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Beste abonnee, 

 

De feestdagen naderen en de voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn in volle 

gang. Maar voordat we 2022 definitief afsluiten, brengen wij graag onze nieuwe 

themateksten onder de aandacht. Er is namelijk meer dan genoeg om te 

ontdekken! In deze nieuwsbrief lichten wij alvast een tip van de sluier op.  

 

 

Dit is de Staat van... 

... zonnestroom in Nederland 

We zijn met z'n allen aan het verduurzamen. Ook in Utrecht zijn we goed op 

weg: één op de vijf woningen in Utrecht maakt gebruik van zonnepanelen. Dit is 

precies in lijn met het landelijk gemiddelde. Meer weten over de ontwikkeling 

van zonnepanelen? Lees meer 

  

... afvalscheiding in de provincie Utrecht 

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner verschilt aanzienlijk tussen 

gemeenten. In 2021 produceerden inwoners van Vijfheerenlanden bijvoorbeeld 

219 kilogram huishoudelijk afval, tegenover 37 kilogram in Bunschoten. Bent u 

benieuwd hoe dit verschil te verklaren valt? Lees meer 

 

https://mailchi.mp/0f18562877d7/staat-van-utrecht-nieuws-20188577?e=6d3a57ebd5
https://staatvanutrecht.nl/themas/klimaat-en-energie/energiegebruik
https://staatvanutrecht.nl/themas/milieu-en-natuur/afval-en-circulaire-economie


 

... het voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht 

In de provincie Utrecht volgden in het schooljaar 2021/2022 bijna 80.000 

jongeren voortgezet onderwijs. Dit komt neer op ongeveer 9% van het totaal 

aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Nederland! Welke studierichtingen zijn 

er, en hoe is dit per schoolsoort precies opgebouwd? U leest het antwoord in de 

nieuwe thematekst. Lees meer 

  

 

Begint Nederland vol te raken? 

 

Nederland is constant in ontwikkeling. Vooral onze ruimtelijke ordening is de 

afgelopen jaren een transitie ondergaan. Er is in de Randstad over de afgelopen 

jaren een flink stuk bebouwde ruimte bijgekomen. Maar wat bedoelen we 

eigenlijk met bebouwde ruimte, en hoe ziet deze ontwikkeling er concreet uit? 

 

We maakten weer een speciale slideshow op LinkedIn over dit onderwerp en 

laten u de verschillen tussen alle gemeenten zien. 

 

➤ Bekijk de slideshow op LinkedIn. 

https://staatvanutrecht.nl/themas/onderwijs-en-geletterdheid/basis-en-voortgezet-onderwijs
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003639094266183680
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003639094266183680


 

 

 

 

Terugblik lancering special 2022 

 

 

Maandag 31 oktober 2022 lanceerde de Staat van Utrecht haar special van dit 

jaar, getiteld '67+ in de provincie Utrecht in 2040'. Wilt u terugblikken op de 

bijeenkomst? U kunt de livestream terugkijken via onderstaande knop! 

  

De Staat van Utrecht lanceert elk jaar haar special, een onderzoek waarin een 

bepaald maatschappelijk thema extra aandacht krijgt. Klik hier voor een 

overzicht van alle specials die tot nu toe zijn verschenen! 

  

https://staatvanutrecht.nl/specials/67-de-provincie-utrecht-2040
https://www.staatvanutrecht.nl/specials


Bekijk de livestream 

 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 

 

Vindt u deze nieuwsbrief interessant? Stuur deze nieuwsbrief door naar 

collega's en vrienden (en tip ze om lid te worden). 

 

En vergeet niet de Staat van Utrecht te volgen op LinkedIn en Twitter voor 

meer updates. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Programmateam Staat van Utrecht 

 

✉ Wij zijn te bereiken via info@staatvanutrecht.nl.  
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