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Kerntaken van de provincie: het Volt-perspectief 

 Kerntaak Volt-perspectief 
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Het verdelen van de schaarse ruimte: 
waar mogen bijvoorbeeld steden of 
dorpen uitbreiden of 
bedrijventerreinen worden aangelegd, 
en waar leggen we auto- en 
spoorwegen aan, en waar komen 
gebieden voor industrie, landbouw of 
natuur. 

Volt vindt het belangrijk dat we de ruimte samen 
inrichten. Geen presentatie van vergevorderde 
plannen aan burgers, maar ronde tafels met alle 
belanghebbenden aan de start van het proces. We 
richten ons op schone en duurzame oplossingen 
met lokale draagkracht. Daarbij streven we integrale 
oplossingen na, met toegevoegde waarde op meer 
dan één enkel terrein. 
Meer woonruimte realiseren we vooral binnen en 
aan de randen van de grote steden, en we zorgen 
voor een woningaanbod dat aansluit bij leeftijd en 
behoeften van inwoners. 
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Het beheren van een vitaal platteland 
en natuur: hoe ontwikkelen we 
verantwoord ons platteland, hoe 
versterken we de natuur, en waar 
kunnen we recreatie mogelijk maken.  

Volt vindt dat we de lasten van de stikstofcrisis 
eerlijk moeten verdelen, dus ook met de lucht- en 
scheepvaart, de mobiliteitssector en vervuilende 
industrie. We zien kansen voor kringlooplandbouw 
en willen boeren actief ondersteunen met een 
vergoeding voor natuurbeheer en een eerlijke prijs 
voor hun product. Samen met minder vee op het erf 
zorgt dit voor een beperking van de stikstofuitstoot, 
bescherming van de natuur en een toekomst voor 
boerenbedrijven. 
 

E
n

e
rg

ie
 

Het verzorgen van 
toekomstbestendige 
energievoorzieningen: waar plaatsen 
we de windmolens en zonneparken, en 
hoe stimuleren we duurzame 
energieoplossingen.  

Volt vindt dat onze economie in 2040 moet draaien 
op groene energie zoals wind- en zonne-energie: in 
2030 zijn we op de helft. Dit doet een beslag op de 
schaarse openbare ruimte: het waar/wat bepalen 
we dan ook met alle belanghebbenden. We willen 
energiebesparingen versnellen en slimme 
innovatieve oplossingen stimuleren.  
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Het verzorgen van een schone 
leefomgeving: welke condities 
koppelen we aan vergunningen voor 
milieubelastende bedrijvigheid, hoe 
controleren we de productie en 
vervoer van gevaarlijke stoffen, en hoe 
zorgen we voor schoon zwemwater en 
de naleving van wetten voor lucht, 
bodem en water. 

Volt wil de kwaliteit van onze leefomgeving en die 
van planten en dieren behouden en waar nodig 
verbeteren. Daarom gaan we voor een 
klimaatneutrale provincie Utrecht in 2040. We 
investeren in een fossielvrij vervoerssysteem en 
voeren noodzakelijke maatregelen uit ter 
bescherming van de kwaliteit van water, aarde en 
lucht. Het tegengaan van waterschaarste, 
wateroverlast (incl. overstromingsgevaar), 
verdroging en bodemdaling geven we prioriteit in 
ons beleid voor Utrecht. 
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Het bereikbaar houden van alle regio’s: 
waar komen de provinciale wegen, 
fietspaden en bruggen, en hoe 
onderhouden we die. 

Met de stad Utrecht als OV-knooppunt beschikt de 
provincie over snelle verbindingen naar binnen- en 
buitenlandse bestemmingen. Volt wil ook alle 
dorpen en steden binnen de provincie Utrecht goed 
bereikbaar houden met duurzaam en slim openbaar 
vervoer, fietssnelwegen en stille en schone 
autowegen. We willen uitbreiding van OV, meer 
tramverbindingen, meer en makkelijke 
overstappunten en buurtbussen met lokale 
vrijwilligers.   
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Het bieden van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat met veel 
werkgelegenheid: hoe versterken we 
de aantrekkingskracht voor 
toekomstbestendige bedrijven, en hoe 
houden we bedrijven goed bereikbaar.  

Volt wil ruimte bieden aan duurzame en innovatieve 
bedrijven en de aantrekkingskracht van Utrecht als 
vestigingsplaats verder vergroten. We stimuleren 
kleinschalige plaatselijke economische activiteiten, 
zoals handel in streekproducten, ‘herenboeren’, 
sociale werkplaatsen of het duurzaam uitbaten van 
natuurlijke recreatieplekken. Volt wil daarbij dat de 
economie van de toekomst uitgaat van welzijn in 
plaats van puur financieel-economische welvaart. 
We wegen daarom in elke discussie alle 
maatschappelijke belangen en houden oog voor 
inclusiviteit (‘iedereen telt mee’). 
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Het bewaken van het cultuurhistorisch 
karakter: de zorg voor ons cultureel 
erfgoed en onze monumenten (samen 
met gemeenten en het Rijk).  

Volt wil het karakter van Utrecht behouden door de 
cultuurhistorische zicht-assen, buitenplaatsen, 
waterlinies, en talloze monumenten goed te 
beheren. We zien kansen voor een respectvolle 
exploitatie van ons cultureel erfgoed en maken het 
toegankelijk voor iedereen. 
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Verantwoord lokaal bestuur: de 
samenwerking tussen gemeenten 
bevorderen, en het toezien op de 
kwaliteit van lokaal bestuur en een 
verantwoord financieel beleid.  

Volt wil dat de provincie Utrecht initiatief neemt in 
de samenwerking met alle gemeenten, de 
waterschappen, de omliggende provincies, het Rijk 
en Europa. We beoordelen de kwaliteit van lokaal 
bestuur op de effectiviteit van deze samenwerking. 
De manier waarop voorstellen en besluiten tot 
stand komen is daarbij een belangrijk criterium. Alle 
bewoners van de provincie moeten zich gehoord 
voelen. Volt vindt dat goed lokaal bestuur 
inclusiviteit bevordert en lokaal draagvlak vergroot. 
Volt staat dus een minder controlegerichte 
bestuurscultuur voor en wil een meer initiërende en 
ondernemende provincie. 
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Volt-uitgangspunten voor bestuur & beleid   

 

Volt is een Europese partij met een hart voor pragmatische, duurzame en sociaal-inclusieve 

oplossingen gebaseerd op feiten en wetenschappelijke inzichten. Internationale 

voorbeelden en samenwerking versterken ons beleid. We gaan voor international best 

practices, ook in Utrecht.  

Actief inzetten voor een gezonde provincie voor iedereen: dat is het startpunt voor Volt 

in de Provinciale Staten in Utrecht. Met de borst vooruit en de mouwen opgestroopt. Geen 

onzichtbare politieke tussenlaag in een papieren werkelijkheid, maar een actieve provincie 

die dichtbij de bewoners van Utrecht staat en samen met de bewoners, bedrijven en 

organisaties werkt aan zichtbare oplossingen.   

Onderstaande uitgangspunten zijn voor ons de leidraad voor provinciaal bestuur en beleid. 

Concrete voorstellen per sector en per regio presenteren we in de volgende twee 

hoofdstukken.   

1. Actief en zichtbaar provinciaal bestuur 

Volt wil dat iedereen de rol en toegevoegde waarde van de provincie kent. Daarvoor moet 

het provinciaal bestuur actief verantwoordelijkheid nemen voor zichtbare resultaten en zich 

nadrukkelijker mengen in lokale en regionale debatten en bijeenkomsten. Dit betekent ook 

dat bestuurders en Provinciale Statenleden actief en openbaar de dialoog aangaan met 

mensen met verschillende belangen en ideeën, om zo inclusiviteit te bevorderen. We willen 

dat de provincie actief alle belanghebbenden betrekt in alle stadia van planvorming. De 

bestuurders en Statenleden leggen hierover verantwoording af aan lokale partijen zoals 

bewoners en ondernemers. Digitale media spelen daarbij een belangrijke rol. 

2. Beleid van onderop  

Volt staat voor een nieuwe manier van besturen. Een bestuur dat gebaseerd is op het 

vertrouwen dat we samen tot de beste oplossingen kunnen komen, en dat we deze 

samenwerking vanaf het begin actief moeten vormgeven. Volt wil dat de provincie 

creatieve bijeenkomsten organiseert waarbij groepen vertegenwoordigers van alle 

Utrechtse belangen met elkaar verschillende scenario’s ontwerpen en bespreken. Zo komen 

we van onderop tot een gedeelde visie voor de lange termijn. Dus geen inspraak op al 

uitgewerkte plannen, maar samen die plannen maken. Dit noemen we co-creatie.1 Dat komt 

neer op samen bedenken, samen praten en samen beslissen. De provincie zal hier geld, 

ruimtes, informatie en andere voorzieningen voor beschikbaar moeten stellen. De 

scenario’s bespreken we in openbaar debat met alle betrokkenen zodat we onderling begrip 

creëren en nader tot elkaar kunnen komen.  

 

3. Integrale oplossingen 

Volt wil voorkomen dat we van crisis naar crisis rennen. We weten dat echte oplossingen de 

belangen van één sector of slechts enkele partijen overstijgen: we gaan dus voor integrale 

oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het stikstofprobleem (stikstof is een deel van een 

groter probleem!), de woningnood of de energieproblemen. Dit lossen we niet op met 

plannen enkel gericht op boeren, stadsuitbreiding of windparken. We moeten alle belangen 

en uitdagingen vanaf het begin meewegen en durven te denken over de grenzen van 

eigenbelang. Daarom betrekken we lokale bewoners, ondernemers, boeren, natuur- en 

sociale organisaties allemaal vanaf het begin. Dit bevordert meteen het draagvlak en een 

 
1 Cocreatie wordt ook door minister Hugo de Jonge voorgesteld, o.a. in zijn Kamerbrief over 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Zie verder ook: Jan Vogelij, Effective Strategy Making, 
Co-designing Scenarios as a Tool for Effective Strategic Planning 2015 
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snellere uitvoering. Zo creëren we met een goed idee van vandaag geen probleem van 

morgen, en houden we iedereen aan boord. 

 

4. Economie op basis van welzijn 

Volt stelt welzijn veel centraler in de keuzes die we maken, en niet welvaart in de zin van 

financieel-economische voorspoed. Keuzen van de provincie moeten leiden tot een 

gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Culturele en natuurwaarden zijn 

niet altijd in geld uit te drukken, maar wel belangrijk voor onze leefomgeving en vitaliteit 

van onze regionale economie. We wegen in elke discussie daarom alle maatschappelijke 

belangen en houden oog voor inclusiviteit: iedereen telt mee. Net zoals het CBS2 hanteert 

ook Volt de brede welvaartsmonitor naast het bbp3, om de kwaliteit van investeringen in 

Utrecht te meten. Dat betekent dat we naast economische winst kijken naar de gevolgen 

en opbrengsten van keuzes voor o.a. onze  gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, wonen, 

het milieu, vertrouwen in de besluitvorming en een eerlijke verdeling van de welvaart. 

 

5. Europees denken, lokaal doen  

Europa zit in ons DNA. We lossen grensoverschrijdende problemen samen op. Volt wil het 

Europees beleid, zoals de European Green Deal4, vertalen naar de lokale situatie. Daarom 

staat maatwerk voor ons centraal: oplossingen kunnen verschillen tussen de Gelderse Vallei 

of het Groene Hart, de Heuvelrug of het Rivierengebied, en zelfs binnen deze regio’s. Volt 

wil daarnaast dat de provincie de kansen die Europa ons biedt effectief benut. Het gaat hier 

zowel om de mogelijke Europese subsidies en fondsen, als om het aanwenden van de schat 

aan voorbeelden en onderzoeken die op Europees niveau beschikbaar is. Utrecht zelf kan 

daarnaast ook Europees beleid beïnvloeden. We willen dat de relatie met Europa een 

expliciete verantwoordelijkheid wordt van een Gedeputeerde.  

 

Kortom, Volt wil het anders doen. We zetten de tekentafel van provinciale plannen niet in 

het provinciehuis maar op de pleinen in de provincie. Dit geldt voor nieuwe plannen maar 

ook voor achterhaalde en nauwelijks bekende plannen zoals de Utrechtse Omgevingsvisie5. 

Er is namelijk veel veranderd de afgelopen jaren. Vraagstukken over de landbouw, natuur, 

energie en woningbouw zijn urgenter geworden en de belangen zijn groot. Daarnaast 

heerst er een klimaat van wantrouwen in de politiek en krijgt beleid onvoldoende draagvlak. 

Dit kan anders. We geloven dat de provincie een brug kan slaan tussen alle belangen en 

vertrouwen kan herwinnen door vroegtijdig iedereen te betrekken en open te staan voor 

creatieve en vernieuwende ideeën. Volt wil dat de provincie een zichtbaar actieve rol speelt 

voor een gezond en toekomstbestendig Utrecht,  met een actief bestuur, beleid van 

onderop, integrale oplossingen, een economie op basis van een breed welzijnsbegrip, oog 

voor maatwerk en lokale culturele waarden, en een sterke verbinding met Europa!  

