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1. Samenvatting
Op vraag "1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 20
maart 2019?" antwoordt 41% van de respondenten: "Ja, op dezelfde partij als vorige keer".
Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 67% van de respondenten:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".
Op vraag "1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 45% van de respondenten:
"Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".
Op vraag "1.3 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 56% van de
respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".
Op vraag "1.4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze te komen?" antwoordt 54% van
de respondenten: "De krant".
Op vraag "2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek?" antwoordt in totaal 51% van de
respondenten: "(zeer) geïnteresseerd". In totaal 13% van de respondenten antwoordt: "(helemaal) niet
geïnteresseerd".
Op vraag "3 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Zuid-Holland volgens u voornamelijk de
aandacht besteden (tijdens de campagne)?" antwoordt 66% van de respondenten: "Leefbaarheid".
Op vraag "4 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens jou, om in contact te komen met een Statenlid?"
antwoordt in totaal 31% van de respondenten: "(zeer)moeilijk". In totaal 7% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) makkelijk". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Moeilijk".
Op vraag "5 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de desbetreffende kandidaat?" antwoordt
76% van de respondenten: "Ik kijk met name naar de politieke partij".
Op vraag "6 Kent u lijsttrekkers bij de verkiezingen voor Provinciale Staten?" antwoordt 72% van de
respondenten: "Nee".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 443 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Provinciale Statenverkiezingen
1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019?

(n=431)

41%
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13%
3%

Ik ga niet stemmen

Nee, nog geen idee
maar ik ga wel
stemmen

Ja, dit is de eerste keer
dat ik ga stemmen
voor de Provinciale
Statenverkiezingen

Ja, op een andere
partij dan vorige keer

Ik twijfel of ik ga
stemmen

6%

3%
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Op vraag "1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op
20 maart 2019?" antwoordt 41% van de respondenten: "Ja, op dezelfde partij als vorige keer".

Toelichting
Ja, op
dezelfde
partij als
vorige keer

•

•
•

•

Ja, op een
andere
partij dan
vorige keer

•
•

'k Heb landelijk eens een keertje wat anders gestemd en daar ben ik op
teruggekomen. D66 is een leugenachtige partij.
Helaas stem ik op de PvdA vanwege de Eerste Kamer. Misschien voor mij niet
goed in de provincie, maar dan moet dat achterlijke systeem van getrapte
verkiezingen maar eens afgeschaft worden.
Dit is de partij die al jaren het beste bij mijn ideeën past.
Ik stem op de middenpartij het CDA. We moeten af van de polarisatie zowel van
rechts als van links en als kiezer zorgen dat ons land weer beter bestuurbaar
wordt. Ik hoop op stemmen voor CDA, PVDA en VVD. Mijns inziens is dit genoeg
om te kiezen. Overige partijen zijn overbodig en bemoeilijken de bestuurbaarheid
van ons land.
Jammer dat we nog geen stemlijst hebben ontvangen, ook nog geen stembiljet
ik woon in Groot-Ammers, Julianastraat
FVD doet pas voor de 1e keer mee
Ik heb geen vertrouwen meer in de deze regering
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Nee, nog
geen idee
maar ik ga
wel
stemmen

•

Ik ga niet
stemmen

•

•

De eerste keer in deze gemeente. En mijn vaste partij doet hier niet mee. Ik ga
stemmen maar ben er nog niet uit.
Ik wil me eerst nog verdiepen in de verschillende verkiezingsprogamma's.

