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Kennisbron voor de provincie Utrecht

De Staat van Utrecht is een regionale kennisbron die maatschappelijke
opgaven binnen de provincie Utrecht signaleert. De website en de
databank geven informatie over het woon-, werk- en leefklimaat in de
26 gemeenten in de provincie.
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Kwantitatieve informatie in de databank: StaatvanUtrecht.databank.nl
• Raadpleeg 200 indicatoren, verdeeld over 12 thema’s
• Zoek gemakkelijk gegevens op gemeenteniveau (vanaf 2010)
• Maak een benchmark tussen gemeenten en/of provincies
• Stel eenvoudig zelf tabellen en grafieken samen
ECONOMIE

Kwalitatieve informatie op de website: StaatvanUtrecht.nl
• Gebruik de bestaande analyse van de data per thema
• Krijg snel inzicht in relevante maatschappelijke opgaven in de provincie
• Vind verdieping in de aparte specials
• Download handige overzichtstabellen en kaartmateriaal
• Vind bruikbare links naar aanvullende achtergrondinformatie
Hoe leest u de Staat van Utrecht?
De Staat van Utrecht bestaat uit ruim 200 indicatoren verdeeld over twaalf thema’s. In de
databank kunt u zelf gemakkelijk data verzamelen. De website biedt u daarnaast op elk
thema een analyse van deze data en inzicht in maatschappelijke opgaven. Daarnaast zijn er
aparte ‘specials’. Dit zijn thema-overstijgende onderwerpen. De specials bieden verdieping
op actuele onderwerpen door verschillende thema’s met elkaar in verband te brengen.
Waarvoor kunt u de Staat van Utrecht gebruiken?
De Staat van Utrecht kan gebruikt worden door beleidsmakers, politici, bestuurders,
onderzoekers, strategen, business developers en geïnteresseerde burgers. De informatie
is goed te benutten voor bijvoorbeeld strategievorming, beleidsvorming en agendasetting,
maar ook voor begrotingscycli en onderzoek.
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De specials
Verdieping op actuele onderwerpen

StaatvanUtrecht.nl
StaatvanUtrecht.databank.nl
De Staat van Utrecht is ontwikkeld in opdracht van de provincie Utrecht
in samenwerking met de Gemeente Utrecht en Natuur en Milieufederatie
Utrecht. De Staat van Utrecht wordt samengesteld door onderzoekers en
experts uit de regio.
Contact
info@staatvanutrecht.nl

Groei van de bevolking
Prognoses wijzen uit dat de totale bevolking in
Nederland in 2040 gestegen zal zijn. Utrecht
behoort tot de top drie groei-provincies.
De bevolkingssamenstelling zal echter
veranderen; er zullen meer ouderen zijn, meer
kleinere huishoudens en er zal sprake zijn
van een grotere etnische diversiteit. Wat zijn
regionale verschillen? En zijn er voldoende
passende voorzieningen en woningen?
Bouwen voor de toekomst
Het aantal mensen dat zich in deze regio
vestigt, is groter dan het aantal inwoners
dat vertrekt. De groei zet door, maar kan de
woningmarkt in de provincie deze groei wel
aan? En is er naast voldoende en passende
woningen ook voldoende woningaanbod
dat van goede kwaliteit is en voorziet
in de omslag naar duurzame energie
(energietransitie)?
Economische kracht en innovatie
De provincie Utrecht is een economisch
sterke regio. De beroepsbevolking is
hoogopgeleid en de werkloosheid is
relatief laag. Hoewel de provincie het
als geheel goed doet, zijn de verschillen
tussen en binnen gemeenten soms groot.
Arbeidsmarkt en beroepsopleidingen sluiten
in de provincie niet maximaal op elkaar aan.
Mobiliteit in de provincie
Door de centrale ligging zijn de Randstad,
natuurgebieden en goede verbindingen
met de rest van Nederland, altijd binnen
handbereik. Door bevolkingsgroei en
economische bloei neemt de mobiliteit in
de provincie toe. Hoe blijven economische

kerngebieden goed ontsloten? Welke
(innovatieve) oplossingen dragen bij aan een
betere bereikbaarheid en aan duurzame en
schone mobiliteit?
Een gezonde leefomgeving
Onze leefomgeving brengt diverse
gezondheidsrisico’s met zich mee. Het
creëren van een gezonde leefomgeving
is voor alle gemeenten in de provincie
Utrecht van belang. Daarbij gaat het zowel
om sociale, fysieke als economische
vraagstukken. Hoe kunnen de vaardigheden
van mensen om hun eigen gezondheid te
bevorderen, verbeterd worden? Hoe kan de
openbare ruimte zo worden ingericht dat zij
uitnodigt tot gezond gedrag? Hoe kunnen
innovaties in de gezondheidszorg bijdragen
aan een gezonder leven?
Een inclusieve samenleving
Alhoewel de provincie Utrecht het
goed doet, wil dat niet zeggen dat
iedereen hier evenveel van profiteert.
Ongelijkheid openbaart zich bijvoorbeeld
in structurele inkomensverschillen,
gezondheidsverschillen en waar het gaat
om (mogelijkheden tot) maatschappelijke
participatie. Wat zijn regionale verschillen?
Groen in en om de stad
De bevolkingsgroei wordt voornamelijk
binnenstedelijk opgevangen. De provincie
staat hiermee voor nieuwe opgaven in het
stedelijk gebied. Hoe kan voldoende groen
gecreëerd worden dat ten goede komt aan
gezondheid, leefbaarheid, recreatie en
klimaatadaptatie? Hoe blijft de stedelijke
leefomgeving aantrekkelijk en leefbaar?

