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Wat maakt de provincie Utrecht voor u ook in 2050 
een mooie provincie om te wonen, te werken en te 

leven?

De enquête heeft in de maanden januari, februari en maart uitgestaan. De 629 
respondenten hebben hiermee hun bijdrage geleverd aan de Langetermijnvisie 2050 
van de provincie Utrecht. 



ATTENDERING OP ENQUÊTE
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 Aftrap Langetermijnvisie Omgevingswet op 23/1/2018
 Tijdens locatiebezoeken en jongerenbrainstorm
 Herhaalde oproepen social media (enquête & ballonvaart & 

jongerenbrainstorm)
 Samenwerking stakeholders:

 Alle gemeenten benaderd via mail en Twitter (Direct Message)
 Berichten op social media en websites van gemeenten met link naar 

enquête

 Artikel Huis-aan-huisblad (alle gemeenten in de provincie)
 Banners in provinciehuis en op locaties
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Kenmerken van de 629 respondenten
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52,8%

34,2%

10,5%

Woon- en werksituatie 
Provincie Utrecht

Woont en werkt er

Woont, maar werkt er niet

Werkt, maar woont er niet

10,3%

89,3%

Leeftijd respondenten

 Jonger dan 27 jaar

27 jaar en ouder
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Percentage genoemd

Welke kwaliteiten ziet men graag terug 
in 2050? Quotes van respondenten

12,6%

13,0%

13,4%

14,9%

18,8%

18,9%

19,4%

24,3%

35,1%

63,8%
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Top 10, n=629 (alle respondenten)

“Duurzaamheid 
betekent 
circulariteit, 
leefbaarheid en 
gezondheid.”

“Duurzaamheid 
betekent 
circulariteit, 
leefbaarheid en 
gezondheid.”“Utrecht kenmerkt “Utrecht kenmerkt 

zich door 
veelzijdigheid. 
Mooie historische 
steden en dorpen 
en een prachtige 
en veelzijdige 
natuur.”

Natuur
“Een onmisbaar 
tegenwicht voor 
wonen in de 
Randstad.”

Natuur
“Een onmisbaar 
tegenwicht voor 
wonen in de 
Randstad.”

“Maak de 
provincie 
aantrekkelijk 
voor grote 
bedrijven.”

“De provincie moet 
niet dichtslibben 
met verkeer. Door 
slimme 
oplossingen 
bereikbaarheid 
garanderen.”



“Er zijn veel 
projecten om 
verschillende 
bevolkingsgroepen 
en lagen met elkaar 
in contact te 
brengen.

“Er zijn veel 
projecten om 
verschillende 
bevolkingsgroepen 
en lagen met elkaar 
in contact te 
brengen.

1,9%
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4,5%

5,6%

9,4%

11,1%

11,8%

11,8%
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Rang 11-20, n=629 (alle respondenten)
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Percentage genoemd

“Bedrijvigheid 
zorgt voor werk. 
Werk zorgt voor 
ontspanning, rust, 
levendigheid en 
leefbaarheid.”

“Inwoners 
moeten zich 
veilig voelen. 
Dat zorgt voor 
minder stress, 
ziekte en voor 
meer geluk.”

Welke kwaliteiten ziet men graag terug 
in 2050?

Quotes van respondenten

“Zonder 
innovatie treedt 
de wet op de 
remmende 
voorsprong op.”

“Zonder 
innovatie treedt 
de wet op de 
remmende 
voorsprong op.”

“We moeten 
meer rustplekken 
creëren, niet 
alleen in de 
natuur maar ook 
in de stedelijke 
omgeving.”



SPONTAAN TOEGEVOEGDE KWALITEITEN 
(MEER DAN EEN KEER GENOEMD)
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 Hebben meestal een lager abstractieniveau

 Veel ‘eenlingen’

 Waarden die meer dan een keer genoemd worden zijn:
 Diversiteit n=5 ▪ Waterbelang, -netwerk n=3

 Saamhorigheid n=4 ▪ Circulaire economie n=3

 Schone leefomgeving n=4 ▪ Inclusiviteit n=2

 Vrijheid n=4 ▪ Kindvriendelijkheid n=2

 Wonen n=4 ▪ Luchtkwaliteit n=2

 Groen n=3 ▪ Participatie n=2

 Onderwijs n=3 ▪ Verdraagzaamheid n=2

 Sociaal n=3 
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Natuur

Duurzaamheid

Leefbaarheid

Gezondheid

Cultuur

Minst genoemd Meest genoemd

S S Significant verschil

Totale steekproef

Wonen en werken

Wonen, niet werken

Werken, niet wonen

I

I Indicatief verschil

I

<27 jaar

>=27 jaar

Welke groep vult wat in en zitten daar grote 
verschillen in?  Een kijkje in de top 5 
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VERSCHILLEN ANALYSE OVERIG (1)
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VERSCHILLEN ANALYSE OVERIG (2)
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VERSCHILLEN ANALYSE OVERIG (3)
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1% 3% 5% 7% 9%

Bewegings-
ruimte

Creativiteit

Verantwoorde-
lijkheid

Eigenheid

Flexibiliteit

Minst genoemd Meest genoemd

I

Totale steekproef

Wonen, niet werken

Indicatief verschil

Werken, niet wonen

I



Zaken die opvallen per groep
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Combinaties van kwaliteiten die vaak zijn gemaakt
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Benieuwd naar de uitgebreide versie van alle resultaten uit 
de enquête of wilt u meer lezen over hoe de provincie 
Utrecht zich voorbereid op de komst van de 
Omgevingswet?

www.omgevingswetprovincieutrecht.nl