Omdat we in NL meester zijn in polderen, kies ik nooit voor dat wat ik belangrijk
vind maar voor een compomis en dat past niet bij mij; het is altijd net niets. Ook
ben ik niet gecharmeerd van de politieke spelletjes die altijd de boventoon
voeren. Mensen worden geridderd waarvan ik weet dat ze niet zuiver zijn en
mensen die zich echt belangeloos inzetten, worden niet gezien.
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1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=393)
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0%
Omdat stemmen een
democratisch recht is

Stemmen geeft mij de
kans om me te laten
horen

Als ik niet ga stemmen,
mag ik ook niet klagen
over lokale politiek

Anders

Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 67% van de respondenten:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

1e kamer
Christelijk geluid in de politiek
Christelijk geluid laten horen.
De politiek veranderen
Geen interesse in proviciale verkiezing, alleen wegens de invulling van de 1e kamer
Indirect voor de samenstelling van de Eerste Kamer
Natuur en klimaat

Toelichting
Als ik niet ga stemmen, mag ik ook niet klagen
over lokale politiek

•

wat heb de Provinciale Statenverkiezingen te
maken met lokale politiek?
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1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
50%

(n=11)

45%
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Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Anders

Weet niet

Op vraag "1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 45% van de
respondenten: "Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt".

Anders, namelijk:
•
•
•
•

Corrupt zooitje
Ik kan nog niet stemmen, leeftijd
Ik wist er niets vanaf
Zie toelichting.

Toelichting
•
•

Als christen vind ik onze Nederlandse grondwet discriminerend voor het christelijk geloof. Elke
volksvertegenwoordiger dient via eed/belofte zich aan de grondwet te conformeren. Daar kan ik
niet achter staan, vandaar dat ik ook niet ga stemmen.
Zie hierboven voor de toelichting
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1.3 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=25)

56%
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20%

16%
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10%
0%
Ik geloof niet dat mijn Ik weet niet op welke
stem het verschil maakt partij ik moet stemmen

Anders

Weet niet

Op vraag "1.3 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 56% van
de respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Anders, namelijk:
•
•
•
•

Geen vertrouwen
Geen vertrouwen in welke partij dan ook.
Ik mis totaal het gevoel bij provinciale staten. Wie zijn deze mensen? Wat doen ze? Ik ben zeer
zekr geïnteresseerd in politiek maar ik weet hier nooit zo goed raad mee.
Interesse verloren
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1.4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=393)

54%

51%
48%
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40%
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30%
20%
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10%
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Stemwijzer

Het internet

De krant

Debatten

Anders

Weet niet

Op vraag "1.4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze te komen?" antwoordt
54% van de respondenten: "De krant".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
Achterban
Actieve betrokkenheid bij partij
Actualiteiten programma's
Algemene ontwikkeling (2x)
Alle hierboven genoemd
Alternatieve media
Altijd al politiek gekleurd geweest
Altijd op dezelfde partij
Bekende personen waar ik vertrouwen in heb
Bijbel
Blijf bij de zelfde
Christelijke partij
De folders van de deelnemende partijen
Eigen sociaal netwerk
Folders
Gesprekken
Gevoel
Het geloof
Ik ben lid van een politieke partij en daar stem ik op
Ik heb bepaalde principes
Info van wat de partijen voor elkaar krijgen ipv wat wordt beloofd en niet nagekomen wordt.
Lidmaatschap
Lidmaatschap partij (2x)
Literatuur
Mijn principes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overtuiging
Overtuiging partij
Overtuiging.
Partij trouwheid
Partijnieuws
Partijprogramma
Partijprogramma's
Partijprogramma's en het volgen van politieke ontwikkelingen
Persoonlijke ervaringen
Persoonlijke overtuiging
Persoonlijke voorkeur
Politieke voorkeur
Principiele keuze
Standpunten bekijken
Stem gewoon altijd hetzelfde
TV
Tv, voor zover bschikbaar
Uit wat ik lees en mijn overtuiging
Vakbladen
Van de partij
Van elke bron van informatie maar mijn gevoel geeft de doorslag.
Waar er daadwerkelijk is gebeurd na de verkiezingen
Werkelijk stemgedrag van de partij gedurende de laatste paar jaren in de 2e kamer.
Verkiezingsbeloften zijn slechts 'verkoopplaatjes'
Zien welke mensen betrokken zijn bij zaken die ik belangrijk vind

