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Regionale trends Wonen

1
Starters, alleenstaanden en kwetsbaren hebben het lastig op 
de woningmarkt

2 Ondermijning en criminaliteit op bedrijventerreinen

3
Investeringen in infrastructuur nodig om 
woningbouwopgave te realiseren

4 Meer geld en regie vanuit Rijksoverheid

5 Natuur vs. woningen

6 (positieve en negatieve) discriminatie op woningmarkt

7 Grootste woningbouwplannen, na jarenlang krap aanbod

8 Hoge instroom asielzoekers vraagt om extra woningen

9 Stijgende woonprijzen

10 Groeiend aantal protesten vóór en tegen woningbouw

11 Duurzaam wonen

12
Herbestemming van bestaande gebouwen voor nieuwe 
woningen

13 Weren van (particuliere) beleggers

14 Samenwerken tussen gemeente, provincies en Rijksoverheid

15 Stikstofmaatregelen beperken groeiplannen

16 Toekomstbestendige bedrijventerreinen

17 Bevorderen van doorstroming op de woningmarkt

18 Woningen minder geschikt voor ‘gelukkig’ wonen

Regionale trends Economie & gezondheid

1 Arbeidsdiscriminatie

2 Meer oog voor brede gezondheid, preventie en welzijn

3 Krapte op de arbeidsmarkt

4 Utrecht als competitieve en sterke economie

5 Een duurzame, vitale en toekomstbestendige economie

6 Flexibilisering arbeidsmarkt

7 Het MKB heeft het zwaar door de coronamaatregelen

8 Een groeiende provincie heeft invloed op de luchtkwaliteit

9 Jongeren in de bijstand

10 Lood in het drinkwater

11
Investeringen in infrastructuur nodig voor een sterke 
economie

Opkomende regionale trends trends Wonen

1
Prettig wonen hangt samen met prettig werken, bewegen 
én ontspannen

2 Circulair wonen en leven

3 Daklozen veroorzaken overlast

4 Misstanden bij woningcorporaties en makelaars

5 Particuliere investeerders domineren woningmarkt

6
Toekomstige huizenbezitters nemen grotere financiële 
risico’s

Opkomende regionale trends Economie & gezondheid

1 Klimaatverandering heeft effect op onze gezondheid

2 Meer schuldproblemen inwoners

3 Digitaliseren van historische collecties

4 Basisinkomen en regelarme bijstand

5 Opkomst van bedrijfsscholen

6 Toename winkelleegstand

Legenda

Technologisch Ecologisch Demografisch

Economisch Sociaal Politiek
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Regionale trends Natuur en recreatie

1 Vergroenen van het straatbeeld

2 Weersextremen vragen om klimaatadaptatie

3 Aanleg van natuur om biodiversiteit te vergroten

4 Bedreigde dier- en plantsoorten

5 Overlast door recreatie; natuur vs. recreatie

6 Meer wandel- en fietsroutes voor recreatie

7
Toegang tot vrijetijdsbesteding en natuur belangrijk voor 
leefbaarheid

8 Aanleg van natuur voor recreatie

9 Boerenprotesten

10 Toename invasieve exoten

11 Klimaat- en hittestress

12 Minder maaien in bermen om biodiversiteit te vergroten

13
Stikstofproblematiek vraagt om maatregelen in agrarische 
sector

14 Stikstofuitstoot heeft impact op natuur en biodiversiteit

15 Opkomst toekomstbestendige boerenbedrijven

16 Cultuurhistorische plekken zijn kwetsbaar

17
Huizen bouwen in natuurgebied onvermijdelijk en leidt ook 
tot verzet

18 Investeringen nodig voor een vitale toeristische sector

19 Slechte waterkwaliteit

Regionale trends Energie & Klimaat

1 Extreme weersomstandigheden geven overlast

2
Toekomst veenweidegebied onder druk door bodemdaling 
en CO2-uitstoot

3
Een duurzame en toekomstbestendige agrarische sector 
vraagt om vernieuwing

4
Veel geld nodig om bodemdaling veenweidegebied tegen 
te gaan

5 Aardgasvrij wonen

6
Grotere betrokkenheid van burgers en energiecoöperaties 
bij de energietransitie

7 Gebruik van geothermie in opkomst

8 Haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen

9 Klimaatprotesten nemen toe

10 Verzet tegen olie- en gaswinning Woerden

11
Zonnepanelen in ‘loze’ ruimten zoals sloten, daken of langs 
de weg

12 Toenemende vrees voor energie-armoede

13 Natuurlijke oplossingen om bodemdaling tegen te gaan

14 Verzet tegen warmtenetten en windmolens

15 Publiek-private samenwerkingen nodig om te verduurzamen

Opkomende regionale trends Natuur en recreatie

1 Vervuilde luchtkwaliteit

2 Verzet tegen duurzame energie-opwek in natuurgebieden

3 Veiligheid bestrijdingsmiddelen ter discussie

4
Veranderende temperaturen hebben invloed op gedrag 
dieren en planten

5 Vliegverkeer heeft negatieve impact op natuur

Opkomende regionale trends

1 Overvol stroomnetwerk

2 Beperken van gebruik biomassa

3 Meer circulaire toepassingen

4 Duurzaam vastgoed

5 Grote investeringen in zonne- en windenergie

6 Weren van vervuilend verkeer in steden

7 Duurzame en gezonde binnen omgeving van scholen

Legenda

Technologisch Ecologisch Demografisch

Economisch Sociaal Politiek
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Regionale trends Bereikbaarheid

1
Vraag naar (slimme) laadpalen in stroomversnelling, maar 
leidt ook tot tekorten

2 Aanleg van snelfietsroutes en verbeterde fietsinfrastructuur

3
Autoluwe steden en milieuzones om luchtkwaliteit en 
leefbaarheid te verbeteren

4
Investeringen in OV nodig om bereikbaarheid te verbeteren 
en de stad leefbaar te houden

5 Investeringen in verkeersveiligheid nodig

6
Er is een groter wordend fileprobleem, maar thuiswerken 
leidt tot minder files

7 Duurzame mobiliteit en elektrisch rijden

8 Verzet tegen snelwegverbreding A27

9 Stimuleren van gebruik fiets

10 Opkomst carpooling, deelververvoer en MaaS

11 Betere bereikbaarheid nodig voor gemeenten om te groeien

12
Stikstofnorm beperkt aanleg van nieuwe wegen en uitstoot 
van auto’s

Opkomende regionale trends Bereikbaarheid

1 Groei aantal elektrische laadpalen geeft overlast

2 OV-stakingen

3 Rijden op waterstof

4 Geluidsoverlast door verkeer

5
Ook investeringen in bereikbaarheid van afgelegen 
gebieden nodig

6 Supersnelle elektrische fietsen

Legenda

Technologisch Ecologisch Demografisch

Economisch Sociaal Politiek
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