
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Op donderdag 14 maart 2019 verschijnt de nieuwe editie van de 

Staat van Utrecht. Wij vieren dit graag samen met u tijdens een 

feestelijke bijeenkomst. 

 

Wilt u weten hoe uw gemeente ervoor staat? De Staat van Utrecht geeft u 

informatie over de provincie Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten. Op 

basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses. De Staat van Utrecht laat 

zien waar de kansen en uitdagingen liggen en biedt input voor plannen of 

beleid. 

 

De databank en website hebben een update ondergaan. Wij nemen u mee in 

de nieuwe inzichten en highlights van 2019. 

Extra aandacht is er voor de nieuwe special over de energietransitie, een van 

de grootste opgaven voor de komende jaren. 

 

We zijn te gast op de TechCampus van het ROC Midden-Nederland. De 

energietransitie heeft grote impact op het middelbaar beroepsonderwijs. 

Tijdens workshops maakt u kennis met verschillende inspirerende projecten 

en laten studenten zien hoe zij worden voorbereid op de toekomst. 

 

Graag tot ziens op 14 maart! 

 

Mariëtte Pennarts-Pouw, gedeputeerde Provincie Utrecht 

Linda Voortman, wethouder Gemeente Utrecht 

Joris Hogenboom, voorzitter Netwerk Utrecht2040 

 

 

 

UITNODIGING 

Programma 

14:30 uur Ontvangst 

15:00 uur Start programma 

> Welkom, door Mariëtte Pennarts 

> Kees Breed (kenniscoördinator VNG), over de groeiende behoefte aan 

lokaal en regionaal onderzoek 

> Presentatie Staat van Utrecht 2019 en special energietransitie 

> Paul van Maanen (voorzitter van bestuur ROC Midden-Nederland), over 

wat de energietransitie betekent voor het middelbaar beroepsonderwijs 

> Workshops, door studenten en docenten van het ROC 

17:00 uur Borrel 

18:00 uur Einde 
 
 
Bezoek de website en databank  
www.staatvanutrecht.nl 
 

De Staat van Utrecht is een initiatief van de  
Provincie Utrecht in samenwerking met Gemeente  

Utrecht en Netwerk Utrecht2040. 

Presentatie Staat van Utrecht 2019 

donderdag 14 maart  | 14:30 – 18:00 uur 
 

Locatie: ROC Midden-Nederland 

Harmonielaan 2, Nieuwegein  

 

Wegens beperkt aantal plaatsen is  

aanmelden verplicht vóór 22 februari. 

GEBRUIK DEZE AANMELDLINK 

 

Met nieuwe special 

energietransitie 

http://www.staatvanutrecht.nl/
https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/EXT_StaatVanUtrecht14032019