  

 
2 Zie: Leeswijzer - Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022 | CBS  
3 Bruto binnenlands product: Economische groei (cbs.nl)  
4 European Green Deal - Consilium (europa.eu)  
5 Zie: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/omgevingswet-en-visie 

https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2022/
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/leren-met-het-cbs/conjunctuurbekerstrijd/te-voorspellen-indicatoren/economische-groei
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/omgevingswet-en-visie
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Van participatie naar echte co-creatie 
 

Volt staat voor de inzet van burgerberaad en ondernemerstafels. Ook streven we naar  

burgeradviezen voor rijksbeleid. Binnen de provincie gaan we nog een stap verder en 

faciliteren we betekenisvolle co-creatie. Dit betekent dat de provincie vroegtijdig en met 

open vizier vertegenwoordigers van alle maatschappelijke belangen betrekt in het 

creatieproces. Dat gaat veel verder dan het delen van meningen of zienswijzen op 

bestaande ambtelijke stukken. We doen dit door samen met alle relevante partijen 

gebiedsgericht een nieuwe toekomstvisie te schrijven. Volt wil dat de provincie actief alle 

doelgroepen betrekt. Om dit mogelijk te maken zal de provincie de aanpak moeten 

afstemmen op de mogelijkheden en belangen van de doelgroepen. Dus ook op de 

mogelijkheden van doelgroepen die zich niet vanzelfsprekend melden in dit soort 

processen.  Vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen moeten daarbij actief 

worden betrokken in de organisatie van deze bijeenkomsten om toegankelijkheid / hoge 

opkomst mogelijk te maken. We letten daarbij op huidige thema’s en de kortere termijn, 

maar werken ook aan een visie voor Utrecht 2050. We zorgen dat alle partijen vanaf het 

begin betrokken zijn: de nieuwe visie schrijven we samen. Hiermee voorzien we de huidige 

omgevingsvisie6 van de nodige updates die beantwoorden aan de ontwikkelingen van de 

laatste jaren (zoals woningnood en de stikstofcrisis). Het proces van echte co-creatie is ook 

nodig binnen het huidige klimaat van wantrouwen in de politiek, een gebrekkig draagvlak 

voor besluiten, en de vaak onzichtbare rol van de provincie. En we voorkomen dat de 

uitvoering vertraagd of onhaalbaar wordt door bezwaren en tegenstand tijdens 

beleidsvorming, planvorming en/of vergunningverlening. Volt is ervan overtuigd dat co-

creatie leidt tot haalbare plannen met een stevig draagvlak in de praktijk.  

Betrokkenheid van Utrechters bij besluitvorming kan ook via burgerberaden: er wordt op 

verschillende plekken in Nederland en Europa al geëxperimenteerd met deze 

vernieuwende aanpak om burgers zelf oplossingen te laten formuleren.7 

Volt gaat er actief op toezien dat de provincie besluiten neemt die het resultaat zijn van 

creatieve en interactieve processen waarbij iedereen de kans heeft gehad om de uitkomst 

mede vorm te geven. Dit is in lijn met de Omgevingswet8, die ook actieve participatie 

vereist, bijvoorbeeld voor wijzigingen en het opstellen van omgevingsplannen. De provincie 

kan hier partijen actief in ondersteunen en tegelijkertijd zelf het goede voorbeeld geven bij 

de totstandkoming van beleidskaders en uitvoeringsplannen. Wederom: de tekentafel staat 

niet in het provinciehuis maar op de pleinen binnen onze provincie. 

Dienend leiderschap staat centraal in onze aanpak. We organiseren inclusieve 

beleidsprocessen die zijn afgestemd op de mogelijkheden van participerende partijen, 

zodat effectief meedoen ook echt mogelijk is. Co-creatie is daarbij transparant en goed 

gedocumenteerd. Dit vraagt om maatwerk gebaseerd op actieve betrokkenheid en 

organiserend vermogen van onze ambtenaren: precies de rol die Volt voor ogen heeft. Zo 

verankeren we een nieuwe bestuurscultuur van proactief en pragmatisch handelen, 

waardoor we de expertise en toegevoegde waarde van maatschappelijke partijen kunnen 

benutten in alle stadia van besluitvorming. We schuwen dus ook niet het gezamenlijk en op 

transparante wijze wegen van alle maatschappelijk belangen. We geloven dat begrip voor 

elkaars belangen het wederzijds vertrouwen zal voeden en daarmee de draagkracht voor 

de beste oplossingen in de praktijk vergroot.  

 
6 Omgevingsvisie | Gemeente Utrecht – Omgevingsvisie  
7 Eva Rovers over het burgerberaad (binnenlandsbestuur.nl)  
8 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet  

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/eva-rovers-over-het-burgerberaad
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
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Ruimtelijke Ordening  
Nederland is het op één na dichtstbevolkte land van de EU met 507 personen per km2; de 

gemiddelde bevolkingsdichtheid in de EU is 109 inwoners per km29. De provincie Utrecht staat 

op plek drie van de dichtbevolktste provincies van Nederland, met 916 personen per km2.10  

De grootste uitdaging is het slim verdelen van de beschikbare ruimte. Volt vindt dat het 

versterken van de duurzame kwaliteit van de leefomgeving doorslaggevend moet zijn in de 

bestuurlijke keuzes. 

▪ Volt wil dat we de kennis en kunde voor ruimtelijke ordening versterken binnen de 

provincie. We kiezen voor de terugkeer van de provinciaal planologische dienst, of 

een andere vorm van georganiseerde deskundigheid binnen de provincie. We pleiten 

daarnaast ook voor de terugkeer van de Rijksplanologische dienst.11   

▪ Bij veranderingen in de inrichting van de ruimte geven we voorrang aan oplossingen 

met een positieve bijdrage voor zowel mens, dier als plant, nu en in de toekomst. 

Gezondheid van de leefomgeving, inclusief de luchtkwaliteit, willen we in alle 

besluitvorming zwaar laten meewegen.  

▪ Cultuurhistorie en ruimte voor een klimaatbestendige natuur zijn belangrijke 

afwegingen, alsmede perspectief en kansen voor (agrarische) ondernemers om bij 

te dragen aan een natuurinclusief ruimtegebruik.  

▪ We realiseren meer passende woonruimte, duurzaam en betaalbaar voor alle 

inwoners. 

▪ We versnellen de realisatie van hernieuwbare en betaalbare energievoorzieningen.  

▪ We voorkomen fragmentatie, verdozing, verrommeling en leegstand in het 

landschap.  

▪ We vergroten natuurgebieden en versterken de onderlinge verbondenheid van deze 

gebieden. 

▪ We investeren in oplossingen tegen verdroging en bodemdaling, waterschaarste en 

wateroverlast (incl. overstromingsgevaar) en brengen de waterkwaliteit in de hele 

provincie op het vereiste Europese kwaliteitsniveau. We kiezen voor een 

gedifferentieerd waterbeleid: polderpeilen verhogen we bij natuur en bebouwing 

(zo voorkomen we verzakkingen), terwijl we plaatselijk het waterpeil willen kunnen 

afstemmen op de behoeften van de landbouw. 

 

Energie 

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland lag in 2021 tussen de 12,0 en 13,4 procent.12 

Het percentage hernieuwbare energie in de provincie Utrecht lag in 2020 (laatstbekende cijfer) 

op 7,9 procent t.o.v. 10,3 procent landelijk gemiddelde in 2020.13  

Utrecht is hekkensluiter als het gaat om het produceren van hernieuwbare elektriciteit.14 

Voor ons is dit een extra stimulans om meer hernieuwbare energieprojecten te realiseren 

binnen de provincie. Volt wil dat we duurzame energie lokaal opwekken waar mogelijk, met 

 
9 Bevolking | Internationaal | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl) 
10 https://www.staatvanutrecht.nl/themas/wonen/woondichtheid-en-

woningvoorraad#:~:text=Provincie%20Utrecht%20heeft%20hoge%20bevolkingsdichtheid&text=V
oor%20de%20provincie%20Utrecht%20geldt,1.084%20inwoners%20per%20km2). 
11 https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-organisatie/rijksplanologische-dienst-vro-vrom  
12 DASHBOARD - Energieneutraal - Utrecht (databank.nl) 
13 Hernieuwbare energie in Nederland 2021 (cbs.nl) 
14 https://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Milieu/Duurzame%20Energie.aspx                                                         

Ambitie van de provincie Utrecht: https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-05/12-
Programma%20energietransitie.pdf  

https://www.vzinfo.nl/bevolking/internationaal#:~:text=Nederland%20een%20van%20de%20dichtstbevolkte,nieuw%20venster)%2C%202021).
https://www.vzinfo.nl/bevolking/internationaal#:~:text=Nederland%20een%20van%20de%20dichtstbevolkte,nieuw%20venster)%2C%202021).
https://www.vzinfo.nl/bevolking/internationaal#:~:text=Nederland%20een%20van%20de%20dichtstbevolkte,nieuw%20venster)%2C%202021).
https://www.staatvanutrecht.nl/themas/wonen/woondichtheid-en-woningvoorraad#:~:text=Provincie%20Utrecht%20heeft%20hoge%20bevolkingsdichtheid&text=Voor%20de%20provincie%20Utrecht%20geldt,1.084%20inwoners%20per%20km2
https://www.staatvanutrecht.nl/themas/wonen/woondichtheid-en-woningvoorraad#:~:text=Provincie%20Utrecht%20heeft%20hoge%20bevolkingsdichtheid&text=Voor%20de%20provincie%20Utrecht%20geldt,1.084%20inwoners%20per%20km2
https://www.staatvanutrecht.nl/themas/wonen/woondichtheid-en-woningvoorraad#:~:text=Provincie%20Utrecht%20heeft%20hoge%20bevolkingsdichtheid&text=Voor%20de%20provincie%20Utrecht%20geldt,1.084%20inwoners%20per%20km2
https://actorenregister.nationaalarchief.nl/actor-organisatie/rijksplanologische-dienst-vro-vrom
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieneutraal
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieneutraal
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieneutraal
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/39/hernieuwbare-energie-in-nederland-2021#:~:text=Het%20aandeel%20hernieuwbare%20energie%20in,0%20en%2013%2C4%20procent.
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/39/hernieuwbare-energie-in-nederland-2021#:~:text=Het%20aandeel%20hernieuwbare%20energie%20in,0%20en%2013%2C4%20procent.
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/39/hernieuwbare-energie-in-nederland-2021#:~:text=Het%20aandeel%20hernieuwbare%20energie%20in,0%20en%2013%2C4%20procent.
https://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Milieu/Duurzame%20Energie.aspx
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-05/12-Programma%20energietransitie.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-05/12-Programma%20energietransitie.pdf
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behoud van belangrijke landschappelijke waarden en lokale draagkracht. We nemen een 

actieve rol aan binnen de energietransitie en versnellen de realisatie van 

energiebesparingen, (kleinschalige) lokale opwekking en opslag.  

▪ Volt wil dat de provincie haar wettelijke mandaat uitvoert om locaties (boven 5 

megawatt) te vinden voor windenergie, zonneparken, zonnepanelen op daken, 

geothermie en energieopslag. Dit is typisch iets waar co-creatie met alle lokale 

belanghebbenden moet plaatsvinden.  

▪ Alle energie voor Utrecht komt in 2040 van duurzame bronnen. We willen in 2030 op 

de helft zijn. Ruim voor 2040 liggen op alle geschikte daken zonnepanelen.  

▪ Inpassing in het landschap en voorkomen van overlast blijven belangrijke 

afwegingen. We zien mogelijkheden voor windmolens langs snel- en vaarwegen 

(bijvoorbeeld het Amsterdam-Rijnkanaal). 

▪ We onderzoeken ook de mogelijkheden van lokale kleine stroomnetten (zgn. 

microgrids), en vergroten het aanbod van laadcapaciteit voor elektrisch vervoer.  

▪ Energiebesparingen en innovaties gaan we actief stimuleren.  

▪ We onderzoeken mogelijkheden voor zonneparken op geschikte braakliggende 

weilanden zonder aantasting van belangrijke natuurwaarden. 

 

Wonen 

Er is een tekort aan betaalbare woningen in Utrecht: veel starters, jongeren en studenten die 

hun opleiding hebben afgerond, maar ook gezinnen die ruimer willen wonen en senioren op 

zoek naar geschikte woonruimten. De vraag naar sociale huurwoningen is ook groter dan het 

aanbod.15 Onderzoek van de provincie Utrecht heeft aangetoond dat wanneer er maatregelen 

worden getroffen om doorstroming te bevorderen, meer mensen een geschikte woning kunnen 

vinden die past bij hun levensfase.16 Tot en met 2030 moeten er in Nederland ongeveer 900.000 

woningen worden gerealiseerd. De provincie Utrecht heeft het Rijk aangeboden 83.500 

woningen te realiseren tot en met 2030.17 De provincie wil 10.000 woningen per jaar realiseren 

en streeft naar tenminste 50% van de nieuwe woningen in het sociale en middeldure segment.18 

Plannen worden verder uitgewerkt in drie woondeals voor de regio’s U10, Amersfoort en 

Foodvalley. Daarnaast heeft de provincie met een samenwerkingsverband van 16 Utrechtse 

gemeenten19, het ministerie van BZK en de woningcorporaties afgesproken om ca. 2700 

woningen voor de socialehuursector te realiseren: dit wordt tot op heden niet gehaald.20  

De woningnood gaat niet alleen over nieuwbouw maar ook over het omvormen van 

bestaande bouw: beide moeten parallel worden uitgevoerd. Volt wil dat de provincie zich 

gaat inzetten om barrières weg te nemen die de doorstroming belemmeren. We willen ook 

snel meer woonruimte van goede kwaliteit realiseren, maar dat doen we met behoud van 

het karakter van onze dorpen, steden en natuurgebieden. Daarom kiezen we vooral voor 

extra woonruimte binnen en rondom de grote steden, en het beter benutten van bestaande 

vierkante meters (door administratieve barrières op te heffen). We houden de dorpen 

 
15 Zie bijv. de tabellen in: 23052022-randvoorwaardelijk bod provincie Utrecht aan BZK (provincie-utrecht.nl)  
16 https://www.staatvanutrecht.nl/themas/wonen/woningbehoefte 
17 Provincie Utrecht - Provincie Utrecht zet in op bouw van 835000 woningen tot en met 2030       
18 Provincie Utrecht - Programma versnellen woningbouw 2021-2024       
19 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-

Water/2021/19-mei/14:00/2021RGW90-02-1-Concept-IRP-regio-U16.pdf  
20 Genoemde partijen hebben vastgesteld dat in de periode 2020-2035 39.800 woningen (minus 6.700 vervanging en 

verdichting en 6.700 verkoop), 5.800 flexwoningen, 10.200 studenteneenheden (minus 1.200 vervanging en verdichting), 
1.500 woningaanpassingen (wonen met zorg) en 30.900 verduurzamingen moeten worden gerealiseerd. De 
woningcorporaties moeten dus circa 2.700 nieuwe socialehuurwoningen per jaar realiseren, maar dit aantal 
wordt nu niet gehaald. Zie ook: Regioplatform woningcorporaties Utrecht RWU-RCM2021.pdf (rwu-utrecht.nl) 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-Water-en-Wonen/2022/15-juni/13:30/PS2022RGW33-03-Utrechtse-bijdrage-aan-landelijke-woningbouwopgave-randvoorwaardelijk-bod-Provincie-Utrecht.pdf
https://www.staatvanutrecht.nl/themas/wonen/woningbehoefte
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-zet-op-bouw-van-83500-woningen-tot-en-met-2030
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-zet-op-bouw-van-83500-woningen-tot-en-met-2030
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-10/Programma%20Versnelling%20Woningbouw%202021-2024.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-10/Programma%20Versnelling%20Woningbouw%202021-2024.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-10/Programma%20Versnelling%20Woningbouw%202021-2024.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/19-mei/14:00/2021RGW90-02-1-Concept-IRP-regio-U16.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/19-mei/14:00/2021RGW90-02-1-Concept-IRP-regio-U16.pdf
https://rwu-utrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/RWU-RCM2021.pdf


13 
 

vitaal, maar voorkomen dat zij ongebreideld naar elkaar toegroeien, het open karakter van 

het landschap aantasten en hun eigen, specifieke cultuurhistorische karakter verliezen. 

