Rapportage TIP Bommelerwaard
Raadpleging 15
15 maart 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u op 20 maart stemmen?" antwoordt 79% van de respondenten: "Ja, zowel voor
het waterschap als voor de Provinciale Staten".
Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 71% van de respondenten:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".
Op vraag "1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".
Op vraag "1.3 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 62% van
de respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".
Op vraag "2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek?" antwoordt in totaal 43%
van de respondenten: "(helemaal)geïnteresseerd". In totaal 11% van de respondenten antwoordt:
"niet geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Gelderland volgens u voornamelijk de
aandacht besteden (tijdens de campagne)?" antwoordt 68% van de respondenten: "Leefbaarheid".
Op vraag "4 In hoeverre bent u geïnteresseerd in het bestuur van het waterschap?" antwoordt in
totaal 24% van de respondenten: "(zeer)geïnteresseerd". In totaal 23% van de respondenten
antwoordt: "(helemaal)niet geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Neutraal". Dit is
ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "5 Aan welke thema’s moeten partijen voor het waterschap volgens u voornamelijk de
aandacht besteden (tijdens de campagne)?" antwoordt 84% van de respondenten: "Bescherming
tegen hoog water in de rivier".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Bommelerwaard, waarbij 316 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap
Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschap Rivierenland.

1 Gaat u op 20 maart stemmen?
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Op vraag "1 Gaat u op 20 maart stemmen?" antwoordt 79% van de respondenten: "Ja, zowel voor
het waterschap als voor de Provinciale Staten".

Toelichting
Ja, zowel voor het
waterschap als
voor de Provinciale
Staten




Ja, maar alleen
voor de Provinciale
Staten




Eigenlijk vind ik dat het waterschap gewoon door professionels gerund
moet worden, met evt. de provincie als politieke instantie.
Ik vind dat het waterschap onder de provincie moet vallen

Nee, ik ga niet
stemmen




Geen onderwerp dat mij boeit. Staat te ver v burger af
Ik ben niet in Nederland op die datum.



Dat is je burgerplicht.
Ik ga stemmen omdat ik dat van oudsher gewend ben. Noch het
Waterschap noch P.S. zeggen we niet bijster veel
Stemmen is een groot goed, een recht. Als je niet gaat stemmen, moet je
niet zeuren als er zaken gebeuren die je niet goed vindt.

3

1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 71% van de respondenten:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:





Het geeft me de kans om te laten zien dat ik vertrouwen heb in bepaalde mensen.
Ik stem altijd
Omdat PS de eerste kamer kiezen
Omdat stemmen, in mijn ogen, een democratische plicht is.
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1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Anders, namelijk:




Het is een illusie democratie. Jouw burgerlijke stem is van geen enkele belang voor de politiek
die toch wel zijn zin doordrukt.
Niet in Nederland
Onderwerpen ver v bed show
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1.3 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Op vraag "1.3 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 62% van
de respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Anders, namelijk:




Ik heb me er nog niet zo in verdiept
Ik heb weinig tot bijna geen informatie gezien. Ik wil mij graag eerst verdiepen op wie ik moet
stemmen.
Ik wil graag stemmen oo de partij die veel losloop hondenuitlaatmogelijkheden biedt in de
buitengebieden
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2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale
politiek?
Nu volgen enkele vragen over de provinciale politiek.
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Op vraag "2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek?" antwoordt in totaal 43%
van de respondenten: "(zeer) geïnteresseerd". In totaal 11% van de respondenten antwoordt:
"(helemaal)niet geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Geïnteresseerd 

Neutraal




Is van invloed op mijn woon - en leefomgeving, infrastructuur en openbaar
vervoer
De informatievoorziening uit de provinciale politiek is zeer matig
Heb soms het idee dat Gelderland niet door heeft dat de Bommelerwaard ook
nog bij Gelderland hoort......
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3 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Gelderland
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3 Aan welke thema’s moeten politieke partijen in Gelderland volgens u voornamelijk de
aandacht besteden (tijdens de campagne)?" antwoordt 68% van de respondenten: "Leefbaarheid".

Anders, namelijk:













Afstand tot windturbines en daarbij behorende problemen
Arbeidsmigranten
Behuizing arbeidsmigranten
Jongeren
Mobiliteit (2x)
Mobiliteit en infrastructuur
Opheffen provincies
Overlast arbeidsmigranten en verdringing door hen op de arbeidsmarkt
Stille armoede en sociale huurwoningen moeten meer aandacht krijgen
Verkeer (doorstroming/veiligheid)
Verkeersveiligheid in de bebouwde kom
Zwerfafval
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4 In hoeverre bent u geïnteresseerd in het bestuur van het
waterschap?
De volgende vragen gaan over het waterschap.
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Op vraag "4 In hoeverre bent u geïnteresseerd in het bestuur van het waterschap?" antwoordt in
totaal 24% van de respondenten: "(zeer) geïnteresseerd". In totaal 23% van de respondenten
antwoordt: "(helemaal) niet geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Neutraal". Dit
is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd



Na het lezen van het boek "Oud Bestuur" van Theo Dersjant over dit
Waterschap, ben ik verbijsterd dat er dergelijke besturen bestaan voor zo'n
belangrijk orgaan. Nadeel van de democratie.

Geïnteresseerd



In een waterrijk gebied is een goed functionerend waterschap van belang

Neutraal




Ik heb nog geen campagne van ze gezien. Heb ook geen idee waarvoor ik
moet gaan stemmen. Ik zal me er in moeten gaan verdiepen.
Ik weet zo goed als niets van het waterschap.
Misschien eens goede publiciteit?

Niet
geïnteresseerd



Ik weet niet wat ze doen en waarvoor ik zou moeten stemmen

Helemaal niet
geïnteresseerd



Een keer per 4 jaar word ik verzocht te gaan stemmen, zonder ook maar
enige toelichting: wat doet het waterschap, wat zijn de
beleidskeuzemogelijkheden, wat doen die bestuurders daarin, wat gebeurt er
als er geen gekozen bestuur zou zijn, etc. etc. : allemaal vragen die niet
beantwoord worden. Als men mij verzoekt te gaan stemmen, dan is het
minste dat men kan doen over deze punten voorlichting te geven.
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5 Aan welke thema’s moeten partijen voor het waterschap
volgens u voornamelijk de aandacht besteden (tijdens de
campagne)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=290)
59%
44%

59%

3%

3%

Anders

Weet niet

Schoon water

Milieu/duurzaamheid

31%

Hoogte van de
waterschapsbelasting

De belangen van
agrariërs

Bescherming tegen
langdurige droogte

Bescherming tegen
regenwater bij
hoosbuien

33%

50%

Natuur/landschap

59%

Bescherming tegen
hoog water in de
rivier

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84%

Op vraag "5 Aan welke thema’s moeten partijen voor het waterschap volgens u voornamelijk de
aandacht besteden (tijdens de campagne)?" antwoordt 84% van de respondenten: "Bescherming
tegen hoog water in de rivier".

Anders, namelijk:








Aan wat ze allemaal doen
Belangen agrariers niet groter dan burgers
Bestuur van de waterschappen moeten naar de provincie of rijk. Dit orgaan is overbodig.
Grondwater verzakking huizen
Meer losloop wandelgebieden voor honden
Schuldenlast onder controle houden
Zichzelf opheffen

Toelichting


Ik vind de waterschapsbelasting erg fors,graag meer openheid over inkomsten en uitgaven

11

3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Bommelerwaard
Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap
19 februari 2019 tot 28 februari 2019
316
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
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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