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Staat van Utrecht 2019 gepresenteerd

From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: maandag 18 maart 2019 8:57:05
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: Nieuwe Staat van Utrecht gepresenteerd op 14 maart 2019

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Staat van Utrecht [mailto:info@staatvanutrecht.nl] 
Verzonden: vrijdag 15 maart 2019 10:03
Aan: !Griffie-oudewater
Onderwerp: Nieuwe Staat van Utrecht gepresenteerd op 14 maart 2019



15 maart 2019

De nieuwe editie van de Staat van Utrecht is op donderdag 14 maart 2019 

gepresenteerd. De website en databank met 440 indicatoren bevatten de 

nieuwste gegevens over het woon-, werk- en leefklimaat van de provincie 

Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten. Op basis van actueel onderzoek, 

cijfers en analyses. Tijdens de bijeenkomst, op de Tech Campus van ROC 

Midden-Nederland, was er extra aandacht voor de special over energietransitie 

in de provincie Utrecht.

Highlights Staat van Utrecht 2019

14 maart 2019

Zijn er straks nog voldoende mantelzorgers? Hoe ziet de woningmarkt in de 

provincie Utrecht er uit? Waar liggen de opgaven voor onze regio? Dit en nog 

veel meer is te vinden in de Staat van Utrecht 2019. Wat zijn de highlights?

Special: Energietransitie in de provincie Utrecht

14 maart 2019

Tijdens de presentatie van de nieuwe Staat van Utrecht op 14 maart, is ook 

de special 'Energietransitie in de provincie Utrecht' uitgebracht. De special 

geeft een beeld van het energiegebruik en duurzame opwekking in de provincie 

Utrecht en welke opgaven er zijn voor elektriciteit, gas en warmte. De special 

gaat ook in op de sociale component in de energietransitie: Wat betekent het 

voor de burger? Wat gaan we er van zien en merken in onze leefomgeving? 

Lees verder

Lees verder



Hoe zit het met betaalbaarheid? En is er straks wel voldoende opgeleid 

personeel?

Utrechtse zorgorganisaties aan de slag met duurzaamheid

7 maart 2019

Op 6 maart ondertekenden de gemeenten Houten, Lopik, Rhenen, Utrecht, 

Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Zeist, de Green Deal 

‘Duurzame Zorg, voor een gezonde toekomst’. De ondertekening markeert de 

start van een provincie brede aanpak, gericht op alle Utrechtse gemeenten en 

grote zorginstellingen.

Online kaarten en data provincie Utrecht op Geo-Point

26 februari 2019

De provincie Utrecht beschikt over een grote hoeveelheid ruimtelijke informatie 

in de vorm van data, kaarten en geo apps (webapplicaties). Deze informatie is 

voortaan te vinden via Geo-Point Utrecht, het online kaarten- en dataportaal 

van de provincie Utrecht.

Aantal investeringen van buitenlandse bedrijven in regio 

Utrecht stijgt

12 februari 2019

Twintig internationale bedrijven hebben in 2018 een vestiging geopend of 

uitgebreid in de regio Utrecht. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van 

2017. In totaal werd afgelopen jaar voor minimaal 12 miljoen euro aan 

buitenlandse investeringen binnengehaald, waardoor 1050 banen zijn 

gecreëerd.
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U ontvangt deze en andere berichten over de Staat van Utrecht omdat u zich eerder voor een of 

meerdere van de Staat van Utrecht bijeenkomsten heeft aangemeld en wij u daarom op de hoogte 

houden van activiteiten rondom de Staat van Utrecht. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in 

werking getreden (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij wijzen u er graag op dat u zich te 

allen tijde hiervoor kunt uitschrijven via de link onderaan deze e-mail.
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Wilt u deze mails anders ontvangen? U kunt uw voorkeuren aanpassen of zich uitschrijven van deze 

mailinglijst. 
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