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Publicaties
• 2017: Staat van Utrecht 2017 en 6 specials
• 2018: Special ‘Groen in en om de stad’
• 2019: Special ‘Energietransitie’
• 2019: Staat van Utrecht 2019

Website
• www.staatvanutrecht.nl
• 12 thema’s: analyse, duiding en 

achtergrond
• 7 specials: verdieping
• Maatschappelijke opgaven
• Nieuwspagina en agenda

Databank
• www.staatvanutrecht.databank.nl
• 12 hoofdthema’s, ca. 40 subthema’s
• Circa 200 indicatoren
• 26 gemeenten en/of 12 provincies



De 12 thema’s in de Staat van Utrecht



Omgevingsvisie provincie Utrecht

Kadernota en begroting

Strategische agenda en coalitieakkoord

Gebruik 



Ontwikkelingen die van invloed zijn op hoe 
we ons verplaatsen in de toekomst
• Bevolking

• Wonen

• Werken

• Trends mobiliteit



Bevolkingsgroei is mobiliteitsgroei

Groei van 10% in provincie Utrecht (landelijk 6% groei)

Hardste stijgers binnen provincie:

Utrecht: 25% (vier grote NL steden samen 15% groei, 
dus Utrecht groeit harder dan andere grote steden)
Bunnik: 19%
Amersfoort: 17%
Vianen: 17%

Bevolkingsgroei in de provincie Utrecht tot 2040



Toenemende vergrijzing leidt tot 
nieuwe mobiliteitsvragen

Vergrijzing komende jaren belangrijke 
trend, tempo ligt stuk hoger in kleinere 
gemeenten.

2030: 25% van de inwoners van een 
kleinere gemeente is 65 jaar of ouder, 
tegenover 15% in de grote steden.

Grijze druk nu het hoogst in Utrechtse 
Heuvelrug, De Bilt en Baarn.

Onderscheid tussen ‘active ageing’ en 
‘kwetsbare ouderen’

Recent onderzoek CBS: Autobezit 75+ers neemt toe en 
ouderen maken meer kilometers
65+ers: 437 auto’s per 1.000 inwoners in 2017 
18-30 jarigen: 287 auto’s per 1.000 inwoners in 2017
75+ers reden in 2016 gemiddeld 32% meer dan 10 jaar eerder.



Meer (kleinere) huishoudens: andere 
woonbehoeften en meer kans op 
vervoersbewegingen
Aantal huishoudens neemt toe:
2018: 598.348 huishoudens
2040: 672.300 huishoudens
Groei van 12%

Steeds meer kleinere huishoudens (door 
vergrijzing en individualisering):
1995: 2,35 personen p.h.
2018: 2,17 personen p.h.
2040: 2,09 personen p.h.

Groei van kleine huishoudens vooral 
in kleinere gemeenten.

% eenpersoonshuishoudens 2018



2040: behoefte aan 175.000 nieuwe woningen in 
provincie Utrecht

Trend: binnenstedelijk bouwen

Stad in trek: 8 op 10 nieuwe Utrechters wil wonen in 
Utrecht of Amersfoort

Onderzoek U16-gebied naar regionale 
woningbehoefte: disbalans tussen groei en plannen na 
2025

Meer en kleinere huishoudens leidt tot vraag naar 
ander type woningen. 

Transformatie van kantoor- naar woonfuncties

Woningbouw legt extra 
druk op bereikbaarheid



Hoge arbeidsparticipatie; nieuw 
spectrum aan vervoersbewegingen



Andere ontwikkelingen

• Stijging economie en aantal banen

• Vooral vraag naar arbeid in bouw/ict/techniek voor bouwopgave en 
energietransitie

• Arbeidsmarkt steeds flexibeler

• Auto dominant in woon-werkverkeer

• We accepteren een steeds grotere reisafstand (bij gelijke reistijd)

• Qua bedrijvigheid groeien Utrecht en Amersfoort het hardst



Utrecht centraal gelegen en draaischijf van 
Nederland



Auto is nog steeds erg dominant
Autobezit per huishouden neemt toe Meeste verplaatsingen met de auto

% verplaatsingen per persoon (2017)



Verduurzaming mobiliteit
• Klimaatakkoord

• RES-sen

• Schone Lucht Akkoord

• Opkomst elektrisch



Ander mobiliteitsgedrag en -aanbod

• Flexibeler

• Mobility as a Service (MaaS)

• Zelfrijdend, al dan niet gedeeld 
en op afroep



Maatschappelijke opgaven
• Hoe kunnen we de woonbehoefte voldoende invullen (grotere vraag naar woningen, 

kleinere huishoudens, vergrijzing, doorstroming, betaalbaarheid)?

• Hoe zorgen we voor een voldoende gezonde leefomgeving? Toenemende verstedelijking 
heeft gevolgen voor geluidsoverlast (groeiend gezondheidsprobleem!), leefbaarheid, 
groen, duurzaamheid, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit (toenemende mobiliteit).

• Hoe moeten we omgaan met een toename van mobiliteit als gevolg van bevolkingsgroei, 
stedelijke verdichting, de groei van het aantal (kleine) huishoudens en een steeds grote 
groep vitale en actieve ouderen (die o.a. ook in de spits reizen)? 

• Hoe moeten we omgaan met een toename van mobiliteit als gevolg van economische 
groei, stijging van het aantal arbeidsplaatsen en een flexibele arbeidsmarkt?

• Hoe houden we de regio, steden, dorpen en werkgebieden voldoende bereikbaar met 
auto, fiets en OV bij een toenemede mobiliteitsvraag (in een gezonde leefomgeving)?

• Hoe accommoderen we alle modaliteiten en geven we invulling aan verduurzaming?

• Hoe gaan we om met technologische innovaties en in hoeverre zijn die een oplossing?



Informatie

www.staatvanutrecht.nl

www.staatvanutrecht.databank.nl

info@staatvanutrecht.nl

http://www.staatvanutrecht.nl/
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