Toelichting
•
•

•
•

De reguliere media zijn te eenzijdig en te 'politiek correct'.
Debatten volgen heeft weinig zin. er wordt meestal wel aangegeven dat het anders moet,
maar weinig HOE het dan anders moet.
Als landelijke "hoge pieten" zich gaan uitspreken ontaard dat meestal in oeverloos gezwam...
veel woorden, weinig daden. Zijn ook meestal niet goed op de hoogte van regionale
problemen.
Maar helaas heb ik tot nu toe nergens kunnen zien/horen wie de kandidaten zijn en wat hun
plannen zijn.
Mijn lidmaatschap

8

2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale
politiek?
45%

(n=426)

42%

40%

37%

35%
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25%
20%
15%
9%

7%

10%

4%

5%

1%

0%
Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal

Niet
Helemaal niet
geïnteresseerd geïnteresseerd

Weet niet

Op vraag "2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek?" antwoordt in totaal 51%
van de respondenten: "(zeer)geïnteresseerd". In totaal 13% van de respondenten antwoordt:
"(helemaal)niet geïnteresseerd".

Toelichting
Geïnteresseerd

•
•
•

Ik vind het een plicht om te gaan stemmen. We leven immers in een land met
een democratisch bestel. Ik ben voor een verplichting om te gaan stemmen,
zoals het in België was / is???
Omdat het vooral gaat om de leden van de Eerste Kamer, de werkelijke Staten
(Provincies) Generaal, te meer daar men dwaas beleid van de 2e Kamer nog
kan corrigeren.
Omdat ik wil weten wat er allemaal gaande is in de provicie

Niet
geïnteresseerd

•

Er wordt ook niet erg veel gecommuniceerd vanuit provinciale politiek. Je ziet
ook dat rond prov. statenverkiezingen er lijsttrekkersdebatten worden
gevoerd met landelijke politici, dat is erg vreemd.

Weet niet

•

Zie antwoord hierboven. Ik ben zeer geïnteresseerd in politiek alleen ik weet
niet goed waar de provinciale staten zich mee bezig houden.

9

3 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in ZuidHolland volgens u voornamelijk de aandacht besteden
(tijdens de campagne)?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(Meerdere antwoorden mogelijk)
66%
40%
21%

45%

(n=427)
53%

52%

42%

41%
24%

13%
3%

Op vraag "3 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Zuid-Holland volgens u voornamelijk de
aandacht besteden (tijdens de campagne)?" antwoordt 66% van de respondenten: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Afschaffen
Bereikbaarheid (3x)
Bereikbaarheid, duurzaamheid
Besluiteloosheid overheden
Bewoning van campings/recreatieparken
Biologische landbouw
Bodemdaling
Corruptie binnen de eigen gelederen aanpakken
Cultuurhistorie
Dat er verkiezingen zijn
Energietransitie (2x)
Facaliteiten in een dorp
In principe alle bovengenoemde punten natuurlijk.
Jeugdzorg!
Karakteristieke behoud weiland/polder
Klimaat
Kwetsbare jongeren (ook vluchtelingen / migranten) beheleiden naar opleiding / werk
Meer politie en of handhavers in de dorpen
Meer vrijheid aan mensen geven, ipv honderdduizend regels. tuurlijk snap ik dat er bepaalde
regels moeten zijn maar in Nederland is de boel wel heel erg ver geregeld zodat bepaalde
mensen de duppe worden van regels en ook dromen niet gerealiseerd kunnen worden door
regels.
Milieu (2x)
Milieu en duurzaamheid
Milieu in brede zin en ruimtelijke ordening
Millieu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minder buitenlanders
Natuur, mlieu, energietransitie
Onderwijs
Onderwijs en jeugd
Openbaar vervoer (5x)
Openbaar Vervoer en Duurzaamheid
Openbaar vervoer en onderwijs
Provinciale wegen
Recreatie/Toerisme
Structurele en innovatieve oplossingen voor betere doorstroming verkee
Toerisme (2x)
Van verdrag gehandicapten
Verkeer
Verkeersinfrastructuur
Verkeersproblematiek
Verlaging provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting
Vooral aan thema's waar de provincie voor staat, dat is mij nauwelijks bekend
Voorkomen van zonneparken in eilanden. Planologische ontwikkelingen coordineren
Wegennetwerk
Werken aan eigen geloofwaardigheid
Windenergie
Woningbouw in de dorpen om deze leefbaar te houden.

