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Samenvatting
Op vraag "1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op
20 maart 2019?" antwoordt 34% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel
stemmen".
Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 62% van de respondenten:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".
Op vraag "1.2 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 89% van de
respondenten: "Anders".
Op vraag "1.3 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 73% 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
50% van de respondenten: "Stemwijzer".
Op vraag "2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek?" antwoordt in totaal 52%
van de respondenten: "(zeer)geïnteresseerd". In totaal 13% van de respondenten antwoordt:
"(helemaal)niet geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Geïnteresseerd". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Vindt u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt
49% van de respondenten: "Weet niet".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 186 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Verkiezingen
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, daarnaast zijn ook de
waterschapsverkiezingen. Kijkende naar de Provinciale Staten:

1 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019?
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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 34% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel
stemmen".

Toelichting
Nee, nog geen idee maar ik ga wel
stemmen



Ik wil zo laat mogelijk alle info in een keer bekijken

Ik ga niet stemmen






Ben in het buitenland vergeten om iemand te machtigen
Ben op vakantie
Ik ben het geloof in de politiek verloren
Ik mag nog niet stemmen
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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 62% van de respondenten:
"Omdat stemmen een democratisch recht is".

Anders, namelijk:






Eigen vind ik dat de waterschappen samen moeten gaan met de provincie of het waterschap a
politiek maken
Gaat mijn stem naar de grootste partij
Gewoonte (vroeger immers verplicht)
Invloed over bepaalde kwesties uitoefenen.
Via 1e kamer ander referingsbeleid
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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 "1.1 Wat zijn voor u redenen om niet te gaan stemmen?" antwoordt 89% van de
respondenten: "Anders".

Let op! Lage aantallen
Anders, namelijk:








Deze keer ben ik in het buitenland anders had ik wel hestemd
Doe niet mee aan een corrupt systeem
Geloof
Ik mag nog niet stemmen
Je word bedonderd al jaren
Omdat ik er niet ben kan ik niet stemmen. Per brief stemmen mag niet. Dat mag wel bij de
Tweede Kamerverkiezingen
Zie hierboven

Toelichting


Ik ben het geloof in de politiek verloren
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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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Op vraag "1.1 Wat is voor u de reden dat u nog niet weet of u gaat stemmen?" antwoordt 73% van
de respondenten: "Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen".

Let op! Lage aantallen
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1.4 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een
stemkeuze te komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.2 Waar haalt u uw informatie vandaan om tot een stemkeuze te komen?" antwoordt
50% van de respondenten: "Stemwijzer".

Anders, namelijk:






















Deelname aan politieke activiteiten
Eigen ervaring en beeldvorming
Eigen ervaringen
Eigen hersenpan
Eigen opinie
Ervaringen met huidige politiek
Gezond verstand
Gezonde verstand
Informeel
Keuze staat vast
Met vrienden en familie praten
Mijn gezond verstand
Partij waarvan ik lid ben
Partijprgramma's van een aantal partijen
Partijprogramma’s
Social media
SP
Tv (2x)
Veranderde belangen
Zelf
Zelfstudie
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2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale
politiek?
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Op vraag "2 In hoeverre bent u geïnteresseerd in de provinciale politiek?" antwoordt in totaal 52%
van de respondenten: "(zeer)geïnteresseerd". In totaal 13% van de respondenten antwoordt:
"(helemaal)niet geïnteresseerd". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Geïnteresseerd". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).
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Kijkende naar de vorige Provinciale Statenverkiezingen:

3 Vindt u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed
heeft gebruikt?
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Op vraag "3 Vindt u dat de partij waar u op hebt gestemd uw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt
49% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, want:



















.
Aandacht voor natuurgebiieden en hervOV
De premier heeft voor belangrijke punten een meerderheid kunnen vinden.
Die geeft tegengas bij dit kabinet dat alles waarvoor wij hebben gestreden kapot maakt
Doen wat in hun programma staat
Groen krijgt in spijklenisse aandacht.
Het gaat goed in Nederland
Iedere stem is evenbelangrijk
Ik zie mijn opinie terug in het beleid
Mijn eiland is groen gebleven
Niet te veel overheidsgeld uitgeven en opkomen voor middenklasse
Prima werk geleverd
We doen het erg goed
Ze heeft een fors deel van haar vrkiezingsprogramma kunnen verwezenlijken
Ze laten van zich horen
Ze profileren zich duidelijk en hebben een herkenbaar programma
Ze toch iets bijdragen
Ze zijn er voor de burger
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Nee, want:































Alleen hun eigen achterban is belangrijk zo is gebleken en niet breed georienteerd
Allemaal loze beloftes
Alles word tegenwoordig aan het klimaat opgehangen
Beloftes worden te vaak gebroken
De ontsluiting van Voorne Putten is nog niet gelukt
De partij wordt genegeerd terwijl het een meerderheid heb
Er is nauwelijks communicatie over wat nagedstreefd en wat gemist.
Er is totaal niets van de verkiezingspunten waar gemaakt
Er zit geen praktische kennis en komen beloftes niet na
Geen heldere visie; niet conform beloften.
Geen verbetering op thema’s die mijn voorkeur heben
Het wordt er niet beter op in Nederland
Ik loop nu over
Komen niet na wat er wordt beloofd
Links klimaatbeleid
Mijn partij word uitgesloten.
Milieu staat niet centraal
Nier veel van gezien
Niet transparant genoeg
Stem je rechts, dan krijg je links er bij en omgekeerd. Te veel eenheidsworst en verpoldering
van standpunten
Teweinig stemmen
Valt tegen
Veel beloven niks doen
Want door het sluiten van compromissen komt er nooit uit wat ik graag zie gebeuren!
Wat er werd gesteld is niet uitgevoerd.
Weinig waar gemaakt
Ze hebben zich niet aan hun beloftes gehouden.
Zie je niks van terug
Zij houden zich niet aan hun woord.
Zijn hoop zetels kwijt geraakt

Toelichting
Weet
niet






Eerlijk gezegd weet ik niet meer op welke partij ik de vorige keer heb gestemd.
Eerlijkgezegd weet ik niet meer op welke partij ik toen gestemd heb
Ik heb het onvoldoende gevolgd
Moet eerlijk zeggen dat ik stem omdat ik recht heb, de eerste partij is waarvan
meerdere onderwerpen mij aanspreken. Maar het vertrouwen in de politiek dat is tot
een nulpunt gedaald. Dus maak het nog een verschil om te stemmen, weet ik niet.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Verkiezingen
26 februari 2019 tot 07 maart 2019
186
7,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
8 maart 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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