Samen met de inwoners van de dorpen en wijken bepalen we de rode contouren rondom 

het dorp en de mogelijkheden om, vooral via inbreiding en herbestemming, aan nieuwe 

wooneisen te voldoen die mogelijk en nodig zijn om voorzieningen op peil te houden. Ook 

de nieuwbouw moet de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. In tegenstelling tot het 

‘bouwen voor de markt’, waar opbrengst van ontwikkelaars centraal staat, zal het 

woningaanbod aansluiten op de behoeften die passen bij specifieke levensomstandigheden 

en verschillende leeftijdsgroepen. Dat betekent dat we ook nieuwe vormen van wonen 

(zoals mantelzorgwoningen) mogelijk maken. 

▪ We zorgen voor een duurzaam en flexibel woningaanbod dat aansluit op de vraag 

van starters, jongeren, jonge gezinnen, senioren en statushouders.  

▪ We willen dat de provincie zich houdt aan de belofte van 83.500 woningen in 203021 

en concrete tussendoelen stelt. 

▪ De helft van deze opgave is voor het sociale en middensegment: dat is geen 

‘streven’22 maar een absoluut minimum. 

▪ Het aanbod van sociale huurwoningen kan en moet omhoog met minimaal 2700 

woningen per jaar. We streven naar een gerealiseerd extra aanbod van minimaal 

30% (gelijk op opgave vanuit het Rijk)23 per gemeente, met een ambitie om uit te 

komen op ca. 40% van het totaal gerealiseerde aanbod (ca. 9% hoger dan het huidige 

aanbod van de provincie24). 

▪ Alle bestaande sociale huurwoningen worden versneld geïsoleerd. Volt wil dat de 

provincie onderzoekt op welke manier dit kan worden ondersteund.  

▪ We investeren gericht in de kwaliteit van wijken die een upgrade nodig hebben voor 

een gezonde en veilige leefomgeving. Wijken met veel sociale huurwoningen staan 

bovenaan de lijst.  

▪ De samenwerking met de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU)25 blijft belangrijk, 

met name voor de kennis en ervaring op het gebied van lokale marktwerking.  

▪ Rijnenburg en Vathorst zien we als kansen om versneld woningbouw te realiseren 

rondom Utrecht en Amersfoort, met veel groen en met goede verbindingen voor 

openbaar vervoer en fietsroutes.  

▪ We stimuleren innovatieve ideeën en we creëren ruimte voor veelbelovende 

experimenten, ook op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap. We 

denken bijvoorbeeld aan het bieden van ambtelijke ondersteuning bij het uitdenken 

van vernieuwende ideeën of een website waar projecten kunnen worden aangemeld 

en gestimuleerd. Flexibele en collectieve woonvormen zoals woningen met 

meerdere generaties onder één dak of mantelzorgwoningen zien we als kansrijke 

oplossingen. Hier maken we geld voor vrij. 

▪ We verbouwen leegstaande panden tot moderne en duurzame woningen met lokale 

karakteristieken. 

▪ We stimuleren doorstroming van bijvoorbeeld grote gezinnen, senioren en 

eenpersoonshuishoudens, ook binnen een stad of dorp.  

 
21 NOVEX-gebieden - De Nationale Omgevingsvisie  
22 https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-10/Provinciaal-programma-wonen-en-

werken-2021.pdf  
23 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/11/betere-landelijke-spreiding-streven-

naar-30-sociale-huur-per-gemeente  
24 Programma Versnelling Woningbouw 2021-2024.pdf (provincie-utrecht.nl)  
25 https://nvomu.nl/over/  

https://denationaleomgevingsvisie.nl/programma+novex/novex-gebieden/default.aspx
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-10/Provinciaal-programma-wonen-en-werken-2021.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-10/Provinciaal-programma-wonen-en-werken-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/11/betere-landelijke-spreiding-streven-naar-30-sociale-huur-per-gemeente
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/11/betere-landelijke-spreiding-streven-naar-30-sociale-huur-per-gemeente
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-10/Programma%20Versnelling%20Woningbouw%202021-2024.pdf
https://nvomu.nl/over/
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▪ We verlagen waar mogelijk de kosten voor burgers en versimpelen procedures. 

Grondprijzen en vergunningskosten kunnen omlaag.  

▪ Volt wil dat de provincie actief meedenkt met het Rijk en de gemeenten om 

oplossingen te vinden voor statushouders en ervoor te zorgen dat de woningbouw 

de vraag beantwoordt. We blijven zowel vanuit de portefeuilles interbestuurlijk 

toezicht als wonen deelnemen aan de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie 

(PRT).26 

▪ Al het nieuwe woonaanbod is duurzaam en de verduurzaming van bestaande 

woningen zullen we actief stimuleren. Zonnepanelen, circulaire bouwmaterialen en 

duurzame vormen van bouw, waaronder duurzame houtbouw, worden de norm. De 

provincie werkt daarvoor proactief samen met gemeentebesturen om zichtbare 

resultaten te halen, ook op de korte termijn.  

▪ We verminderen stadshitte en verdroging door slim bouwen en ruimte te creëren 

voor schaduwrijke parken en waterpartijen. Nieuwe woonwijken komen met veel 

groen en moderne voorzieningen voor jong en oud.  

▪ We optimaliseren het drinkwaterverbruik door slimme oplossingen voor 

hergebruik en goed gebruik van hemelwater.  

▪ Gezien de Rijkstaakstelling27 voor woningbouw zijn grote stadsuitbreidingen nog 

steeds nodig. Het grote belang dat Volt hecht aan natuur en landschap zal 

medebepalend zijn voor de haalbaarheid en uitvoeringswijze van deze 

Rijkstaakstelling binnen onze provincie. 

 

Landbouw 

In de provincie Utrecht zijn ongeveer 2500 landbouwbedrijven (situatie 2020). De Utrechtse 

landbouw is met 57 procent van het oppervlak de grootste grondgebruiker van de provincie. 

De melkveehouderij is verreweg de grootste sector in de provincie Utrecht. Gevolgd door de 

overige graasdierbedrijven. De intensieve veehouderij (pluimvee-, varkens- en 

vleeskalverhouderij) is vooral te vinden in het oosten van de provincie. De fruitteelt in het 

Kromme Rijngebied en gelokaliseerd glastuinbouw in enkele gebieden (Harmelerwaard, polder 

Derde Bedijking bij Mijdrecht). Er is relatief weinig akkerbouw.28 

Volt wil ruimte behouden voor gezonde agrarische activiteiten. Volt kiest daarom niet voor 
algemeen geldende maatregelen maar voor maatwerk, omdat elke situatie anders is. 
Toekomstbestendig landbeheer is het uitgangspunt, en kringlooplandbouw en 
natuurinclusieve landbouwmethoden krijgen een echte kans op een vitale exploitatie. De 
lasten van de stikstofcrisis gaan we eerlijk verdelen, dus ook met de lucht- en scheepvaart, 
de mobiliteitssector en vervuilende industrie. Inspraak en een breed draagvlak zijn 
belangrijk: participatie van boeren aan de start van planvorming is cruciaal voor het samen 
definiëren van een langetermijnperspectief. Volt wil boeren actief ondersteunen in deze 
transitie, met een vergoeding voor natuurbehoud en het stimuleren van een eerlijke prijs 
voor hun product. Samen met minder vee op het erf zorgt de beoogde transitie voor een 
beperking van de stikstofuitstoot, bescherming van de natuur, dierenwelzijn en een stabiele 
toekomst voor boerenbedrijven.  
 

▪ Maatwerk is voor Volt belangrijk: oplossingen moeten draagvlak creëren en nauw 

aansluiten bij de specifieke lokale omstandigheden zoals waterstanden, 

grondsoorten, afstand tot kwetsbare natuur, en de aard en werkwijzen van 

agrarische bedrijven.  

 
26 COA - Regietafels: landelijke afstemming | www.coa.nl  
27 Voor 2030: 83.500 woningen, voor 2040: 165.000 
28 Landbouw | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw#lami


15 
 

▪ We maken geld en andere middelen beschikbaar om de transitie samen met boeren 

te dragen.   

▪ Medezeggenschap en een breed draagvlak zijn cruciaal. Om landbouw en veeteelt 

ook in de toekomst mogelijk te maken, organiseren we proactief processen van co-

creatie met alle belanghebbenden. We beslissen samen hoe we de gezondheid van 

de leefomgeving kunnen versterken. Participatie van boeren aan het begin van de 

planvorming is nodig om deze co-creatie te laten slagen.  

▪ We voorkomen crisismaatregelen met beperkt perspectief of algemene 

maatregelen die voor iedereen een andere impact hebben. We werken aan een 

eerlijk en duidelijk perspectief voor de langere termijn waarin we de stapsgewijze 

verduurzaming en natuurinclusieve vormen van landbeheer en veeteelt kunnen 

faciliteren en ondersteunen, ook financieel. 

▪ Een duurzame balans tussen landbouw en natuurkwaliteit staat centraal.29  

▪ Technische innovaties zijn een belangrijke toevoeging en Volt zal deze aanmoedigen 

in aanvulling op (en niet ter vervanging van) duurzame manieren van agrarisch 

werken.  

 

Natuur, milieu, water en landschap 
Ongeveer één miljoen plant- en diersoorten wereldwijd worden met uitsterven bedreigd en de 

huidige inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te 

stoppen.30 De provincie Utrecht telt 500 bedreigde plant- en diersoorten.31 

Volt wil investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de natuur en het vergroten van 

het natuurareaal. Een duurzaam evenwicht tussen natuur en het gebruik van de natuur door 

de mens is daarbij het uitgangspunt. We willen de samenhang van natuurgebieden in het 

landschap herstellen en verstevigen om zo versnippering en achteruitgang te voorkomen. 

We willen de verschillende ecologisch rijke landschapselementen actief beheren, met 

versterking van de  biodiversiteit en ecologische kwaliteit. We bewaken de waardevolle 

openheid binnen onze provincie.  

▪ We gaan op zoek naar mogelijkheden om meer ecologische verbindingszones te 

creëren zodat de biodiversiteit kan toenemen en deze beter bestand is tegen 

klimaatverandering.  

▪ We benutten de mogelijkheden om de gevarieerde ondergrond te gebruiken voor 

meer natuurontwikkeling.  

▪ We bieden ruimte voor een diversiteit aan flora en fauna om het natuurlijke karakter 

in onze natuurgebieden en landschappen levend te houden. Door het actief planten 

en onderhouden van gebiedseigen plant- en boomsoorten versterken we de 

weerbaarheid tegen invloeden van de mens en het klimaat. 

▪ De polder(water)peilen (oppervlaktewateren) willen we plaatselijk verhogen, o.a. in 

het Groene Hart, zodat de natuur kan herstellen, het inklinken wordt tegengegaan 

en het toekomstig grondgebruik (huisvesting, landbouw, natuur) in aangepaste 

vorm tegelijkertijd mogelijk blijft. Dit verkleint ook het risico op verzakkingen van 

huizen. Tegelijk gaan we de huidige daling en verzilting van het diepe grondwater 

tegen met gerichte maatregelen, in nauwe samenwerking met waterschappen en 

andere lokale partijen en bewoners. We laten grondwaterstanden en het 

vasthouden van water voor het behoud van de natuur zwaar meewegen in 

 
29 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurbeheer  
30 IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem 

services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
31 Biodiversiteit: leefgebieden bedreigde soorten | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurbeheer
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/biodiversiteit-leefgebieden-bedreigde-soorten
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ruimtelijke besluitvorming. De Valleikanaalzone ontwikkelen we tot een regionale 

waterbuffer met oog voor de cultuurhistorische en recreatieve ontwikkeling van de 

Grebbelinie. Hierbij betrekken we ook de aanwezige landgoederen, 

waterbergingsgebieden en natuurontwikkeling. 

▪ We toetsen alle nieuwe plannen op landschapsniveau, om versnippering in het 

landschap te voorkomen. 

▪ We willen ons inzetten voor de kwaliteit van recreatievoorzieningen met de talloze 

wandel- fiets- en zwemlocaties die zo bepalend zijn voor de buitenbeleving en 

natuureducatie. Daarbij zorgen we ervoor dat recreatie ook in de toekomst mogelijk 

blijft: we creëren zones met verschillende mate van toegankelijkheid en 

aanverwante infrastructuur om zo de groeiende recreatieve druk op kwetsbare 

natuur in goede banen te leiden. We denken bijvoorbeeld aan het afstemmen van 

het aantal bezoekers per dag op het lokale draagvermogen van de natuur, of aan 

verbeterde aansluitingen op openbaar vervoer en fietsverbindingen. We creëren 

ook nieuwe recreatieplekken om de recreatiedruk op veel bezochte plekken te 

verminderen en een breed aanbod te waarborgen. We ontwikkelen tegelijk ook 

meer mogelijkheden voor buiteneducatie, gericht op natuur en landbouw. 

