
Inwoners over de Gelderse begroting

Belangrijkheid thema

Gezonde leefomgeving: 42%

Wonen: 42%

Biodiversiteit / natuur: 34%

Klimaat / energietransitie: 33%

Water en klimaatadaptatie: 33%

Openbaar vervoer: 22%

Wegen en infrastructuur: 22%

Leefbaarheid: 16%

Economie: 13%

Agrifood (landbouw): 12%

Cultuur en erfgoed: 10%

Sport: 6%

Vitaal bestuur en weerbaarheid: 4%

Recreatie en toerisme: 3%

In augustus en september 2022 is een onderzoek uitgevoerd over de herijking van de provinciale begroting. Met het 
onderzoek wil provincie Gelderland een beeld krijgen van wat de inwoners belangrijk vinden rondom uitgaven de komende 
10 jaar. De jaarlijkse uitgaven van de provincie zijn verspreid over 17 thema’s. 

Het onderzoek is representatief over leeftijd en regio. In totaal hebben 4.997 personen meegedaan aan het onderzoek, 
waarvan 4.947 via een online vragenlijst en 50 via een offline interview. De factsheet laat de resultaten zien van de 4.947 
respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. De interviews laten grotendeels hetzelfde beeld zien. 

Welk thema vind je het meest belangrijk? Op welk thema zou jij als eerst besparen? 

Betrekking Gelderse samenleving bij besluitvorming
Vind je dat de provincie de Gelderse samenleving in de toekomst ook moet betrekken bij 
financiële vragen?

Ja, zowel in goede als slechte tijden: 80%

Alleen bij bezuinigingen: 3%

Alleen bij overschotten: 2%

Nee, ik vind dit een taak voor de provincie: 9%

Weet ik niet: 6%

5%: Gezonde leefomgeving

5%: Wonen

14%: Biodiversiteit / natuur

13%: Klimaat / energietransitie

4%: Water en klimaatadaptatie

21%: Openbaar vervoer

25%: Wegen en infrastructuur

4%: Leefbaarheid

17%: Economie

18%: Agrifood (landbouw)

33%: Cultuur en erfgoed

26%: Sport

29%: Vitaal bestuur en weerbaarheid

34%: Recreatie en toerisme



Onderhoud aan provinciale 
wegen en fietspaden

Verkeersveiligheid verbeteren

Beheer van afgesproken 
natuurgebieden

Natuur- en landschapsbeheer 
door boeren

Investeren in meer bos en 
biodiversiteit

Wonen

Klimaat / energietransitie

Monitoren invloeden 
leefomgeving

Openbaar vervoerWater en klimaatadaptatie

Wegen en infrastructuur Leefbaarheid

Gezonde leefomgeving

Omgaan met leegstand

Bescherming van drinkwater
Drukke verbindingen 
verbeteren

inwoners initiatieven

Werken aan nieuwe 
oplossingen en producten Boeren helpen verduurzamen

Erfgoed en monumenten
Sport en bewegen 
aanmoedigen

Ondermijning Ondersteuning voor 
verbeteren en verduurzamen

Biodiversiteit / natuur

3.9 4.1

3.6

4.3 3.6

3.6 3.5

3.9

3.5

3.9 3.2

3.3

Dit thema is al onderzocht in het “Burgerberaad Klimaat”. 
Daarom zijn hier geen stellingen voor opgesteld.

Wat doet provincie Gelderland met deze resultaten?
Het Gelders bestuur heeft de mening van haar inwoners meegewogen in het besluit over de verdeling van het structurele 
geld. Ze is blij met de betrokkenheid en dankt Gelderse inwoners voor deelname aan dit onderzoek!

Op deze pagina noemen inwoners per thema het onderwerp waar provincie Gelderland iets aan moet doen.  Dit is bepaald op 
een schaal van 1 (weinig doen) tot 5 (veel doen). Hoe hoger het cijfer, hoe meer de provincie dus zou moeten doen volgens 
inwoners.

Economie Agrifood

3.7

Cultuur en erfgoed Sport

Vitaal bestuur en weerbaarheid Recreatie en toerisme


	Inwoners over de Gelderse begroting
	Betrekking Gelderse samenleving bij besluitvorming
	Belangrijkheid thema
	Biodiversiteit / natuur
	Economie
	Cultuur en erfgoed
	Vitaal bestuur en weerbaarheid
	Wat doet provincie Gelderland met deze resultaten?
	Gezonde leefomgeving
	Wegen en infrastructuur
	Water en klimaatadaptatie
	Wonen
	Klimaat / energietransitie
	Openbaar vervoer
	Leefbaarheid
	Agrifood
	Sport
	Recreatie en toerisme


