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MEMORANDUM 

NIEUWE SPECIAL STAAT VAN UTRECHT: SPECIAL 67+ 
IN DE PROVINCIE UTRECHT  

DATUM 03‑11‑2022 

VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 

AAN Commissie BEM / Leden van Provinciale Staten 

BIJLAGE 1. Special Staat van Utrecht 67+ in de provincie Utrecht

2. Samenvatting Special Staat van Utrecht 67+ in de provincie Utrecht

Middels dit memo wil ik u informeren over het verschijnen van de tweejaarlijkse Staat van Utrecht en de 

bijbehorende jaarlijkse Special. De Staat van Utrecht geeft op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses 

informatie over de provincie Utrecht en alle Utrechtse gemeenten. Jaarlijks wordt een actueel thema-overstijgend 

onderwerp uitgediept in een special. Dit jaar gaat de special over 67+ in de provincie Utrecht’. De grote toename 

van ouderen in de bevolkingsopbouw, maakt dat er een (nu soms nog sluimerend) belang aan dit onderwerp zit, 

wat steeds urgenter wordt. Met de special hopen we iedereen die zich met het thema bezighoudt een breed pakket 

aan informatie te bieden.  

Special 67+ in de provincie Utrecht  

In 2040 is één op de vier inwoners van de provincie Utrecht ouder dan 65 jaar. Dit heeft grote maatschappelijke 

impact. Is de huisvesting geschikt te maken? Wat betekent dit voor de benodigde zorg en voorzieningen? En wat 

brengt de nieuwe generatie ‘actieve ouderen’ ons? Antwoorden op deze en vele andere vragen vind je in de nieuwe 

special van de Staat van Utrecht: ‘67+ in de provincie Utrecht’.   

Staat van Utrecht: website én databank 

De Staat van Utrecht geeft de nieuwste gegevens over het woon-, werk, en leefklimaat van de 26 gemeenten in de 

provincie Utrecht. De databank heeft met meer dan 400 indicatoren en is eenvoudig te raadplegen. De gegevens 

zijn per gemeente beschikbaar. Ook is het mogelijk om vergelijkingen met andere gemeenten te maken. Verder 

biedt de website op elk thema een analyse van deze data en inzicht in maatschappelijke opgaven, aangevuld met 

overzichtskaarten en tabellen.  

De informatie uit de Staat van Utrecht biedt input voor plannen en beleid, begrotingen en onderzoeksrapporten. Alle 

informatie is te vinden op www.staatvanutrecht.nl. We nodigen u dan ook van harte uit om gebruik te maken van 

deze regionale kennisbron. 
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