
Wat valt er te kiezen in de Provincie? 
Analyse van RUIMTELIJKE aspecten Provinciale Statenverkiezingen 2015
Concept 12-03-2015

Posad en Architectuur Lokaal hebben hun onderzoek gebaseerd op de openbaar beschikbare verkiezingsprogramma’s van de verkiesbare partijen zoals deze op 23/02/2015 online te downloaden waren op de sites van de betreffende partijen. 
Posad en Architectuur Lokaal  zijn graag bereid om de onderzoeksresultaten nader toe te lichten. 

Stedelijk gebied   
 Keuze voor (binnen)stedelijke (her)ontwikkeling  
  a     Hergebruik of sloop/herontwikkeling leegstaand vastgoed (en gebieden)
   Woningen
   Winkels
   Kantoren/Overige Dienstverlening
   Bedrijventerreinen
   Industrie
   
  b     Publieke ruimte, straten pleinen 
  c     Stedelijk groen / groene netwerken / parken 
 Aandacht voor Smart Cities  
 Keuze voor (nieuwe)uitleggebieden  
  a     Woningen 
  b     Winkels 
  c     Kantoren/Overige Dienstverlening 
  d     Bedrijventerreinen 
  e     Industrie 
   
 Krimpaanpak  
 Aandacht voor gezonde verstedelijking  
  a     Luchtkwaliteit, geluidshinder (bijv. milieuzones en voertuigkeuze) 
  b     Bestrijden hittestress 
  c     Bewegen (sport, fietsroutes) 
 Expliciet streven naar behoud van bestaande waarden of kenmerken

Proces van ruimtelijke ordening   
 Afstemming tussen, of verbinding van ruimtelijke thema’s (bijv. mobiliteit en natuurontwikkeling)
 Afstemming over de provinciegrens op ruimtelijke thema's  
 Provinciaal adviseurs ruimte, landschap etc.   
 Gebruik van de ‘ladder van duurzame verstedelijking’ (SER)

Infrastructuur en mobiliteit   
 Ontwikkeling van (nieuw) openbaar vervoer  
 Ontwikkelen van alternatief vervoer (bijv. fiets, lopen en elektrisch rijden) 
 Knooppuntontwikkeling (breder dan alleen mobiliteit)  
 Verbreden of uitbreiden van:  
  a     wegen 
  b     goederenspoor 
  c     waterwegen 
  d     goederenvervoer per pijpleiding (olie etc.) en elektriciteitsinfrastructuur
 (Lucht)havenontwikkeling (inc. overslaglocaties)  
 Beter benutten bestaande infrastructuur (spitsspreiding, thuiswerken, car sharing etc.)
 Expliciet streven naar behoud van bestaande waarden of kenmerken

Energie   
 Keuze voor de transitie naar duurzame energie  
  a     Windenergie 
  b     Biomassa 
  c     Zonne-energie 
  d     Aardwarmte 
  e     Restwarmte 
  f      Overig (waterkracht, getijdenenergie, algenteelt etc.) 
  g     Schaliegas 
  h     Kernenergie 
  i      Kolen en/of olie 
  j      Aardgas 
   
 Keuze voor de energieproducent   
  a     Ieder voor zich  
  b     Collectief 
  c     Grootschalig 
 Expliciet streven naar behoud van bestaande waarden of kenmerken

Water   
 Aandacht voor waterveiligheid  
  a     Ruimtelijke kwaliteit (bij) dijkversterking 
  b     Alternatieven voor dijkversterking (bijv. waterberging)
  c     (Water)robuust bouwen 
 Aandacht voor de zoetwateropgave  
  a     Drinkwater 
  b     Landbouw en procesindustrie 
 Expliciet streven naar behoud van bestaande waarden of kenmerken 

Landelijk gebied   
 Keuze voor behouden of vergroten van landschappelijke kwaliteit en identiteit (bijv. open gebied)
 Landbouw  
  a     Ontwikkeling van glastuinbouw 
  b     Intensieve veeteelt 
  c     Schaalvergroting 
  d     Transformatie, functieverandering en - menging 
 Natuurontwikkeling  
  a     Ecologische verbindingen 
 Ruimtelijke ontwikkelingen recreatie  
  a    Toegankelijke natuur 
  b    Recreatieve netwerken 
 Expliciet streven naar behoud van bestaande waarden of kenmerken 

Ambities (1), doelstellingen (2) en concrete plannen (3) in 
overeenstemming (+) of in tegenspraak (-)
* Aantal partijen

FRIESLAND (14) DRENTHE (12) OVERIJSSEL (12) FLEVOLAND (13) GELDERLAND (17) UTRECHT (15) NOORD-HOLLAND (15) ZUID-HOLLAND (14) ZEELAND (17) NOORD-BRABANT (15) LIMBURG (12)GRONINGEN (15*)
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Provincies naast elkaar