▪ We bepleiten de formele erkenning van de gehele Utrechtse Heuvelrug tot 

beschermd nationaal park, zodat de samenhang van de Heuvelrug versterkt wordt 

en het Rijk ook meer betrokken is bij het beheer en onderhoud. 

▪ We willen investeringen in waterstaatkundige werken (zoals dijkverhogingen, 

dammen en sluizen waarmee de polderpeilen worden gezet). Dit biedt niet alleen 

duurzame oplossingen tegen overstromingen en droogte, maar dient ook 

economische activiteiten op het water, de natuurwaarde en natuurrecreatie.   

▪ We pleiten bij het Rijk voor meer investeringen in de waterkwaliteit.  

 

 

Verkeer & vervoer 
Met een gemiddelde bezettingsgraad van 1,6 mensen per auto in Europa in 2018, kan 

autodelen of overstappen op openbaar vervoer, fietsen of te voet gaan, de uitstoot helpen 

verminderen.32 Bijna alle inwoners in de provincie Utrecht (ruim 93%) hebben binnen 600 meter 

van hun woning toegang tot het openbaar vervoer.33 

Volt vindt dat het mobiliteitsaanbod goed moet aansluiten op de reisbehoeften van ons 

allemaal, nu en in de toekomst. Met een groeiend aantal inwoners en werknemers komen 

onze wegen en het OV onder druk te staan. We hebben slimme oplossingen nodig op basis 

van wetenschappelijke studies over reisgedrag en reisbehoeften, afgezet tegen 

demografische ontwikkelingen, klimaateisen en een groeiend aantal woningen en bedrijven 

die allemaal goed bereikbaar moeten zijn. Europese voorbeelden voor duurzame mobiliteit 

uit bijvoorbeeld Zwitserland, Oostenrijk, Denenmarken of Frankrijk inspireren ons.34 De 

bereikbaarheid van steden en dorpen willen we verbeteren met verschillende snelle 

verbindingen. Duurzaamheid en bereikbaarheid voor iedereen zijn de kerncriteria voor 

mobiliteit.  

 
32 CO2-emissies van auto's: feiten en cijfers (infografieken) | Nieuws | Europees Parlement 

(europa.eu) 
33 Provincie Utrecht, Jaar- en trendrapportage OV (2019) 
34 Zie bijvoorbeeld: Living Moving Breathing - Ranking of European Cities in Sustainable Transport 

(wupperinst.org) 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissies-van-auto-s-feiten-en-cijfers-infografieken#:~:text=Passagiersauto%27s%20zijn%20een%20belangrijke%20vervuiler,van%20het%20wegtransport%20in%20Europa.
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissies-van-auto-s-feiten-en-cijfers-infografieken#:~:text=Passagiersauto%27s%20zijn%20een%20belangrijke%20vervuiler,van%20het%20wegtransport%20in%20Europa.
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/7033/file/7033_Living_Moving_Breathing.pdf
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/7033/file/7033_Living_Moving_Breathing.pdf
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▪ Volt wil experimenteren met een provinciale OV-pas waarmee lagere 

inkomensgroepen het liefst gratis of anders tegen een gereduceerd tarief gebruik 

kunnen maken van het OV. Zo maken we reizen binnen de provincie voor iedereen 

mogelijk. Dit kan worden opgenomen in de aanbesteding. 

▪ We willen vernieuwende ideeën en innovaties stimuleren. We denken bijvoorbeeld 

aan geluidsschermen van zonnepanelen, volledig duurzame/circulaire infrastructuur 

incl. asfalt, en de uitbreiding van het gebruik van deelmobiliteit (elektrische 

scooters, fietsen, deelauto’s etc.). 

▪ We creëren meer snelle en veilige fietsverbindingen tussen dorpen en steden en 

investeren in de fietsinfrastructuur zodat we alle grote en kleine kernen binnen de 

provincie met fietswegen verbinden. We plaatsen fietstunnels en andere veilige 

oversteekmogelijkheden en investeren in de kwaliteit van fietspaden.     

▪ We investeren fors in meer OV waaronder snelbussen, tramverbindingen en 

buurtbussen, ook voor avond- en weekenddiensten.  

▪ Ook plaatsen we meer overstappunten waar verschillende vormen van vervoer (ook 

deelauto’s of leenfietsen) samenkomen. En we gaan het hele wegennetwerk 

beoordelen op haar toekomstbestendigheid, terwijl we bestaande wegen stiller en 

schoner maken. 

▪ We creëren meer overstappunten voor verschillende vervoersmiddelen en maken 

het aantrekkelijk door samen met partners (NS, het Rijk, Gemeenten) deze punten 

reizigers vriendelijk in te richten. Zo maken we het aantrekkelijk om een reis per 

(deel)fiets, (snel)bus en/of (leen)auto te maken.  

▪ Het OV zal ook de kleinere kernen goed bereikbaar moeten houden. We 

onderzoeken mogelijkheden voor kleinschalig openbaar vervoer inclusief 

buurtbussen of regio taxi’s met inzet van lokale vrijwilligers. We gaan investeren in 

verschillende vormen van openbaar vervoer op bestelling. En we willen 

experimenteren met vernieuwende vormen van dienstverlening. Denk aan een 

lokale OV-maatschappij die een directe lijn tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede 

uitbaat en daarnaast een netwerk van buurtbussen inzet met lokale vrijwilligers. 

Zulke innovaties kunnen leiden tot betere bereikbaarheid op een sociale en 

betrokken manier.  
▪ We zijn voor het doortrekken van de Uithoflijn: een tramverbinding tussen Utrecht 

en Zeist. We willen ook andere mogelijke tram- en snelbusverbindingen 

onderzoeken en het openbaar vervoer verder uitbreiden, bijvoorbeeld met een OV-

ring rondom de grote steden. We willen ook meer snelbussen tussen grotere kernen, 

OV-knooppunten en overstapplaatsen om het wegverkeer te ontlasten en files 

tegen te gaan. 
▪ We willen de toegankelijkheid van het OV verbeteren, ook voor gebruikers met 

specifieke behoeften (zoals rolstoelen, kinderwagens etc.). We willen de kwaliteit en 

veiligheid van bushaltes en overstappunten verbeteren (denk aan verhogingen van 

haltes).  

▪ We gaan aanvullende maatregelen voor stille, veilige en schone (provinciale) wegen 

serieus onderzoeken. We kijken dan bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor het 

verlagen van de maximale snelheid nabij kwetsbare gebieden (natuur, 

omwonenden), het verdiepen van drukke wegen, meer veilige oversteekplaatsen, 

meer snelheidsbeperkingen of het plaatsen van stil asfalt, groenbakken of groene 

geluidswallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Zuilense Ring of de Noordelijke 

Randweg Utrecht, de N225, N233, N234 en N201, en andere provinciale wegen nabij 

woonwijken of kwetsbare natuurgebieden. De provincie zoekt ook proactief de 

dialoog hierover met zowel de gemeenten als het Rijk (m.b.t. rijkswegen en 

bijvoorbeeld meer zonnepanelen op geluidswallen).  
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▪ We lossen het knelpunt bij de A27 (Amelisweerd) op met bijvoorbeeld de inzet van 

snelbussen of lagere maximale snelheden die doorstroming bevorderen.  

▪ Uitbreiding van bestaande wegen, zoals de westelijke ontsluiting bij Amersfoort of 

de N233 bij Veenendaal-Oost, kan wanneer de noodzaak duidelijk is aangetoond en 

de ecologische en sociale waarden niet in het geding komen. We willen ook 

mogelijkheden bekijken om de N229 verder te ontlasten.  

▪ We gaan in gesprek met de logistieke sector om slimme en schone oplossingen voor 

het toenemend vrachtverkeer samen haalbaar te maken. Zeker met het oog op een 

toekomstige groei van het vrachtverkeer. Een goed voorbeeld is hier de locatiekeuze 

voor transportbedrijven die we graag nabij opritten van snelwegen zien. Om een 

gezonde leefomgeving te garanderen en dorpen te ontlasten van opstoppingen en 

veel vrachtverkeer willen we ook het wegennet kritisch bekijken. We overwegen 

maatregelen zoals meer inhaalverboden of stimuli voor fossielvrij vrachtverkeer. We 

staan daarbij open voor vernieuwende ideeën en experimenten samen met de 

gemeenten.  

▪ Tot slot overwegen we met de provincie haalbare financiële maatregelen zoals het 

verhogen van opcenten (provinciaal deel wegenbelasting) met het oog op een 

gezonde leefomgeving. 

 

Regionale economie 
Sociale samenhang in een samenleving heeft volgens de planbureaus positieve gevolgen voor 

de gezondheid van mensen, de veiligheid en het vermogen om tot collectieve actie te komen en 

veranderingen door te voeren.35 Twee op de drie Nederlanders vinden dat bedrijven 

maatschappelijke doelen net zo belangrijk zouden moeten maken als winst genereren. Ook 

vinden velen dat bedrijven nu te weinig prioriteit geven aan verantwoord omgaan met mens, 

maatschappij en milieu binnen het bedrijf (44%) en bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke problemen buiten het bedrijf (53%).36 

Volt is trots op de hoge notering van Utrecht binnen Europese indexen37 voor economisch 

aantrekkelijke regio’s. We willen daarom ons aantrekkelijke economische vestigingsklimaat 

behouden en verder versterken. Zeker voor bedrijven die bijdragen aan het algemeen 

welzijn. Dat doen we met een nieuwe economische visie waarbij welzijn en niet alleen 

economische welvaart centraal staat. We zien de huidige personeelstekorten en hoge 

lasten voor bedrijven als probleem en willen samen met ondernemers, het Rijk en de 

gemeenten naar creatieve en duurzame oplossingen zoeken. We zien daarnaast de grenzen 

aan de groei en stellen de kwaliteit van onze natuurlijke omgeving als voorwaarde voor een 

succesvolle lokale economie. Een gezonde en veerkrachtige natuur verhoogt de kwaliteit 

van onze leefomgeving en zo de basis van onze economie. We stimuleren daarom actief 

natuurinclusieve economische activiteiten, die ecologisch herstel en welvaart 

samenbrengen. Innovaties en verduurzaming leveren de nieuwe banen voor de toekomst 

en krijgen de ruimte. Zo bouwen we aan een groene en vitale regionale economie. 

Vertragende barrières door stroperige bureaucratie beslechten we.  

▪ We faciliteren de toegang tot kapitaal voor nieuwe gezonde initiatieven en starters, 

en stimuleren de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de rijkdom aan 

kennisinstellingen binnen onze provincie. Dit doen we ook met Europese 

 
35 Inhoud (rijksfinancien.nl) 
36 "Bedrijven moeten maatschappelijke doelen belangrijker maken" - Duurzaam Ondernemen 

(duurzaam-ondernemen.nl) 
37 Zie o.a. de European Regional Competitive Index (RCI) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/  

https://www.rijksfinancien.nl/bmh/bmh-6-inclusieve-samenleving.pdf
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/bedrijven-moeten-maatschappelijke-doelen-belangrijker-maken/
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/bedrijven-moeten-maatschappelijke-doelen-belangrijker-maken/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
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kennisinstituten omdat we actief de schat aan kennis op Europees niveau willen 

benutten.  

▪ Plaatselijke economische activiteiten, zoals handel in streekproducten, 

‘herenboeren’, sociale werkplaatsen of het duurzaam uitbaten van natuurlijke 

recreatieplekken, gaan we gericht ondersteunen. Zeker als deze activiteiten 

duidelijk bijdragen aan de sociale inclusiviteit en de kwaliteit van de leefomgeving.  

▪ Volt wil de groeiende ongelijkheid (arm-rijk) tegengaan en alle mogelijkheden 

binnen de provincie daarvoor aanwenden, ook in samenwerking met ondernemers, 

gemeenten en het Rijk. Naast de kenniseconomie zijn hierbij ook de maakindustrie, 

installatie, bouw, horeca, logistiek, dienstverlening etc. essentieel. We hebben 

iedereen nodig bij de transitie naar een duurzame regionale economie.   

▪ Zo stimuleren we regionale economische activiteiten die duurzame waarde 

toevoegen aan de provincie of een gebied binnen de provincie, ook met bijvoorbeeld 

bedrijfsgerichte ‘green deals’. Lokale productieketens en samenwerkingsverbanden 

faciliteren we waar nodig.  

▪ Starters en ondernemers met duurzame initiatieven willen we gericht 

ondersteunen. We onderzoeken de mogelijkheid van een innovatielab voor jonge 

ondernemers, mogelijk met kosteloos tijdelijke werkruimte in het provinciehuis.   

▪ We reserveren aparte steun voor innovatieve bedrijven die Utrechters kunnen 

helpen te verduurzamen. Dit geldt ook voor het versnellen van de energietransitie 

middels energiebesparende maatregelen en zonnedaken. 

▪ De Economic Board Utrecht38 (EBU, samenwerking van provincie, gemeenten, 

bedrijven en kennisinstellingen) wil dat Utrecht de gezondste regio van Europa 

wordt. Dit verdient actieve ondersteuning vanuit de provincie, met name om kansen 

te vergroten voor duurzame projecten en groene initiatieven vanuit het MKB.  

▪ We identificeren en ondersteunen passende exploitatie van het cultureel erfgoed. 

Toegankelijke subsidies voor het duurzaam geschikt maken van nieuwe functies 

voor kastelen en buitenplaatsen kunnen dit mogelijk maken. We denken 

bijvoorbeeld aan bibliotheken, kleine theaters, buurthuizen, culturele centra, 

horeca, musea etc. 