Toelichting
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Bereikbaarheid van kernen in Zuid-Holland is slecht, Openbaar Vervoer is momenteel een drama
en voorgestelde verbeteringen lossen dit niet op. Keuze voor laten vervallen van lijnen, vele
overstappunten en slechte aansluiting op provinciegrenzen staan niet op de lijst met
verbeteringen. Daarnaast lopen zowel snelwegen als provinciale wegen vol tijdens de spits en
zijn niet berekend op het huidige verkeersaanbod
Conflicten bouwen windmolens met omwonenden.
Aanleg van zonneweiden ten koste van landbouwgrond
Heel graag MEER woningbouw in kleinere kernen!
Het lukraak bouwen van windmolens en zonneweiden leidt tot verrommeling van het landschap.
Idem, de ontwikkeling van industrieterreinen in elke kern. Ontwikkelingen voor wonen, werken
en recreëren moeten centraal en evenwichtig gestuurd worden
Het verkeer in de dorpen, hier in Arkel klopt er niets van. Tegen het verkeer in, gebeurd diverse
keren per dag en de snelheid in de kinderrijke straten in Arkel. Het is wachten op een dodelijk
ongeluk
Hoe ze de volgende maal de inkoop van het openbaar vervoer beter gaan regelen en het niet
zoals nu de reiziger als sluitpost wordt opgevoerd.
Horizonvervuiling tegen gaan. o.a. door verbod op reclameborden in de weilanden en langs
openbare weg. Behoud van karakteristiek polderlandschap. Geen zonnepanelenweilanden of
andere 'vervuiling' door bedrijventerreinen etc
Intensieve veehouderij wel in negatieve zin: Als bedreiging voor onze toekomst (klimaat, water,
biodiversiteit)
Woningbouw vooral gericht op nieuwe vormen: Duurzaam, ecologisch, samen wonen, kleine
woningen met gezamenlijke voorzieningen.
Maak als politiek ook de provinciale politiek interessanter.
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•

Openbaar vervoer; kleine dorpen zijn nu in de avonduren en weekeinden (zaterdag) niet meer
bereikbaar met openbaar vervoer. Reistijden zijn erg lang soms met de nieuwe dienstregeling.
Provincie had vooraf meer moeten luisteren naar inwoners en chauffeurs van vervoersbedrijven.
Deze chaos is op een kantoor en door een provinciale vertegenwoordiger bedacht, die geen
enkele voeling hebben met de situatie in de kleine dorpen.
Onderwijs; kleine scholen, lager en middelbaar verdwijnen in de kleine dorpen of worden
moeilijker bereikbaar (zeker met het huidige vervoersbedrijf). Vrnl jonge gezinnen vertrekken
mede hierdoor uit de polder.
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4 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens jou, om in contact
te komen met een Statenlid?
50%

(n=233)

45%

45%
40%
35%
30%
25%

20%

20%

17%

15%

11%

10%

6%

5%

1%

0%
Zeer moeilijk

Moeilijk

Neutraal

Makkelijk

Zeer makkelijk Weet niet, nooit
geprobeerd

Op vraag "4 Hoe makkelijk of moeilijk is het, volgens jou, om in contact te komen met een Statenlid?"
antwoordt in totaal 31% van de respondenten: "(zeer)moeilijk". In totaal 7% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)makkelijk". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Moeilijk".

Toelichting
Zeer moeilijk

•

Ooit een gedeputeerde aangeschreven en alle fractievoorzitters van
provinciale staten, met een serieuze brief en een serieus probleem. Van
niemand enige reactie gekregen, zelfs niet een automatische bevestiging van
ontvangst.

