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Beste abonnee, 

 

Het nieuwe jaar is begonnen! Ook dit jaar zal de Staat van Utrecht weer laten 

zien hoe onze provincie ervoor staat op basis van onderzoek, cijfers en 

analyses. Bijvoorbeeld over onze manier van reizen of onze afvalproductie. 

Want hoeveel personenauto's zijn er eigenlijk in Nederland en de provincie 

Utrecht? En hoeveel afval produceren we? Wij hebben weer een aantal leuke 

feiten uit de provincie voor u op een rijtje gezet. 

 

 

Dit is de Staat van... 
 

... fietskilometers naar de middelbare school 

In Nederland lag in 2021 de dichtstbijzijnde middelbare school op gemiddeld 2,3 

kilometer fietsen van de leerling af. De fietsafstand tot een middelbare school 

was met 0,4 kilometer het kleinst voor bewoners van Schiermonnikoog. 

Inwoners van Noord-Beveland moesten gemiddeld 11,5 kilometer fietsen naar 

de dichtstbijzijnde middelbare school. Benieuwd hoeveel kilometer leerlingen in 

de provincie Utrecht gemiddeld moeten fietsen? Lees meer  

 

... koopwoningen in Nederland 

Een bestaande koopwoning was in 2021 in Nederland gemiddeld 15,2% 

duurder dan in het jaar daarvoor. De grootste stijging in waarde vond plaats in 
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de provincie Flevoland, waar woningen maar liefst 19,2% duurder werden. Hoe 

zag dit percentage er in de provincie Utrecht uit, en wat betekent deze 

prijsstijging voor het aantal huizen dat in 2021 verkocht werd? Lees meer 

   

... auto's in de provincie Utrecht 

In 2020 zijn er ongeveer evenveel auto’s in de provincie Utrecht als 

huishoudens. Dit geldt niet voor de gemeente Utrecht, waar dit aandeel lager 

ligt met gemiddeld 6 auto’s op de 10 huishoudens. Maar, in Lopik en 

Renswoude zijn er gemiddeld 13 auto’s op tien huishoudens. Hoeveel van deze 

auto's elektrisch zijn leest u in onze nieuwe thematekst! Lees meer 

 

 

Afvalproductie in Nederland 
 

 

Om in onze behoeftes te kunnen voorzien, produceert de mens elk jaar een 

hoop afval. Onlangs werd dat nog zichtbaarder in de stad Utrecht tijdens de 

staking van de vuilnisophaaldienst. Binnen het streven naar een volledig 

circulaire economie in 2050 hebben het Rijk en gemeenten een 

uitvoeringsprogramma om onder meer het restafval te beperken en de 

scheiding en recycling te verbeteren. In 2020 was het streven om minstens 75% 

van het afval per inwoner op correcte wijze te scheiden. In hoeverre is dat 

gelukt? 
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Een tweede doel van het uitvoeringsprogramma was om de hoeveelheid 

geproduceerd huishoudelijk afval te verminderen. Alhoewel je misschien denkt 

dat deze behoeftes per inwoner min of meer hetzelfde zijn, verschilt de 

hoeveelheid huishoudelijk afval sterk per gemeente. Hoe kan dit eigenlijk? 

 

U leest het antwoord (en veel meer) in onze nieuwe slideshow op LinkedIn! 

 

➤ Bekijk de slideshow op LinkedIn. 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 
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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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