▪ We bieden kansen voor natuurinclusieve recreatie en investeren in meer 

recreatieplekken om drukbezochte plekken te ontlasten. Tegelijk zorgen we ervoor 

dat te hoge recreatiedruk de kwaliteit van de natuur niet verslechtert. 

▪ De provincie Utrecht gaat samen met inwoners, belangengroepen, experts en 

deskundigen in gesprek over wat brede welvaart voor de provincie Utrecht betekent 

en wat voor ons de sociale basis (zoals in de donuteconomie) zou moeten zijn. Aan 

de hand van de brede welvaart wordt bepaald en gecommuniceerd of er sprake is 

van groei of stagnatie. Er wordt onderzocht of inwoners middels een burgerforum 

betrokken kunnen worden. 

 

 

  

 
38 https://www.economicboardutrecht.nl/  

https://www.economicboardutrecht.nl/
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Welzijn & cultuur  
Onderzoek toont aan dat ook in de monumentenzorg voorkomen beter is dan genezen. 

Restaureren is nu eenmaal veel kostbaarder dan structureel onderhouden39. Daarnaast toont 

onderzoek van de WHO aan dat het actief of passief beleven van kunst de gezondheid en het 

algehele welbevinden bevordert.40  

Volt onderschrijft het motto van Monumentenzorg: behoud door ontwikkeling. Utrecht 

heeft een rijke cultuurhistorie die belangrijk is voor onze ruimtebeleving en welzijn. Het 

karakter van Utrecht wordt er ook mede door bepaald. Volt wil daarom de historische 

dorpskernen, buitenplaatsen, waterlinies, kastelen, monumenten en zichtassen behouden 

en beschermen. Exploitatie van cultureel erfgoed kan op passende wijze en wanneer het 

toegankelijk is voor iedereen. Culturele evenementen zijn belangrijk en gaan we 

ondersteunen. 

▪ We willen investeren in cultuureducatie en ruimte geven aan evenementen waarbij 

cultuur en cultuureducatie centraal staan om alle groepen in de provincie te 

bereiken. Dit gaan we actief ondersteunen, ook financieel. 

▪ We willen investeren in onderhoud en het toegankelijk houden van ons cultureel 

erfgoed. Het fonds Erfgoedparels41 krijgt voldoende middelen en projecten worden 

samen met lokale bewoners gekozen. We willen bureaucratie verminderen om zo 

het fonds toegankelijker te maken.  

▪ We willen de cultuurhistorisch belangrijke landgoederen en buitenplaatszones met 

hun lanen, zichtassen en grand canals beschermen. We houden historische 

zichtassen in stand en zorgen voor toegankelijkheid via fiets- en wandelpaden. 

▪ Bibliotheken, muziekscholen en kunstencentra hebben een belangrijke 

maatschappelijke functie en gaan we blijvend ondersteunen. We benutten het 

European Regional Development Fund42 ook voor het uitbreiden van bibliotheken 

tot dorpshuizen/ontmoetingscentra. We willen digitaal burgerschap verder 

versterken. 

▪ We stimuleren en creëren ruimte voor sportieve activiteiten en evenementen die 

toegankelijk zijn voor iedereen. We zijn blij met de hoge participatiegraad met name 

van de jongere leeftijdsgroepen aan sportclubs, en willen dit blijvend 

ondersteunen.43  

▪ Zoals genoemd onder regionale economie willen we passende exploitatie van het 

cultureel erfgoed mogelijk maken. Herstel en onderhoud wordt daarbij een 

voorwaarde. 

▪ Ook willen we onderzoeken in hoeverre we de schouwburgen, musea en kleine 

culturele initiatieven, die sinds corona te lijden hebben van teruglopend bezoek, 

kunnen ondersteunen.  

 
39 erfgoedmonitor_2018.pdf (provincie-utrecht.nl) 
40 https://www.who.int/publications/i/item/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-

improving-health-and-well-being-a-scoping-review  
41 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642484/4  
42 European Regional Development Fund - Regional Policy - European Commission (europa.eu)  
43 https://www.staatvanutrecht.nl/themas/cultuur-recreatie-en-sport/sport-en-bewegen  

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/erfgoedmonitor_2018.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review
https://www.who.int/publications/i/item/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642484/4
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://www.staatvanutrecht.nl/themas/cultuur-recreatie-en-sport/sport-en-bewegen
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Bestuur & toezicht  
Een kwart van de Nederlanders geeft aan een gebrek aan vertrouwen te hebben in instituties 

van de rechtsstaat. Redenen hiervoor zijn o.a. onzichtbaarheid van de overheid en 

schijninspraak. Onderzoekers onderstrepen het belang van gezien én gehoord worden.44  

Volt wil een modern bestuur dat werkt met een efficiënte digitale infrastructuur en dat 

goed bereikbaar is voor alle Utrechters. Samenwerking tussen alle gemeenten, 

waterschappen, omliggende provincies, het Rijk en Europa is cruciaal om effectief en 

efficiënt te kunnen zijn. De provincie moet deze samenwerking bevorderen en deels 

faciliteren.  

▪ Volt wil dat de provincie gezien wordt als een belangrijke bestuurslaag die 

initiatiefrijk en voortvarend haar beleidsdoelen realiseert. Dat betekent een minder 

op controle gerichte houding en een meer open, ondernemende provincie gericht 

op samenwerking met alle belanghebbenden. 

▪ Volt wil dat alle gemeenten leren van positieve Europese voorbeelden en 

ambtenaren aanstellen om deze voorbeelden en kennis te vergaren en in te zetten.  

▪ Volt wil het benutten van Europese samenwerking en subsidies stimuleren en 

vergemakkelijken. 

▪ Volt wil actieve inbreng in Europa vanuit de provincie. 

▪ We willen een lobbyregister ook op provinciaal niveau, om elke schijn van 

belangenverstrengeling tegen te gaan.45 Volt wil de algemene toegankelijkheid van 

de provincie vergroten en stimuleren dat gemeenten en waterschappen daarnaast 

ook verder digitaliseren. De provincie moet dit bevorderen en ondersteunen.  

▪ We willen een digitaal loket voor gebruikers om informatie online toegankelijk en 

interactief te maken.  

▪ Onderdeel van het toezicht op gemeenten en waterschappen moet ook gaan over 

de effectiviteit van de samenwerking tussen gemeenten en het lokale bedrijfsleven, 

maatschappelijke partijen en de kennisinstellingen. 

▪ Volt zal er actief op toezien dat voorstellen en besluiten inclusief en met draagvlak 

(via co-creatie) tot stand komen. 

▪ Volt wil gemeenten stimuleren de toegang tot werk en wonen voor statushouders 

en arbeidsmigranten te verbeteren. Menswaardige omstandigheden moeten daarbij 

worden verzekerd. 

 

Financiën 
De huidige begroting van de provincie heeft als grootste posten Bestuur en Bedrijfsvoering 

(samen 31%), het OV (29%) en Mobiliteit (13,5%), met kleinere posten voor het Landelijk 

Gebied (10,2%), Bodem Water en Milieu (5,1%), Cultuur en Erfgoed (3,5%), Ruimtelijke 

Ordening (3,2%), Economie (2,8%) en de Energietransitie (1,7%).46 Inkomsten komen vooral van 

het Rijk via het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting, naast enkele overige bijdragen: 

totaal ruim €451 miljoen. Vanuit het Rijk is voor de woningopgave landelijk ca. € 11 miljard 

 
44 Kwart Nederlanders heeft gebrek aan vertrouwen in instituties van de rechtsstaat | 

Nieuwsbericht | WODC - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
45 https://voltnederland.org/blog/na-een-afkoelperiode-nu-ook-een-lobbyregister   

https://www.parlement.com/id/vlo0k39dzvxy/nieuws/tweede_kamer_wil_verplicht_lobbyregister     
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/2022-
11/Lobbyistenregister%208%20november%202022.pdf  
46 Begroting 2023: ruimte voor provinciale ambities | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) De 

Staten hebben hierop gereageerd, zie: Statenvoorstel Begroting 2023 (provincie-utrecht.nl)   

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/01/26/kwart-nederlanders-heeft-gebrek-aan-vertrouwen-in-instituties-van-de-rechtsstaat
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/01/26/kwart-nederlanders-heeft-gebrek-aan-vertrouwen-in-instituties-van-de-rechtsstaat
https://voltnederland.org/blog/na-een-afkoelperiode-nu-ook-een-lobbyregister
https://www.parlement.com/id/vlo0k39dzvxy/nieuws/tweede_kamer_wil_verplicht_lobbyregister
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/2022-11/Lobbyistenregister%208%20november%202022.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/2022-11/Lobbyistenregister%208%20november%202022.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/begroting-2023-ruimte-voor-provinciale-ambities
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-09/Statenvoorstel%20Begroting%202023.pdf
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beschikbaar gesteld.47 Ook de afschaffing van de verhuurderheffing (per 1 januari 2023) leidt 

tot een vrijkomende ca. € 1,7 miljard per jaar voor corporaties landelijk, wat aan de basis staat 

van de overeengekomen investeringsopgave van € 119 miljard in de periode 2022-2030.48 Tot 

slot komt er tot 2035 cumulatief € 25 miljard beschikbaar via het transitiefonds van het 

Nationaal Programma Landelijk Gebied voor de uitdagingen in de landbouw en natuur.49 

Voor de plannen van Volt is er geld nodig. We zien mogelijkheden om het meeste geld vrij 

te maken door de beschikbare inkomsten anders te verdelen. Ook willen we de additionele 

financiële middelen vanuit het Rijk voor de transitie van het platteland en de woningmarkt 

optimaal benutten. Daarnaast willen we dat de provincie de Europese programma’s en 

fondsen beter aanspreekt om zo meer inkomsten te delven die nodig zijn om onze doelen 

te bereiken. Ook zien we fiscale mogelijkheden, bijvoorbeeld via het verhogen van 

opcenten (provinciaal deel wegenbelasting) met name voor vrachtverkeer. Voor de 

uitgaven stellen we duidelijke prioriteiten met bovenaan onze lijst de ontwikkeling van het 

platteland (kringlooplandbouw) en de natuur, het OV, de circulaire economie en de 

energietransitie. We willen ook dat budgetten gericht rekening houden met uitgave om co-

creatie mogelijk te maken, een actieve relatie met Europa te onderhouden, en de 

zichtbaarheid van de provincie te vergroten. De jaarlijkse begroting gaan we anders 

opstellen: in plaats van budgetten per beleidsonderdeel gaan we budgetteren op basis van 

de integrale programma’s die nodig zijn voor een duurzame kwaliteit van onze 

leefomgeving.   

▪ Een begroting op basis van geïsoleerde beleidsdoelen staat effectieve 

samenwerking binnen de provincie in de weg. Volt wil daarom dat de provincie gaat 

budgetteren op basis van integrale programma’s en niet op basis van enkele 

beleidsterreinen binnen de provincie. Dit maakt een begroting ook duidelijker en 

meer transparant voor buitenstaanders. We willen dat geld een middel wordt om 

problemen integraal aan te pakken, en niet een jaarlijks doel van afzonderlijke teams 

of beleidsterreinen binnen de provincie. Denk bijvoorbeeld aan de transitie van het 

platteland of de energiesector: dit raakt verschillende beleidsterreinen zoals 

bijvoorbeeld waterkwaliteit, natuur, cultuurhistorie, leefbaarheid landelijk gebied 

etc. Het succes van de financiële huishouding van de provincie is niet het halen van 

budgetten per beleidsonderdeel, maar om de realisatie van integrale programma’s 

mogelijk te maken met de beschikbare middelen.  

▪ Volt wil dat de provinciale begroting binnen de programma’s budgetten reserveert 

specifiek voor het organiseren van bijeenkomsten met belangenbehartigers, het 

tijdig delen van informatie, en het verwerken van alle inbreng in de ontwikkeling van 

plannen en besluiten. Co-creatie wordt een kerntaak en daar maken we geld voor 

vrij. Ook campagnes om de zichtbaarheid van de provincie en de behaalde resultaten 

te vergroten moeten worden begroot.  

▪ De grootste begrotingspost van Europa, het landbouwbudget, moet actief worden 

aangesproken, onder andere op plattelandsontwikkeling. Regionale ontwikkelingen 

kunnen worden ondersteund vanuit het European Regional Development Fund 

(ERDF).50  

 
47 Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 nieuwe woningen 

| Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl  
48 Meer nieuwbouw, verduurzaming en lagere woonlasten voor sociale huur door afschaffing 

verhuurderheffing | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 
49 https://www.rijksoverheid.nl/regering/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-

toekomst/2.-duurzaam-land/landbouw-natuur-en-stikstof  
50 European Regional Development Fund - Regional Policy - European Commission (europa.eu) 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/13/minister-hugo-de-jonge-maakt-provinciale-woningbouwafspraken-voor-900.000-nieuwe-woningen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/13/minister-hugo-de-jonge-maakt-provinciale-woningbouwafspraken-voor-900.000-nieuwe-woningen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/07/meer-nieuwbouw-verduurzaming-en-lagere-woonlasten-voor-sociale-huur-door-afschaffing-verhuurderheffing
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/07/meer-nieuwbouw-verduurzaming-en-lagere-woonlasten-voor-sociale-huur-door-afschaffing-verhuurderheffing
https://www.rijksoverheid.nl/regering/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst/2.-duurzaam-land/landbouw-natuur-en-stikstof
https://www.rijksoverheid.nl/regering/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst/2.-duurzaam-land/landbouw-natuur-en-stikstof
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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▪ De provincie Utrecht moet optimaal gebruikmaken van de additionele financiële 

steun vanuit het Rijk voor een aantal grote programma’s, zoals de transitie van het 

platteland of de woningopgave. 