Moeilijk

•

Leden van de Provincie ZH zijn behoorlijk anoniem in de samenleving. Soms
kom ik iemand tegen en dan twijfel ik, is het zinvol om over een onderwerp te
praten. Op mij komen Provincie bestuurders over als een hol vat, waar je tegen
kan praten, maar die niets doen met het onderwerp, omdat het dan toevallig
niet hun portefeuille is. Ik vind leden van de Provincie overkomen als laag
assertieve mensen. Veel leden doen deze baan uit oogpunt van een
springplank naar hoger. Ook opmerkelijk is, leden koppelen niets terug naar de
samenleving. Wil je op site vd Provincie iets opzoeken, dan verdwaal in de
wazige internetstructuur.
Wat je dichtbij ondervindt is dat Provincie weinig oog heeft voor effectieve
aanpak. De ambtenaren, verzinnen? bedenken? creëren? oplossingen zonder
invloed van de lokale burgers.

Makkelijk

•

Maar dan moet het wel een Statenlid zijn die uit de omgeving komt en
betrokken is bij die streek.
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Weet niet,
nooit
geprobeerd

•
•
•
•

Nooit geprobeerd dus geen idee
Via Twitter reageren ze in ieder geval niet.
Zijn onzichtbaar. Bij wie moet ik zijn?
Zou graag opmerkingen maken over het drama met de Qbuzz, tegen Floot
Vermeulen.
De route van Rotterdam naar Utrecht is een drama, we willen lijn 90 weer
terug. En in ieder geval een overkapping bij het schoonhovense Veer. Langs de
N214 staan prachtige wachtruimtes zefs de fietsen staan droog. Wij wachten in
de regen en soms zelfs hagel op een bus naar Utrecht die dikwijls niet komt.
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5 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de
desbetreffende kandidaat?

(n=423)

76%

14%
3%

Weet niet

Ik kijk met name naar
de kandidaat

Ik kijk met name naar
de politieke partij

8%

Dit is om het even

80%
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Op vraag "5 Wat weegt bij u zwaarder: de politieke partij of de desbetreffende kandidaat?"
antwoordt 76% van de respondenten: "Ik kijk met name naar de politieke partij".

Toelichting
Ik kijk met
name naar
de politieke
partij

•

Binnen de politieke partij kijk ik wel goed naar de kandidaat op wie ik stem
(kwaliteiten, ervaring). Over het algemeen stem ik bewust op een vrouw.

Dit is om het
even

•

De kandidaat staat voor de partij en hun mening. Als ik voor de partij kies
verwacht ik dat de kandidaat dit opvolgt en andersom ook.
Waar het om gaat is of je een 'vriendje' hebt binnen dit clubje, dan valt er altijd
wel iets te ritselen. Helaas alle vertrouwen in de politiek verloren, één corrupte
bende geworden. BLa, Bla, Bla, macht en eigenbelang staan voorop.

•

Weet niet

•

Ik zou een combinatie willen, maar vaak kom je alleen uit op informatie over de
partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het bijna onmogelijk om (op internet)
info over de kandidaten en hun persoonlijke standpunten te vinden. Dit zal hier
niet veel anders zijn.

15

6 Kent u lijsttrekkers bij de verkiezingen voor Provinciale
Staten?
80%

(n=423)

72%

70%
60%
50%
40%
30%
19%

20%

8%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "6 Kent u lijsttrekkers bij de verkiezingen voor Provinciale Staten?" antwoordt 72% van de
respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja

•

1, van mijn partij waarop ik stem

Nee

•

Deze personen ken helemaal niet,dit eveneens voor de eerste kamer en de
waterschappen
Me hier totaal nog niet in verdiept.
Niet persoonlijk
Nog nergens iemand of iets kunnen lezen over de evt. lijsttrekkers en hun plannen
Nog niet, maar ga mij daar in de kommende weken wel in verdiepen.
Nog niets gezien of gelezen in de plaatselijke kranten.
Wacht op stemlijst

•
•
•
•
•
•
Weet
niet

•
•

Hierover heb ik nog geen concrete informatie gekregen; slechts van 1 partij ken ik de
lijsttrekker (persoonlijk)
Sommige zoals Floor Vermeulen
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipMolenlanden
Provinciale Statenverkiezingen
19 februari 2019 tot 27 februari 2019
443
4,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
28 februari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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