
 
 

 

Bijlage 
Tabel hoofd- en subindicatoren per ambitie - versie 11 oktober 2021 

Hoofddoelen Nationaal Programma Groningen Type doel Bron Geograf sch 
schaalniveau 

Brede Welvaart Hoofddoel CBS Gemeente 

Imago Hoofddoel 
Imagomonitor (Nationaal 
Programma Groningen) 

Provincie 

Economie Type doel Bron Geograf sch 
schaalniveau 

Bruto Toegevoegde Waarde 
- Inclusief delfsto˘enwinning 
- Exclusief delfsto˘enwinning 

Hoofddoel CBS Provincie 

Aantal banen per ˝.˛˛˛ inwoners van ˝°-�° jaar Subdoel LISA Gemeente 

Nieuwe vestigingen (oprichtingen van bedrijven per 
˝.˛˛˛ inwoners) 

Subdoel 
VNG Waarstaatje- 
gemeente 

Gemeente 

Investering in materiële vaste activa per ˝.˛˛˛ 
vestigingen 

Subdoel CBS Provincie 

Interne O&O uitgaven als percentage van de omzet Subdoel 
Innovatiemonitor 
Noord-NL RuG en SNN 

Provincie 

Percentage snel groeiende vestigingen (gemiddelde 
over � jaar) 

Subdoel 
VNG Waarstaatje- 
gemeente 

Gemeente 

Percentage exporterende vestigingen (gemiddelde 
over � jaar) 

Subdoel 
VNG Waarstaatje- 
gemeente 

Gemeente 

Percentage snel groeiende vestigingen (gemiddelde 
over � jaar) 

Subdoel 
VNG Waarstaatje- 
gemeente 

Gemeente 

Percentage exporterende vestigingen (gemiddelde 
over � jaar) 

Subdoel 
VNG Waarstaatje- 
gemeente 

Gemeente 

Werken en leren Type doel Bron Geograf sch 
schaalniveau 

Netto arbeidsparticipatie Hoofddoel  CBS Gemeente 

Mediaan van het gestandaardiseerd besteed-
baar huishoudinkomen (indicator Brede 
Welvaart) 

Hoofddoel  CBS Gemeente 

Percentage uitstroom per opleiding t.o.v. 
totale uitstroom 

Hoofddoel CBS Gemeente 

Percentage werkloosheid (indicator Brede 
Welvaart) 

Subdoel CBS Gemeente 

Sociaaleconomische status Subdoel  RuG Gemeente 

Hoogopgeleide bevolking (indicator Brede 
Welvaart) 

Subdoel CBS Gemeente 

Aantal banen per ˝.˛˛˛ inwoners van ˝°-�° jaar Subdoel LISA Gemeente 
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Voortijdig schoolverlaters 

Huishoudens met problematische schulden 

Aantal huishoudens met gebruik van meerdere 
voorzieningen sociaal domein 

Langdurige werkloosheid 

Digitale vaardigheden (toegang tot internet) 

Subdoel 

Subdoel 

Subdoel 

Subdoel 

Subdoel 

CBS 

CBS 

CBS 

CBS 

CBS 

Gemeente 

Gemeente 

Gemeente 

Gemeente 

Landelijk 

Leefbaarheid Type doel Bron Geograf sch 
schaalniveau 

Leefbaarheidsscore Hoofddoel Leefbaarometer Gemeente 

Ervaren leefbaarheid Subdoel Groninger Panel Gemeente 

Tevredenheid met woning (indicator Brede 
Welvaart) 

Subdoel CBS COROP 

Ervaren gezondheid (indicator Brede Welvaart) Subdoel CBS Gemeente 

Kwaliteit van de woning (indicator Brede Welvaart) Subdoel 
Op dit moment bestaat 
hier nog geen indicator 
voor 

n.v.t. 

Tevredenheid met woonomgeving (indicator Brede 
Welvaart) 

Subdoel CBS COROP 

Tevredenheid met het leven (indicator Brede 
Welvaart) 

Subdoel CBS Gemeente 

Natuur en klimaat Type doel Bron Geograf sch 
schaalniveau 

Living Planet Index Hoofddoel CBS Provincie 

Ecosysteem-kwaliteit (areaal) landnatuur provincies Subdoel CLO Provincie 

Emissies van ÿjnstof (PM ˜,°) naar lucht (indicator 
Brede Welvaart) 

Subdoel CBS Gemeente 

Emissies broeikasgassen per inwoner inclusief 
elektriciteitsproductie (indicator Brede Welvaart) 

Subdoel CBS Gemeente 

Broeikasgasemissies per inwoner exclusief 
elektriciteitsproductie 

Subdoel 
Nederlandse Emissie-
registratie 

Gemeente 

Hittestress door warme nachten Subdoel 
Klimaate  ̆ect-atlas 
KNMI 

Gemeente 

Wateroverlast - aantal dagen extreme neerslag Subdoel CLO Gemeente 
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