▪ Volt wil dat de provincie begroot met echte prijzen en dus alle ‘externalities’ 

(gevolgschade) meeneemt in prijsberekeningen. We gaan betalen op basis van het 

concept ‘true pricing’: dit is de prijs van een product of dienst met daarbij de kosten 

van de schade aan mens en milieu. True pricing, of het bepalen van de echte prijs, 

geeft een integraal beeld van de economische en duurzaamheidskosten van 

productie en consumptie van voedselproducten. Een echte prijs helpt producenten 

om zo duurzaam mogelijk te produceren, bewuste consumenten om het juiste 

product te kiezen, en overheden om op de juiste manier de economie en de 

duurzaamheidstransitie te stimuleren.51 Zo zijn we realistisch en voorkomen we dat 

de keuzes van vandaag leiden tot een nieuwe rekening morgen, bijvoorbeeld voor 

gedwongen herstel of compensatie van schade aan het milieu.  

  

 
51 Zie bijv. True Price – van Inzicht naar Actie - WUR  

https://www.wur.nl/nl/project/true-price-van-inzicht-naar-actie.htm


24 
 

 

Volt Utrecht  

& Europa   



25 
 

Volt Utrecht en Europa: elkaar sterker maken 
Europa bepleit en ondersteunt duurzame regionale projecten en plattelandsontwikkeling. 

Utrecht kan meer gebruikmaken van de steun en kennis die Europa als onze hoogste 

bestuurslaag te bieden heeft. We gaan daarom subsidies, cofinancieringen en andere 

vormen van ondersteuning proactief opzoeken en benutten. We kijken daarbij naar de 

verschillende fondsen voor regionale ontwikkeling, plattelandsontwikkeling, interregionale 

samenwerking en innovatie (denk bijv. aan European Regional Development Fund52, 

Interregional Development Program53, European agricultural fund for rural development54, 

of European Social Fund+55). We onderzoeken daarbij ook mogelijkheden voor 

vernieuwende projecten waarvoor mogelijk additionele steun kan worden gecreëerd, en 

doen voorstellen voor nieuwe vormen van toekomstige samenwerking. Projecten in onze 

provincie die mede gefinancierd zijn door de EU maken we bekend en zichtbaar. We maken 

ook gebruik van ons Europese netwerk van gekozen Volt-leden in andere regio’s om 

gezamenlijk subsidies aan te vragen (dit is vaak een voorwaarde voor Europese subsidies). 

Positieve voorbeelden van successen buiten onze provinciegrenzen blijven we herhalen, 

zowel in Nederland als binnen de Europese Unie. Zo kunnen we met meer middelen en 

kennis meer realiseren. We benutten ook actief de kennis die de laatste 30 jaar is vergaard 

binnen talloze Europese werk-, taak- en studiegroepen. We denken daarbij aan de 

uitgebreide studies voor ruimtelijk ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld  ESPON56 biedt.  

Volt wil dat de provincie actief de wisselwerking met de EU opzoekt en deze zelf ook 

vormgeeft. Utrecht moet op EU-niveau vertegenwoordigd zijn in het Committee van de 

Regio’s door een gedeputeerde met ambtelijke ondersteuning, inclusief de subgroep 

COTER.57 Hier worden namelijk de belangen van Europese gemeenten en provincies 

behartigd. De ondersteunend ambtenaar moet actief informatie vergaren en delen in het 

Huis van de Provincies in Brussel, om samen met collega’s van andere provincies 

mogelijkheden en kansen voor steun bij beleid en uitvoering aan te grijpen. Volt vindt het 

daarbij belangrijk dat de provincie contact onderhoudt met de Nederlandse 

vertegenwoordigers (vanuit BZK/VRO) in de NTCCP58 en Urban59 overleggroepen tussen de 

lidstaatministeries. In deze overleggroepen, waar de vakministers plaatshebben en wat het 

hoogste EU-orgaan is op het Europees Parlement na, wordt Europees beleid gemaakt 

waarop we als provincie moeten anticiperen, en waar we invloed op willen uitoefenen. Voor 

de nationale vertegenwoordigers naar dit Europese overleg is contact met onze provincie 

in onze ogen nuttig en noodzakelijk. 

We realiseren projecten die duurzaam Europees beleid zichtbaar maken terwijl we kosten 

voorkomen voor ideeën die niet passen binnen vigerende Europese kaders. We gebruiken 

het Volt Europees netwerk om Europees beleid te beïnvloeden en om te kunnen 

anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De Europese Commissie en haar instellingen 

zit vol goede ideeën, positieve voorbeelden, wetenschappelijke studies en mogelijkheden 

voor ondersteuning. Hier maken we volop gebruik van. 

 
52 European Regional Development Fund - Regional Policy - European Commission (europa.eu) 
53 Interreg Europe | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy  
54 European agricultural fund for rural development (EAFRD) | European Commission (europa.eu)  
55 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en  
56 ESPON | Inspire Policy Making with Territorial Evidence (Contact: D.Evers, PBL) 
57 Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget COTER (europa.eu) 
58 NTCCP: Network of Territorial Cohesion Contact Points 
59 Urban Agenda for the EU (Pact van Amsterdam) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://www.interregeurope.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://www.espon.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/commissions/Pages/coter.aspx
https://ectp-ceu.eu/biennial/representations/ntccp-and-udg/#:~:text=The%20Network%20of%20Territorial%20Cohesion,implementation%20of%20the%20Territorial%20Agenda.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
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Volt beleid: gebiedsgericht en specifiek  
Volt vindt het belangrijk dat we ondanks de grote uitdagingen voor onze leefomgeving oog 

houden voor regionale en lokale verschillen: maatwerk is nodig. We zijn blij met de rijkdom 

binnen onze provincie: de levendige grotere steden zoals Utrecht, Amersfoort, en Zeist, of 

de kleinere steden met een historische kern zoals Woerden, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, 

Rhenen of Vianen; ’s lands centrale verbindingen op de weg en het spoor; de Utrechtse 

historische landgoederen, buitenplaatsen en monumenten op de natuurrijke Heuvelrug 

(Stichtse Lustwarande); de (veen)weidegebieden en plassen met lintdorpen, forten en 

waterlinies in het Groene Hart; de oude meanders, dijken, kastelen en landgoederen in het 

Rivierengebied; de kenmerkende kerktorens en historische boerderijen in de Gelderse 

Vallei. Het zijn waardevolle elementen die we willen behouden en versterken voor een hoge 

kwaliteit van onze leefomgeving. Volt baseert zich bij haar aanpak van uitdagingen op de 

unieke lokale kwaliteiten en kenmerken van de verschillende gebieden binnen onze diverse 

provincie.  

Maatwerk staat centraal: oplossingen kunnen verschillen tussen de Gelderse Vallei of het 

Groene Hart, de Heuvelrug of het Rivierengebied, en zelfs binnen deze regio’s.  

Ons beleidsprogramma is onderverdeeld in de vijf gebiedsdelen: Steden, Groene Hart, 

Utrechtse Heuvelrug, Rivierengebied en Gelderse Vallei. De uitgangspunten voor Volt 

Utrecht zijn gericht op de grootste gebiedsspecifieke uitdagingen en kansen. Dit sluit aan 

op het motto van het EU Greenpaper on Territorial Cohesion: ‘Turning diversity into 

strength’.  

 

Groene Hart 

Rivierengebied 

Utrechtse 

Heuvelrug 

Gelderse Vallei 

Steden 
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De Utrechtse Heuvelrug: gezond leven in het groen 
De Utrechtse Heuvelrug is een van de ecologische en cultuurhistorische parels van 

Nederland. Van de Grebbeberg in Rhenen tot in Huizen in Noord-Holland loopt de stuwwal 

met zijn bossen, stuifduinen en heidevelden, karakteristieke dorpen en steden, 

landgoederen en typerende kleinschalige landbouwgronden. We willen investeren in 

behoud en versterking van deze waardevolle elementen die zo bepalend zijn voor de 

kwaliteit van onze leefomgeving.  

 

▪ We gaan op zoek naar mogelijkheden om het natuurareaal te vergroten en meer 

ecologische verbindingszones te creëren zodat de biodiversiteit kan toenemen en beter 

bestand is tegen klimaatverandering. Een mooi voorbeeld is de wijze waarop de provincie 

in samenwerking met gemeenten de vrijgekomen ruimte van de militaire vliegbasis 

Soesterberg heeft heringericht met, naast meer natuurgebied, beperkte woningbouw en 

het Nationaal Militair Museum. Een ander goed voorbeeld is de Ewijckshoeve: door de 

zwarte teeltlaag over een grote oppervlakte weg te halen is de natuurwaarde van dit 

landgoed enkele jaren geleden vergroot. 

▪ We willen de kwetsbare natuurgebieden en de cultuurhistorisch belangrijke 

landgoederen en buitenplaatszones met hun lanen, zichtassen en grand canals in 

onderlinge samenhang beschermen. Het in ere herstellen van de zogenaamde Wegh der 

Weghen (Jacob van Campen) waardoor de as van Vollenhove gericht op de Amersfoortse 

Berg weer van een dubbele laan werd voorzien,was een navolgwaardig project. 
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▪ We willen ons inzetten voor de kwaliteit van recreatievoorzieningen met de talloze 

wandel- fiets- en zwemlocaties die zo bepalend zijn voor de buitenbeleving en 

natuureducatie. Daarbij zorgen we ervoor dat recreatie ook in de toekomst mogelijk 

blijft: we creëren zones met verschillende mate van toegankelijkheid en aanverwante 

infrastructuur om zo de groeiende recreatieve druk op kwetsbare natuur in goede banen 

te leiden. We denken bijvoorbeeld aan het afstemmen van het aantal bezoekers per dag 

op het lokale draagvermogen van de natuur, of aan verbeterde aansluitingen op 

openbaar vervoer en fietsverbindingen. Samen met lokale belanghebbenden bewaken 

we zo een duurzaam evenwicht tussen natuur en natuurgebruik door de mens.  

▪ We zijn daarbij terughoudend om nieuwe activiteiten voor slechts beperkte 

doelgroepen60 in te plannen die dit evenwicht kunnen verstoren.  

▪ We bepleiten de formele erkenning van het gehele Utrechtse Heuvelruggebied tot 

beschermd nationaal park, zodat de samenhang van de Heuvelrug versterkt wordt en het 

Rijk ook meer betrokken is bij het beheer en onderhoud. 

▪ Om een gezonde leefomgeving te garanderen en dorpen te ontlasten van opstoppingen 

en veel vrachtverkeer willen we het wegennet kritisch bekijken. We staan daarbij open 

voor vernieuwende ideeën en experimenten samen met de gemeenten op de Heuvelrug. 

Daarbij overwegen we aanvullende maatregelen voor stille, veilige en schone 

(provinciale) wegen zoals stil asfalt, meer veilige oversteekplaatsen, lagere maximale 

snelheden of snelheidsbeperkende maatregelen nabij woonwijken en kwetsbare 

natuurgebieden. Het verder verbeteren van fietsverbindingen en duurzaam openbaar 

vervoer krijgt prioriteit. 

▪ We koesteren de relatieve kleinschaligheid van agrarische activiteiten. We delen actief 

de goede voorbeelden van natuurinclusief beheer die al veel te vinden zijn in deze regio, 

met name op gronden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landgoederen. 

Gelijk de aanpak voor het Groene Hart faciliteren we ook op de Utrechtse Heuvelrug co-

creatieprocessen met landbouwbedrijven en maatschappelijke partijen. Participatie van 

agrarische ondernemers aan de start van planvorming is nodig om co-creatie te laten 

slagen. Dit begint dus bij het schrijven en uitwerken van een langetermijnperspectief, om 

gezamenlijk een visie op toekomstbestendig landgebruik te bepalen.  

▪ Maatwerk is voor Volt belangrijk: oplossingen moeten draagvlak creëren en nauw 

aansluiten bij de specifieke lokale omstandigheden zoals waterstanden, grondsoorten, 

afstand tot kwetsbare natuur, en de aard en werkwijzen van agrarische bedrijven. We 

maken geld en andere middelen beschikbaar om de transitie samen met agrarische 

ondernemers te dragen.  

▪ Plaatselijke economische activiteiten, zoals handel in streekproducten, ‘herenboeren’, 

sociale werkplaatsen of het duurzaam uitbaten van natuurlijke recreatieplekken, gaan 

we gericht ondersteunen. Zeker als deze activiteiten duidelijk bijdragen aan de sociale 

inclusiviteit en de kwaliteit van de leefomgeving. We identificeren en ondersteunen 

passende exploitatie van het cultureel erfgoed. Subsidies voor het duurzaam geschikt 

maken voor nieuwe functies van kastelen en buitenplaatsen die deze transitie mogelijk 

maken, moeten toegankelijk zijn. Verder reserveren we aparte steun voor innovatieve 

bedrijven die de gemeenschappen op de Heuvelrug en daarbuiten helpen te 

verduurzamen. Dit geldt ook voor het versnellen van de energietransitie middels 

energiebesparende maatregelen en zonnedaken. 

▪ Droogte en lage grondwaterstanden hebben hier al veel schade aangericht aan de natuur 

en vragen dus ook om een gerichte aanpak. We zoeken vernieuwende oplossingen voor 

de toevoer van grondwater en waterbesparingen. We investeren in de weerbaarheid 

 
60 We denken daarbij aan niet nog meer nieuwe golfbanen of grote hippische voorzieningen 
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tegen droogte en het vergroten van het waterbergend vermogen. Bebossing van kale 

vlaktes die verdamping vermindert, gaan we in dit kader onderzoeken. 

▪ Voor de vergroting van het woningaanbod op de Heuvelrug richten we ons met name op 

doorstroming, inbreiding en innovatieve woonoplossingen. Beperkte uitbreidings-

locaties vinden we hoogstens op plekken waar natuur- en cultuurwaarden niet in het 

geding komen, mogelijk ook in buurtschappen en op voormalige grote boerenerven. We 

zien erop toe dat de provincie een proces van co-creatie faciliteert, om samen met alle 

belanghebbenden de rode contouren voor maximale uitbreidingsmogelijkheden van 

steden en dorpen in de toekomst te tekenen.    

