
Online-bijlage 

Tabel A.1: Overzicht van de verschillende indicatoren uit de Regionale Monitor Brede 

Welvaart, en de formulering van deze indicatoren in de ‘stated preference’-vragenlijst in het 

Groninger Panel.  

 

 CBS-indicator Stelling vragenlijst Groninger Panel 

1 Tevredenheid met vrije tijd 
Mensen zijn [iets/veel] meer tevreden met hun vrije 
tijd  

2 Mediaan besteedbaar inkomen Inkomens van mensen verschillen [iets/veel] minder 

3 Bruto binnenlands product De Groningse economie verbetert [iets/veel] 

4 Overgewicht [Iets/veel] minder mensen hebben overgewicht 

5 Ervaren gezondheid [Iets/veel] meer mensen voelen zich gezond 

6 
Personen met één of meer langdurige 
ziekten of aandoeningen 

Gelijk aan Stelling 5 

7 Levensverwachting mannen/vrouwen 
De kans dat mensen langer leven neemt [iets/veel] 
toe 

8 
Tevredenheid met reistijd van en naar 
het werk 

Mensen zijn [iets/veel] meer tevreden met hun 
reistijd van en naar het werk 

9 Hoogopgeleide bevolking 
[Iets/veel] meer mensen kunnen naar hbo of 
universiteit 

10 Vacaturegraad Er is [iets/veel] meer werk beschikbaar in de regio 

11 Netto-arbeidsparticipatie [Iets/veel] meer mensen hebben een betaalde baan 

12 Werkloosheid Gelijk aan Stelling 11 

13 Bruto-arbeidsparticipatie Gelijk aan Stelling 11 

14 Tevredenheid met woning 
Mensen zijn [iets/veel] meer tevreden met hun 
woning 

15 Tevredenheid met woonomgeving 
Mensen zijn [iets/veel] meer tevreden met hun 
woonomgeving 

16 
Contact met familie, vrienden of 
buren 

Mensen zijn [iets/veel] meer tevreden over het 
contact met familie, vrienden of buren 

17 Vrijwilligerswerk [Iets/veel] meer mensen verrichten vrijwilligerswerk 

18 Vertrouwen in instituties 
[Iets/veel] meer mensen hebben vertrouwen in de 
overheid (Tweede Kamer, politie, en rechters) 

19 Vertrouwen in anderen 
[Iets/veel] meer mensen hebben vertrouwen in de 
medemens 

20 Afstand tot sportterrein 
Voorzieningen (zoals een basisschool, sportterrein of 
horecagelegenheid) liggen [iets/veel] dichterbij  

21 Afstand tot basisschool Gelijk aan Stelling 20 

22 Afstand tot café e.d. Gelijk aan Stelling 20 

23 Vaak onveilig voelen in de buurt 
Mensen voelen zich [iets/veel] vaker veilig in hun 
woonbuurt 

24 Geregistreerde misdrijven 
Er zijn [iets/veel] minder misdrijven in de 
woonomgeving 

25 Aantal ondervonden delicten Gelijk aan Stelling 24 

26 Natuur- en bosgebieden 
Er zijn [iets/veel] meer natuurgebieden in de 
omgeving 



27 Natuurgebied per inwoner Gelijk aan Stelling 26 

28 Emissies van fijnstof naar lucht De luchtkwaliteit in de woonbuurt is [iets/veel] beter 

29 Broeikasgasemissies per inwoner Gelijk aan Stelling 28 

30 
Kwaliteit van zwemwater 
binnenwateren 

De kwaliteit van zwemwater in plassen en meren in 
de nabije omgeving is [iets/veel] beter 

31 Afstand tot openbaar groen 
Een park, plantsoen of natuurgebied ligt [iets/veel] 
dichterbij 

32 Mediaan vermogen van huishoudens 
Mensen houden maandelijks [iets/veel] meer geld 
over om te sparen 

33 Gemiddelde schuld per huishouden Mensen hebben [iets/veel] minder schulden  

34 Stikstofuitscheiding landbouw De landbouw is [iets/veel] milieuvriendelijker 

35 Fosfaatuitscheiding landbouw Gelijk aan Stelling 34 

36 Bebouwd terrein 
Natuur en landbouw worden in de toekomst 
[iets/veel] minder opgeofferd voor bebouwing 

37 Particuliere zonne-energie [Iets/veel] meer woningen hebben zonnepanelen 

38 Arbeidsduur per week 
Mensen kunnen [iets/veel] meer uren per week 
werken als zij dit willen 

39 Sociale cohesie 
Mensen zijn [iets/veel] vaker tevreden over hoe men 
met elkaar omgaat in hun woonbuurt 

 

 

 

Tabel A.2: Referentiegemeenten  

 

Referentiegemeenten 

Groningen Het Hogeland Midden-Groningen Oldambt Eemsdelta 
(Appingedam, 
Loppersum en 
Delfzijl) 

Tilburg Hollands Kroon Terneuzen Hellendoorn Noordoostpolder 

Eindhoven Waadhoeke Barneveld Montferland Berkelland 

Nijmegen Noardeast-Fryslân Vijfheerenlanden Dronten Schagen 

Enschede Midden-Drenthe Krimpenerwaard Oude IJsselstreek Steenwijkerland 

Leiden Leudal Hardenberg Raalte Oude IJsselstreek 

Arnhem Opsterland Noordoostpolder Deurne Goeree-Overflakkee 

Maastricht Medemblik Overbetuwe Gemert-Brakel Dronten 

 De Fryske Marren Doetinchem Epe Waadhoeke 

 Achtkarspelen Lingewaard Noordoostpolder Noardeast-Fryslân 

 Altena Hoogeveen Berg en Dal Raalte 

Bron: NPG (2021) Nulmeting Structurele Monitoring Nationaal Programma Groningen. E&E 

advies, Sociaal Planbureau Groningen, Aletta Advies: Groningen. 

 


