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In oktober 2020 zijn ruim 8.000 inwoners van Groningen, Fryslân en Drenthe via de burgerpanels bevraagd over de leefbaarheid in hun provincie. In deze factsheet wordt ingezoomd op hoe inwoners de leefbaarheid in hun woonomgeving

Aantal personen
dat heeft deelgenomen
aan het onderzoek

ervaren en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. Welke voor- en achteruitgang van de leefbaarheid wordt ervaren?
En wat is de invloed van de coronapandemie op de ervaren leefbaarheid? De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht
in de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Noord-Nederland, oftewel de brede welvaart. Een aantal uitkom-

Groningen 3.646
Fryslân 3.470
Drenthe 903

sten en verschillen tussen de drie provincies staan in deze factsheet centraal.

8.019

Weinig verschil in ervaren leefbaarheid tussen provincies

Gemiddeld cijfer voor ervaren leefbaarheid

De inwoners van de drie Noordelijke provincies geven gemiddeld ongeveer hetzelfde cijfer voor leefbaarheid. Ook
zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen groepen inwoners. In alle provincies geven jongvolwassenen gemiddeld het laagste cijfer voor de ervaren leefbaarheid. Hoe ouder de inwoners, hoe hoger het cijfer wordt. In
vergelijking met woningeigenaren zijn huurders in alle provincies minder tevreden. In de provincie Drenthe zijn
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huurders met gemiddeld een 7,7 het meest tevreden, in Groningen met 7,4 het minst.
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Corona en gebrekkig onderhoud publieke ruimte geven gevoel van achteruitgang leefbaarheid

Meerderheid ervaart gelijk blijven leefbaarheid
Waarom achteruitgang leefbaarheid?

De meeste Noorderlingen vinden dat de leefbaarheid in hun dorp of wijk gelijk is gebleven

Waarom vooruitgang leefbaarheid?
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ervaren dan in Fryslân en Drenthe. Dit heeft onder andere te maken met de gevolgen van
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leefbaarheid ervaren.

de gaswinning. Een kleinere groep in alle 3 provincies heeft juist een vooruitgang van de
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Als vooruitgang wordt ook vaak het (verbeterde) onderhoud van de publieke ruimte genoemd.

Het vaakst genoemd als achteruitgang
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ke ruimte (groen, wegen en fietspaden).

Weinig zorgen over de toekomstige leefbaarheid

% Noorderlingen met zorgen over leefbaarheid

Fryslân wordt de aanwas of het blijven van jonge gezinnen als positief benoemd. In Groningen

en gebrekkig onderhoud van de publie-
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Verder zorgt corona voor meer saamhorigheid
en een herwaardering van de rust en ruimte. In

worden de (sociale) gevolgen van corona
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in de afgelopen 12 maanden. Toch zijn er ook mensen die een achteruitgang in de leefbaarheid ervaren. In Groningen wordt vaker een achteruitgang van de leefbaarheid

Gelijk gebleven
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de geringere leegstand.

Wat is nodig voor toekomstige leefbaarheid in dorp of wijk?

Welke zorgen wel?

Voor inwoners van Noord-Nederland is vooral het behoud en de nabijheid van dagelijkse voorzieningen belangrijk.

•

Beschikbaarheid woningen

Daarnaast noemen zij veelvuldig het bieden van voldoende (bereikbare) werkgelegenheid en geschikte woningen

voor starters en senioren

voor jong en oud. Ook noemen Noorderlingen dat gemeenten voldoende aandacht moeten houden voor het onder-

•

Teruggang voorzieningen

houd van openbare ruimte en groenvoorziening. Net als dat de overheid moet inzetten op een goede infrastructuur

•

Achteruitgang van het landschap

regionaal, maar ook met de Randstad. Veel van de door de inwoners genoemde opgaven voor de toekomst worden

•

Vergrijzing

opgepakt in de Regio Deals en komen terug in beleidsplannen ter bevordering van de Brede Welvaart.

Meer informatie over leefbaarheid in Noord-Nederland: www.sociaalplanbureaugroningen.nl
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www.trendbureaudrenthe.nl