 

Onze steden: kwaliteit van de stadse leefomgeving 
Onze steden zijn levendige centra waar veel mensen graag willen wonen, werken en 

recreëren. Voor Volt staat de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving centraal. We willen 

de cultuurhistorische waarde bewaken en ervoor zorgen dat onze steden schoon, gezond, 

goed toegankelijk en bereikbaar blijven.  

 

▪ We zorgen dat onze stedelingen kunnen wonen naar de behoeften die passen bij hun 

specifieke levensomstandigheden. We helpen de starters, maken doorstroming van 

grote gezinnen en senioren mogelijk ook binnen de stad, en laten vooral het aanbod van 

sociale huurwoningen niet verder dalen maar stijgen. In tegenstelling tot het “bouwen 
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voor de markt” waar opbrengst van ontwikkelaars centraal staat, zal het woonaanbod 

anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Inclusiviteit, levensloopbestendigheid 

en een gedifferentieerd aanbod dat aansluit op toekomstige behoeften zijn dus 

belangrijk: de stad is en blijft een plek voor iedereen.  

▪ We stimuleren met gemeenten de ontwikkeling van innovatieve ideeën om zo ruimte te 

creëren voor veelbelovende experimenten, ook op basis van collectief particulier 

opdrachtgeverschap. Zo bouwen we leegstaande panden om naar woonruimten met 

lokale karakteristieken en realiseren we ook kleine woningen, mantelzorgwoningen en 

ruimte voor collectieve woonvormen (bijv. meerdere generaties onder één dak). Hier 

maken we geld voor vrij.  

▪ We verlagen de kosten voor burgers waar mogelijk en versimpelen procedures. 

Daarnaast versnellen we de bouw van nieuwe woningen. Dat doen we binnen de stad en 

waar nodig in de uitbreidingswijken van de grote steden Utrecht en Amersfoort. 

Rijnenburg en Vathorst zien we als kansen om versneld woningbouw te realiseren, 

weliswaar op groene wijze en met goede verbindingen voor openbaar vervoer en 

fietsroutes.  

▪ De nieuwe woonwijken komen met veel groen. De stadskernen en buurten bieden 

moderne voorzieningen voor jong en oud. Ook verduurzaming van bestaande woningen 

zullen we actief stimuleren. Verder gaan we in onze steden de stadshitte en verdroging 

tegen door slim bouwen en ruimte te creëren voor schaduwrijke parken en waterpartijen. 

We optimaliseren het drinkwaterverbruik door slimme oplossingen voor hergebruik en 

goed gebruik van hemelwater. Ook de nieuwbouw moet de kwaliteit van de 

leefomgeving verhogen. Zonnepanelen, circulaire bouwmaterialen en duurzame vormen 

van bouw, waaronder duurzaam houtbouw, worden de norm. De provincie werkt 

daarvoor proactief samen met stadsbesturen en buurgemeenten om zichtbare 

resultaten te halen ook op de korte termijn. 

▪ De bereikbaarheid van steden willen we behouden maar ook verbeteren met 

verschillende snelle verbindingen zowel binnen steden als tussen steden en de 

provinciale regio’s. Duurzaamheid en bereikbaarheid voor iedereen zijn de kerncriteria 

voor mobiliteit. Het OV zal ook de kleinere kernen goed bereikbaar houden. We zijn voor 

het doortrekken van de Uithoflijn: een tramverbinding tussen Utrecht en Zeist. We willen 

ook andere mogelijke tram- en snelbus verbindingen onderzoeken en het openbaar 

vervoer verder uitbreiden, bijvoorbeeld met een ring rondom de grote steden. We kiezen 

voor meer openbaar vervoer in plaats van verbreding van asfalt. 

▪ Verder gaan we aanvullende maatregelen voor stille, veilige en schone (provinciale) 

wegen serieus onderzoeken. We kijken dan bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor het 

verlagen van de maximale snelheid nabij kwetsbare gebieden (natuur, omwonenden), 

het verdiepen van drukke wegen, of het plaatsen van stil asfalt, groenbakken of groene 

geluidswallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Zuilense Ring of de Noordelijke Randweg 

Utrecht, de N225, N233, N234 en N201, en andere provinciale wegen nabij woonwijken 

of kwetsbare natuurgebieden. De provincie zoekt ook proactief de dialoog hierover met 

zowel de gemeenten als het Rijk (m.b.t. rijkswegen en bijvoorbeeld meer zonnepanelen 

op geluidswallen).  

▪ Verder creëren we meer snelle en veilige fietsverbindingen, overstappunten voor 

verschillende vervoersmiddelen, en nemen we initiatieven om lokaal duurzaam 

(openbaar) vervoer te bevorderen.  

▪ Uitbreiding van bestaande wegen, zoals de westelijke ontsluiting bij Amersfoort of de 

N233 bij Veenendaal-oost, kan wanneer de noodzaak duidelijk is aangetoond en de 

ecologische en sociale waarden niet in het geding komen.  



32 
 

▪ We gaan in gesprek met de logistieke sector om slimme en schone oplossingen voor het 

toenemend vrachtverkeer samen haalbaar te maken. Een goed voorbeeld is hier de 

locatiekeuze voor transportbedrijven die we graag nabij opritten van snelwegen zien.  

▪ Tot slot overwegen we met de provincie haalbare financiële maatregelen zoals 

spitsheffingen of verhoging van opcenten (provinciaal deel wegenbelasting) om een 

gezonde stadse leefomgeving te kunnen waarborgen. 

Het Groene Hart: een natuurlijke balans 
De weidse openheid van het veenweidegebied, het bijzondere agrarisch cultuurlandschap, 

de boerderij linten, de historische dorpen, de forten van de waterlinies (Werelderfgoed), de 

vogelbroedplaatsen, de uiterwaarden van de Lek, de buitenplaatsen langs de Vecht of de 

Oostelijke Vechtplassen: het Groene Hart zit in ons hart. We beschermen en versterken 

daarom de natuurlijke en historische kwaliteiten. We willen, in samenwerking met Noord- 

en Zuid-Holland, de verschillende ecologisch rijke landschapselementen en stiltegebieden 

actief beheren,  met versterking van de  biodiversiteit en ecologische kwaliteit. De openheid 

met verspreid de kleinere natuurgebieden bewaken we.  

 

 

▪ De polder waterpeilen (oppervlaktewateren) willen we plaatselijk verhogen gericht op 

toekomstig grondgebruik (huisvesting, landbouw, natuur). Nabij bebouwing en natuur 

kiezen we voor het verhogen van het polderpeil, terwijl we ook toekomstige agrarische 
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activiteiten mogelijk willen maken door plaatselijk het polderpeil af te stemmen op de 

behoeften van de landbouw. Het gaat dus om een gedifferentieerd waterbeleid. Dit 

verkleint bij bestaande bebouwing ook het risico op verzakkingen van huizen (paalrot). 

Tegelijk gaan we de huidige daling en verzilting van het diepe   
 

grondwater tegen met gerichte maatregelen, in nauwe samenwerking met 

waterschappen en andere lokale partijen en bewoners. Ook voorkomen we 

versnippering in het landschap: we toetsen daarom alle nieuwe plannen op 

landschapsniveau. Op deze manier nemen we proactief verantwoordelijkheid voor de 

gezondheid van de landschappen en haar diversiteit aan flora en fauna. 
▪ De Natura2000 gebieden en natuurlijke recreatie locaties beschermen we vanwege het 

belang voor onze gezonde leefomgeving. Dit geldt ook voor de stadsrandzones langs de 

oprukkende stad Utrecht. Wel zorgen we samen met lokale belanghebbenden voor een 

duurzaam evenwicht tussen natuur en natuur-gebruik door de mens. Samen met de 

Provincies Zuid- en Noord-Holland, en door co-creatie met alle belanghebbende, geven 

we de Agenda 205061 de groene kleur die het verdient. Een voorbeeld van een mooi 

project waarbij de provincie met anderen het natuurareaal heeft vergroot, is het 

Noorderpark, waar waterpartijen, natte natuur, met broekbossen en rietvelden en voet- 

en fietspaden, een aanwinst voor de provincie betekenen.  

▪ Omdat de relatieve leegte een kernkwaliteit is, beperken we nieuw ruimtegebruik voor 

bijvoorbeeld energie, woningbouw of infrastructuur in deze regio. Nieuwe functies staan 

we alleen toe als  de kwaliteit van de leefomgeving voor mens, dier en plant er op vooruit 

gaat.  

▪ We erkennen de behoefte om meer mensen te kunnen huisvesten en kiezen vooral voor 

groei binnen onze dorpen en boerderij linten (verdichting) met behoud van het 

historische karakter. Doorstroming binnen dorpskernen maken we mogelijk met een 

gericht aanbod voor bijvoorbeeld senioren die graag lokaal blijven wonen. Zo behouden 

we het open en groene karakter ook bij beperkte uitbreidingsplannen van stad- en 

dorpskernen. In Rijnenburg maken we ruimte om versneld woningbouw op een 

duurzame manier te realiseren, met goede verbindingen voor openbaar vervoer, 

fietsroutes en parken. 

▪ Volt zal ook actief toezien op een effectieve uitvoering van de bestaande plannen: mooie 

plannen moeten een mooie werkelijkheid leveren. Het belang van co-creatie met 

burgers, ondernemers en andere experts blijven we benadrukken.  

▪ Zo ook voor de samenwerking met agrarische partijen. Volt kiest daarbij niet voor 

algemeen geldende maatregelen maar voor maatwerk. We richten ons op integrale 

oplossingen die via maatwerk nauw aansluiten bij lokale variaties in bijvoorbeeld 

grondsoorten, waterstanden, afstand tot kwetsbare natuur, of de aard en werkwijzen 

van agrarische bedrijven. Dit verschilt van plek tot plek. Toekomstbestendig landbeheer 

is het uitgangspunt en natuurinclusieve landbouwmethoden krijgen een echte kans op 

een vitale exploitatie. Technische innovaties kunnen een belangrijke toevoeging zijn en 

Volt zal deze ondersteunen in aanvulling op (en niet ter vervanging van) duurzame 

manieren van agrarisch werken. Volt ziet er op toe dat de provincie zowel geld als andere 

middelen van ondersteuning vrijmaakt om deze transitie samen met boeren te dragen. 

Inspraak en een breed draagvlak zijn belangrijk. Participatie van agrarische ondernemers 

aan de start van planvorming is nodig om co-creatie te laten slagen. Dit begint dus bij het 

samen schrijven en uitwerken van een haalbare visie voor de korte en langere termijn. Zo 

bepalen we samen een haalbaar en duurzaam perspectief. Dit vergt een proactieve en 

 
61 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050


34 
 

verbindende rol van het provinciebestuur en haar ambtenaren: precies wat Volt van de 

provincie verlangt.  

Het Rivierengebied: ruimte voor variatie  
Een gezonde samenhang tussen natuur, landbouw en de gebouwde omgeving is cruciaal 

voor de kwaliteit van de leefomgeving in het rivierengebied. De grote rivieren hebben het 

landschap gevormd tot een open en afwisselend geheel van natte en droge gebieden: deze 

variatie beschermen we.  

 

▪ We benutten de mogelijkheden om de gevarieerde ondergrond te gebruiken voor meer 

natuurontwikkeling. Ook creëren we meer ruimte voor duurzame natuurrecreatie om zo 

de recreatiedruk op de Utrechtse Heuvelrug te ontlasten.  

▪ We beschermen het cultureel erfgoed waaronder de kastelen reeks langs de 

Langbroekerwetering.  

▪ Het ecologisch belangrijk overgangsgebied van de lage natte velden naar de hoger 

gelegen natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug willen we ook beschermen. We 

maken het gebied gezonder door te investeren in biodiversiteit en 

klimaatbestendigheid. Dit betekent ook dat we actief oplossingen bieden voor 

hoogwater en het langer vasthouden van water als buffer voor droge tijden. 

Investeringen in waterstaatkundige werken zullen niet alleen duurzame oplossingen 
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tegen overstromingen en droogte bieden, maar ook de economische activiteiten op 

water, de natuurwaarde en de recreatie dienen.   

▪ We erkennen de belangrijke rol van de agrarische sector in dit gebied. De vruchtbare 

ondergrond leent zich goed voor akkerbouw en fruitteelt met name op de hogere 

gronden, en de veeteelt op de lager gelegen komgronden. Om landbouw ook in de 

toekomst mogelijk te maken gaan we proactief processen van co-creatie organiseren: 

samen met alle belanghebbenden. We beslissen samen hoe we de gezondheid van de 

leefomgeving kunnen versterken en bieden een eerlijk perspectief aan alle partijen. Een 

duurzame balans tussen landbouw en natuurkwaliteit staat daarbij centraal. Maatwerk 

levert oplossingen die goed aansluiten bij de verschillende ondergronden, waterstanden, 

afstanden naar kwetsbare natuurgebieden, en de omvang en werkwijzen van boeren. We 

gaan proactief de stapsgewijze transitie naar verduurzaming en natuurinclusieve vormen 

van landbeheer en veeteelt faciliteren en ondersteunen. Technische innovaties zijn een 

belangrijke toevoeging en Volt zal deze aanmoedigen in aanvulling op (en niet ter 

vervanging van) duurzame manieren van agrarisch werken. We maken geld en andere 

middelen beschikbaar om de transitie samen met agrarische ondernemers te dragen. 

Inspraak en een breed draagvlak zijn belangrijk. Participatie van agrarische ondernemers 

aan het begin van de planvorming is noodzakelijk om de co-creatie te laten slagen. Dit 

begint dus bij het samen schrijven en uitwerken van een haalbare visie voor de korte en 

langere termijn. Zo bepalen we samen een haalbaar en duurzaam perspectief voor 

toekomstbestendig landgebruik. 

▪ We vergroten het woningaanbod zonder in te leveren op het unieke open karakter van 

het rivierengebied. Gelijk de andere regio’s kijken we eerst naar de mogelijkheden 

binnen de bestaande dorpen en steden, maar wel met oog voor de cultuurhistorische 

waarden. We stimuleren doorstroming en gerichte oplossingen voor bijvoorbeeld sociale 

huurders, starters, senioren en mantelzorgers. Zo maken we het mogelijk voor senioren 

om te blijven wonen in de eigen regio terwijl we betaalbare ruimte bieden voor jonge 

gezinnen.  

