Vergelijking t.o.v. 2008
De Staat van Utrecht 2010 verschilt van de Staat van Utrecht 2008.
We zien op verschillende plaatsen wijzigingen ten opzichte van de
vorige meting.
Op het niveau van de indicatoren
• Ecologisch kapitaal - de indicatoren van de voorraad grondwater zijn komen
te vervallen, m.u.v. de indicator bestrijdingsmiddelen. De overlast-indicatoren
van de voorraad lucht zijn verschoven naar het sociaal-cultureel kapitaal.
De voorraad energie en klimaat kent enkele nieuwe indicatoren.
• Sociaal-cultureel kapitaal - de indicator internet thuis wordt niet meer
opgenomen, deze is niet meer relevant bevonden. Verder zijn, naast
de bovengenoemde overlast-indicatoren, nog enkele indicatoren nieuw
opgenomen, o.a. huisartsen, mantelzorgers, kinderen bij jeugdzorg en
aandeel nieuwbouwwoningen.
• Economisch kapitaal - de voorraad investering en rendement kent nieuwe
indicatoren doordat de Kamer van koophandel een nieuwe databron
presenteert, daarnaast zien we o.a. nieuwe indicatoren bij de (nieuwe)
voorraad Infrastructuur/bereikbaarheid.
Op het niveau van de voorraden
• Ecologisch kapitaal - De voorraden Bodem en Grondwater zijn samengevoegd
tot een enkele voorraad.
• Sociaal-cultureel kapitaal - Op voorraadniveau zijn er geen wijzigingen ten
opzichte van de vorige meting.
• Economisch kapitaal - Het vervoersgedeelte van de voorraad ruimtelijke
vestigingsvoorwaarden is vanwege haar importantie als aparte voorraad
opgenomen. De nieuwe voorraad is Infrastructuur/bereikbaarheid.
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Op het niveau van de kapitalen
• Ecologisch kapitaal - de totaalscore voor het ecologisch kapitaal valt lager uit
dan bij de vorige meting, dat komt door lagere scores voor de voorraden
lucht, oppervlaktewater en energie & klimaat. Daarnaast is de voorraad
grondwater komen te vervallen, waardoor de overige voorraden zwaarder
wegen voor het totaal.
• Sociaal-cultureel kapitaal - we zien een iets lagere score voor het sociaalcultureel kapitaal, maar over het geheel genomen kunnen we concluderen
dat dit kapitaal redelijk constant scoort.
• Economisch kapitaal - de economische crisis leidt tot een achteruitgang van
een aantal indicatoren. Dat leidt tot een lagere score voor het economische
kapitaal. Deze achteruitgang wordt echter enigszins teniet gedaan door de
opleving van met name de kennisindicatoren. Het overal beeld is licht
negatief. Voor het geheel kunnen we stellen dat bovenstaande zaken ervoor
zorgen dat de duurzaamheiddriehoek niet langer in balans is. Het ecologisch
kapitaal scoort slechter dan het sociaal-cultureel kapitaal en het economisch
kapitaal.
Burgerpanel
Het burgerpanel zoals deze keer gebruikt, verschilt van die van de vorige meting
in 2008. We constateren dat de samenstelling van het burgerpanel deze keer
meer aansluit bij de samenstelling van de bevolking van de provincie Utrecht.
Wel zien we dat er nog steeds onvoldoende allochtonen deelnemen aan het
onderzoek.
Vergeleken met het burgerpanel van 2008 zijn de respondenten minder hoog
opgeleid (+- 20% meer VMBO/LBO/MAVO), minder jong (+- 10% meer 55+) en
hebben minder van de respondenten een betaalde baan (+- 5% minder).
Dit leidt voor sommige indicatoren tot andere resultaten.
Zo zien we bijvoorbeeld bij de indicator deelname amateurkunst een forse
daling (+- 10%). Deze lagere score kan wellicht deels door bovenstaande zaken
worden verklaard.
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