbare investeringsopgave te komen én benodigde bijdragen vanuit Rijk en andere overheden

• De investeringsstrategie 2040 vormt het kader dat ook richting geeft aan het jaarlijkse gemeentelijke 
begrotingsproces



Investeringsprincipes
• Gebalanceerde groei leidt tot een hogere en complexere bekostigingsopgave, maar biedt ook rendementskansen

• Een integrale investeringsagenda vraagt om vroegtijdige integrale afwegingen

• Voor transformatie van de stad staan alle partijen aan de lat; Utrecht is het waard

• Rijksbijdragen blijven cruciaal, juist voor integrale proposities



Investeringsopgave: ca. € 7,1 mld
• De totale investeringsopgave tot 2040 bedraagt circa € 7,1 miljard.

• In onderstaande tabel staan indicatieve deelopgaven voor investeringen per barcodethema.

• Investeringsopgave transformatie grotere werklocaties en de energietransitie is nog niet in te 
schatten. 



Waar schuurt het, of niet?

• Wet- en regelgeving
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoording
• Waardes
• Vertrouwen
• Kennis
• Condities vs realisatie