▪ Omdat we de regionale openheid willen behouden en de ruimte voor water en natuur 

langs de grote rivieren willen garanderen, bepleit Volt om de verstedelijking te 

concentreren in en rond de stad Utrecht. De uitbreidingen bij Houten en Bunnik komen 

met veel ruimte voor groen en waterpartijen.  

▪ We zijn terughoudend om losstaande nieuwe woonwijken te realiseren in plaatsen zoals 

Werkhoven, Odijk en Cothen, waardoor die verder naar elkaar toe groeien. Wel 

onderzoeken we mogelijkheden om bij Wijk bij Duurstede om voldoende aanbod te 

garanderen ook voor de jeugd en jonge gezinnen, uiteraard met behoud van belangrijke 

natuurwaarden.   

▪ De verkeerssituatie nemen we onder de loep. We prioriteren een kleinschalige 

verkeersinfrastructuur in dit gebied en bieden meer mogelijkheden voor kleinschalig 

lokaal openbaar vervoer en de (recreatieve) fiets. We onderzoeken mogelijkheden om 

de N229 te ontlasten en onderhouden en verbeteren in dat kader ook de centrale punten 

van waaruit bewoners en bezoekers kunnen overstappen op ander vervoer.  

▪ Het openbaar vervoer moet goed beschikbaar zijn en we bekijken mogelijkheden om 

partijen te laten samenwerken om zo meer lokaal vervoer mogelijk te maken. Denk aan 

een ov-maatschappij die de directe lijn tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede uitbaat en 

daarnaast een netwerk van buurtbussen inzet met lokale vrijwilligers. Zulke innovaties 

kunnen leiden tot betere bereikbaarheid op een sociale en betrokken manier.  

▪ We willen de provincie verduurzamen en zetten in op versnelde energiebesparingen en 

lokale opwekking en opslag. We bieden ruimte voor elektriciteitsnet-onafhankelijke (off-

grid) duurzame stroomvoorzieningen voor bedrijven en leggen versneld zonnepanelen 

op geschikte daken. Voor windenergie in het rivierengebied kijken we naar de stroken 
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langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de rivieren. Tegelijk bewaken we de natuur- en 

cultuurwaarden van het gebied en voorkomen verrommeling van energieprojecten kris 

kras door het gebied.  

▪ We stimuleren regionale economische activiteiten die duurzame waarde toevoegen aan 

het gebied, bijvoorbeeld met bedrijfsgerichte “green deals”. Lokale productieketens en 

samenwerkingsverbanden faciliteren we waar nodig. We bieden kansen voor 

natuurinclusieve recreatie in dit aantrekkelijke landschap nabij grootstedelijk Utrecht, 

zoals bijvoorbeeld in de uiterwaarden. En net zoals op de Utrechtse Heuvelrug, 

identificeren en ondersteunen we de respectvolle exploitatie van het cultureel erfgoed. 

Toegankelijke subsidies voor het duurzaam geschikt maken van kastelen en 

buitenplaatsen voor nieuwe functies kunnen deze transitie mogelijk maken.  

De Gelderse Vallei: met karakter de toekomst in 
De Vallei, gelegen tussen de Veluwe en de Heuvelrug en tussen de Lek en de Randmeren, 

vormt met zijn vele pluimvee- en varkenshouderijen een gebied waar de stikstof-

problematiek en andere problematiek die samenhangt met intensieve vormen van 

agrarische activiteit, denk aan de vogelgriep, voor iedereen voelbaar is. Volt vindt het 

daarom urgent om samen met de agrarische sector aan een duurzaam toekomstperspectief 

te werken. Dit toekomstperspectief mist maar moet er komen, ook met oog op de ambitie 

van de Foodvalley62 om een Europese topregio op het gebied van agrifood te worden.  

 

 
62 Over ons | Regio Foodvalley  

https://www.regiofoodvalley.nl/over-ons
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▪ Volt stuurt aan op een duurzame relatie tussen de agrarische ondernemers en de natuur. 

De ruimte voor gezonde agrarische activiteiten blijft daarbij belangrijk en wordt 

afgewogen tegen de kwaliteit van de leefomgeving. We voorkomen crisismaatregelen 

met beperkt perspectief of algemene maatregelen die voor iedereen een andere impact 

hebben. Maatwerk is belangrijk voor Volt. We kijken daarom heel precies naar de lokale 

omstandigheden en werkwijze van elke ondernemer, inclusief de afstand naar kwetsbare 

natuurgebieden en kwaliteit van bodem en grondwater. Dat is de basis van overleg en 

samenwerking tussen de provincie en de agrarische ondernemers in de Gelderse Vallei.  

▪ Om landbouw en veeteelt hier ook in de toekomst mogelijk te maken organiseren we 

proactief processen van co-creatie met alle belanghebbenden. We beslissen samen hoe 

we de gezondheid van de leefomgeving kunnen versterken. Participatie van agrarische 

ondernemers aan het begin van de planvorming is nodig om deze co-creatie te laten 

slagen. Dit begint dus bij het opstellen van een langetermijnperspectief, om zo 

gezamenlijk een visie te creëren waarin we de stapsgewijze verduurzaming en 

natuurinclusieve vormen van landbeheer en veeteelt kunnen faciliteren en 

ondersteunen, ook financieel. We maken dus ook geld en andere middelen beschikbaar 

om de transitie samen met agrarische ondernemers te dragen. Technische innovaties zijn 

een belangrijke toevoeging en Volt zal deze aanmoedigen in aanvulling op (en niet ter 

vervanging van) duurzame manieren van agrarisch werken.  

▪ Volt gaat zich inzetten om tijdens de bovenbeschreven transitie het historisch karakter 

en de natuurlijke kwaliteit van de Gelderse Vallei te verstevigen. De van oudsher natte 

graslanden en bos- en heidegebieden in het kampenlandschap bepalen ook nu nog het 

relatief weidse en natuurrijke karakter van de vallei. De mooie dorpen en kerken, de 

beboste lanen met monumentale boerderijen, de vele beken en broedplaatsen voor 

weidevogels, en de verdedigingswerken met militaire objecten van de Grebbelinie: 

allemaal historische waarden die we graag behouden en actief onderhouden.  

▪ We erkennen dat de recente en reeds geplande toename van woonwijken, 

verkeerswegen en voorzieningen de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloedt. Voor een 

aanzienlijk deel van de nieuw benodigde woningen in de provincie Utrecht wordt ook nu 

gekeken naar de Gelderse Vallei. Voor Volt staat een gezonde leefomgeving voorop. We 

vergroten het woningaanbod zonder te veel in te leveren op het unieke open karakter 

en de kwaliteit van de natuur. We kijken dus eerst naar de mogelijkheden binnen de 

bestaande dorpen en steden, met behoud van de cultuurhistorische waarden. We 

stimuleren doorstroming en gerichte oplossingen voor bijvoorbeeld starters, senioren 

en mantelzorgers. Zo maken we het mogelijk voor senioren om te blijven wonen in de 

eigen gemeenschap terwijl we betaalbare ruimte bieden voor jonge gezinnen.  

▪ Omdat we het regionale karakter willen behouden en de ruimte voor water en natuur 

langs het Valleikanaal, de Lunterse Beek en de Barneveldse Beek willen garanderen, 

concentreert verstedelijking zich vooral in en rond stad Amersfoort, en ten dele in 

Leusden, Woudenberg en Veenendaal. Daarnaast betrekken we actief de huidige 

bewoners in de bouwplannen om optimaal aansluiting te vinden bij de lokale specifieke 

kenmerken.  

▪ We willen geen woonwijken versnipperd of nabij kwetsbare natuurgebieden realiseren, 

en geven de voorkeur aan kleinere uitbreidingen (<500) met behoud van natuurwaarden. 

In het Noordelijk deel, de Eemvallei, zien wij geen verstedelijking ontstaan. Dit vrijwel 

lege Nationaal Landschap is en blijft een beschermd weidevogelgebied.   

▪ Volt investeert in het verbeteren van de kwaliteit van de natuur. We herstellen en 

verstevigen de samenhang van natuurgebieden in het landschap om zo verdere 

versnippering en achteruitgang te voorkomen. We bieden ruimte voor een diversiteit aan 

flora en fauna om zo het natuurlijke karakter rond de beken van de Gelderse Vallei levend 

te houden. Het actief aanplanten en onderhouden van oorspronkelijke plant- en 
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boomsoorten versterkt ook de weerbaarheid tegen invloeden van de mens en het 

klimaat. We putten inspiratie uit andere gebieden, bijvoorbeeld het Noorderpark of het 

landgoed Eewijckshoeve.  

▪ Duurzame natuurrecreatie stimuleren we door te investeren in de kwaliteit van 

bestaande plekken en uitbreidingen te realiseren waar mogelijk. Zo kunnen we andere 

regio’s ontlasten en een breed aanbod waarborgen. We creëren tegelijk ook meer 

mogelijkheden voor buiten educatie gericht op natuur en landbouw.  

▪ Verder zal Volt in dit voormalige overstromingsgebied de grondwaterstanden en het 

vasthouden van water zwaar mee laten wegen in ruimtelijke besluitvorming. De 

Valleikanaalzone ontwikkelen we tot een regionale waterbuffer met oog voor de 

cultuurhistorische en recreatieve ontwikkeling van de Grebbelinie. Hierbij betrekken we 

ook de aanwezige landgoederen, waterbergingsgebieden en natuurontwikkeling.63  

▪ De Gelderse Vallei biedt mogelijkheden om de verduurzaming van de Provincie te helpen 

versnellen. We kijken samen met lokale bewoners en ondernemers naar mogelijkheden 

om energiebesparingen, -opwekking en -opslag mogelijk te maken. We gaan actief 

investeren in duurzame energieprojecten die worden gedragen door de ondernemers en 

inwoners van de Gelderse Vallei. Windenergie geniet de voorkeur boven zonnevelden 

gezien de landschappelijke impact, al zullen we voor beide typen energieopwekking 

ruimte vinden. Tegelijk bewaken we de natuur- en cultuurwaarden van het gebied en 

voorkomen verrommeling van energieprojecten kris kras door het gebied. Co-creatie en 

draagvlak zijn ook daarbij belangrijk.  

▪ Ook gaan we de processen van papier naar realisatie versnellen, door een actieve en 

pragmatische rol voor de provincie. Volt staat daarbij open voor nieuwe vormen van 

samenwerking en publiek-private vormen van investeren. Verder bieden we ruimte voor 

net-onafhankelijke duurzame stroomvoorzieningen voor bedrijven en leggen versneld 

zonnepanelen op geschikte daken.  

▪ Openbaar vervoer moet toegankelijk en goed geregeld zijn. We onderzoeken nieuwe 

vormen van dienstverlening (bijvoorbeeld samen met lokale partijen or vrijwilligers) en 

investeren in een goed bereikbaar net van duurzaam openbaar vervoer.  

▪ Verder investeren we in veilige en schone provinciale wegen en overwegen we 

snelheidsverlagende maatregelen nabij woonwijken en natuurgebieden. We kijken 

kritisch naar het huidige en geplande wegennet met als doel om een gezonde 

leefomgeving te garanderen en dorpen te ontlasten van opstoppingen en veel 

vrachtverkeer. Dit is ook belangrijk vanwege de voorziene toename aan woonruimte en 

bijbehorende infrastructuur. We staan daarbij open voor vernieuwende ideeën en 

experimenten samen met de gemeenten. 

▪ Om bovenstaande te realiseren zullen we proactief samenwerken met de provincies 

waarmee we de Gelderse Vallei delen, en alle gemeenten. We nemen daarbij het initiatief 

om zichtbare resultaten te behalen door middel van nauwe samenwerking met alle 

belanghebbenden in de Gelderse Vallei.  

 

 

 

 
63 Hier ondersteunen we dus het Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027 van Waterschap 

Vallei en Veluwe. 
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DAAROM Volt in de provincie Utrecht! 

1. Actief en zichtbaar provinciaal bestuur 

2. Beleid van onderop  

3. Integrale oplossingen 

4. Economie op basis van welzijn 

5. Europees denken, lokaal doen  

Volt is een frisse en pragmatische partij die uitgaat van positieve voorbeelden en feitelijke 

onderbouwingen. Gevestigde partij politieke agenda’s zijn voor ons niet leidend, lokaal 

gedragen oplossingen zeggen ons meer. We willen innoveren en verduurzamen, met 

behoud van het lokale en regionale historische karakter. Integrale oplossingen overstijgen 

eenzijdige belangen, zodat we met een goed idee vandaag niet een probleem voor morgen 

veroorzaken. Maatwerk betekent dat we flexibel zijn en openstaan voor verschillende 

integrale oplossingen binnen een gebied. Sociale inclusiviteit is een randvoorwaarde en 

oplossingen maken we voor iedereen toegankelijk. Zo creëren we een gezonde 

leefomgeving voor alle inwoners van onze provincie Utrecht. We kijken naar goede 

voorbeelden van mede-Europeanen en benutten zowel de fondsen als de schat aan 

Europese onderzoeken en kennis die voor Utrecht van waarde zijn. We werken ook proactief 

samen met buurprovincies en gemeenten aan grensoverschrijdende oplossingen. Dat doen 

we met vertegenwoordigers van alle maatschappelijke belangen: vanaf het begin. Niet door 

alleen te luisteren, maar door partijen actief te betrekken in het denk- en beslisproces. We 

letten daarbij op huidige thema’s en de kortere termijn, maar werken ook samen aan een 

visie voor Utrecht 2050. De provincie wordt daarmee zichtbaar in de Utrechtse samenleving 

en neemt actief de verantwoordelijkheid om mooie plannen op papier ook echt waar te 

maken in de praktijk. Hier gaan we voor. 


