
Wat zijn relevante bevindingen
van de werksessie van PS en GS

op 29 september voor de
toekomstverkenning 'groeisprong

2040'?

Trends

Welke langetermijntrends zijn relevant voor de toekomstverkenning?

De druk op de beschikbare ruimte in de provincie neemt verder toe, met grondprijsstijgingen tot gevolg.

De omvang van huishoudens neemt gemiddeld verder af.

De afstand tussen woon- en werkplek wordt minder relevant door mogelijkheden om op afstand te werken.

Een groeiende groep inwoners kan niet meedoen in de woningmarkt, het gat tussen 'haves' en
'have-nots'  groeit.

Het tegengaan van en reageren op klimaatverandering leidt tot een sterkere rol van de overheid.

Onzekerheden

Welke onzekerheden zijn relevant voor de toekomstverkenning?

In hoeverre veranderen de banen en bijbehorende competenties en passen opleidingen hier nog bij?

Wat wordt de kostenontwikkeling van elektrisch vervoer, zowel voor personen- als goederenvervoer?

Hoe ontwikkelt de huishoudomvang zich en in hoeverre wordt dit beïnvloed door stijgende prijzen?

Hoe ontwikkelt de vraag naar type woningen zich?

Met welke snelheid en tegen welke kosten komen alternatieve energiedragers beschikbaar, zoals waterstof?

Hoe en in welk tempo wordt de stikstofcrisis aangepakt?

Wat is de snelheid en het soort impact waarmee klimaatverandering merkbaar wordt in de provincie Utrecht?

Uitdagingen

Welke uitdagingen voor de provincie zijn relevant voor de toekomstverkenning?

Het ruimtelijk combineren van functies en het verdelen van de beperkte ruimte.

Het aanpassen van woningen en mobiliteitsopties aan de vergrijzende bevolking.

De vergroening en het klimaatbestendig maken van de woonomgeving.

De financiële middelen organiseren voor het realiseren van grote opgaven.

Het bepalen van de rol van de provincie in de maatschappelijke opgaven.

Het betrekken van inwoners en draagvlak verwerven bij inwoners in veranderingsopgaven.

Gebruik

Wat zijn de wensen voor het gebruik van de toekomstverkenning?

Scenario's die helpen bij het toetsen van besluiten, een stresstest op de route richting toekomst.

Hulpmiddel bij het flexibel inspelen op ontwikkelingen en formuleren van beleidsprogramma's.

Input voor het langetermijn financiële beleid.

Het aanscherpen van keuzes en inzicht in de mogelijke rol van de provincie bij opgaven.

Een nulmeting voor huidig en nieuw beleid.

Hulpmiddel bij communicatie en lobby en inspiratie voor samenwerkingspartners.

Resultaten werksessie Toekomstverkenning groeisprong 2040

Over deze kaart
Deze mindmap toont een selectie van de resultaten van de werksessie van Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten op 29 september 2021. Tijdens deze werksessie hebben we in groepen nagedacht aan de hand van deelvragen
over input voor de Toekomstverkenning groeisprong 2040. Een selectie van de resulaten staat hier weergegeven. Op
basis van deze input kan de provincie aan de slag met het uitwerken van inhoud en proces voor de
toekomstverkenning. Met dank aan alle deelnemers voor hun enthousiaste bijdrage.


