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Eerste peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 
31 januari 2011 
 
Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart Provinciale Statenverkiezingen zijn? 
 

aantal % 

ja 311 75% 
nee 106 25% 
totaal 417 100% 

 
 
Bent u van plan om te gaan stemmen voor deze verkiezingen? 
 

aantal % 

ja, zeker 239 57% 
ja, waarschijnlijk wel 71 17% 
nee, waarschijnlijk niet 20 5% 
nee, zeker niet 45 11% 
dat weet ik nog niet 42 10% 

Totaal 417 100% 
 
 
Waarom gaat u waarschijnlijk of zeker niet stemmen? 
 

aantal % 

politiek in het algemeen staat ver van mij af 9 14% 
de Provinciale Staten staat ver van mij af 9 14% 
het heeft geen zin / ze doen toch wat ze willen 14 22% 
ik weet er onvoldoende van af 23 35% 
er is geen partij die mijn idealen nastreeft 2 2% 
ik kan niet (afwezig, niet mobiel etc.) 3 5% 
ik heb geen tijd 5 8% 

Totaal 65 100% 
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Op welke partij gaat u stemmen? 
onder respondenten die waarschijnlijk of zeker zeggen te gaan stemmen 
 

aantal % 

noemt een partij 159 51% 
dat weet ik nog niet 124 40% 
dat wil ik niet zeggen 27 9% 

Totaal 310 100% 
 
 
Verdeling stemmen 
onder respondenten die zeggen zeker te gaan stemmen en die een partij noemen 
 

Studierichting PS 2007 TK 2010 peiling PS 2011 
verschil pei-
ling versus 
TK 2010 

Opkomst 49,9% 76,6%   

CDA 34,1% 20,4% 23,7% +3,3% 
PvdA 17,9% 19,1% 21,5% +2,4% 
VVD 13,6% 16,9% 17,8% +0,9% 
Christen Unie 10,4% 6,2% 12,6% +6,4% 
D66 1,6% 5,9% 6,7% +0,8% 
SP 11,8% 9,3% 5,9% -3,4% 
PVV - 12,6% 4,4% -8,2% 
SGP 3,5% 2,5% 3,7% +1,2% 
GroenLinks 4,3% 5,4% 2,2% -3,2% 
Partij voor de Dieren 1,7% 0,9% - -0,9% 
Solidara - - - - 
50Plus - - - - 
Anders 1,7% 0,8% 1,5% +0,7% 

totaal 100% 100% 100%  
 
 
Stemt op dezelfde partij als waar u op gestemd heeft bij de Tweede Kamer verkiezingen 2010? 
 

n % 

ja 175 87% 
nee, ik heb toen op een andere partij gestemd 20 10% 
nee, ik heb toen niet gestemd 0 0% 
nee, maar wil niet zeggen of andere partij of niet gestemd 2 1% 
dat wil ik niet zeggen 2 1% 
dat weet ik niet meer 3 1% 

Totaal 202 100% 
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Kunt u een voorbeeld noemen van een Provinciaal besluit of Provinciaal onderwerp dat in de 
afgelopen jaren heeft gespeeld? 
 
155 van de 417 respondenten noemt tenminste één onderwerp. 
 

 
n 

% 
van alle  
onder-

vraagden  
die een  

onderwerp 
noemen 

%          
van alle  
onder-

vraagden 

Onderwerpen m.b.t. wegen en spoorlijnen (aanleg, herstructurering, 
aanpassing etc.) 50 32% 12% 
Onderwerpen m.b.t. vliegveld / vliegbasis Twente 27 17% 6% 
Onderwerpen m.b.t. de natuur (natuurgebieden, milieu etc.) 9 6% 2% 
Onderwerpen m.b.t. geld (subsidies, bezuinigingen etc.) 8 5% 2% 
Onderwerpen m.b.t. landbouw (landbouwgrond, megastallen etc.) 8 5% 2% 
Onderwerpen m.b.t. het water (waterschappen, rivieren etc.) 8 5% 2% 
Onderwerpen m.b.t. wonen en burgers (gemeentelijke (her)indeling, 
bebouwing etc.) 6 4% 1% 
Overige onderwerpen 43 28% 10% 
Totaal 159 103%* 38% 

 
* aangezien een aantal ondervraagden meer dan één onderwerp noemen telt het totaal op tot boven de 100% 
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Toelichting resultaten eerste peiling; 31 januari 2011 
 
Nog ongeveer een maand te gaan tot aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2011. In welke mate 
is het bij de inwoners van Overijssel eigenlijk bekend dat deze verkiezingen in maart weer worden 
gehouden? Is men van plan om te gaan stemmen, en zo ja waarop? Op deze vragen en enkele 
andere, biedt de door Right Marktonderzoek gehouden peiling inzicht. 
 
Verkiezingen nog niet overal bekend 
In totaal geeft een kwart van de kiesgerechtige inwoners van Overijssel aan dat zij er nog niet van op 
de hoogte zijn dat er begin maart Provinciale Statenverkiezingen zijn. Gekeken naar leeftijdsklassen is 
te zien dat vooral de jongeren tot 34 jaar hier nog niet van op de hoogte zijn (39% van hen weet dit 
nog niet).   
 
Opkomst mogelijk hoger dan in 2007 
Op dit moment zegt 57% van de inwoners zeker te gaan stemmen bij de Provinciale verkiezingen. 
Nog eens 17% zegt dit waarschijnlijk wel te gaan doen. De opkomst lijkt hiermee vooralsnog hoger te 
liggen dan in 2007, toen in Overijssel uiteindelijk 50% heeft gestemd. Of de verwachte hogere 
opkomst te maken heeft met een hoger belang dat de inwoners er aan toekennen vanwege het effect 
dat deze verkiezingen hebben op de verdeling van de Eerste Kamer, is onbekend. 
 
De inwoners die al op de hoogte zijn van de verkiezingen, zijn er zekerder van daadwerkelijk te gaan 
stemmen dan zij die hier nog niet van op de hoogte zijn. Van de inwoners die nog onbekend zijn met 
de komst van deze verkiezingen, zegt iets meer dan een derde deel waarschijnlijk of zeker niet te 
gaan stemmen. 
 
Onbekendheid en gebrek aan vertrouwen reden om niet te stemmen 
Van de inwoners geeft 16% aan waarschijnlijk of zeker niet te gaan stemmen. Hier liggen 
logischerwijs verschillende redenen aan ten grondslag. De belangrijkste reden is echter voor de niet-
stemmers dat ze er onvoldoende vanaf weten. Ook wordt relatief vaak genoemd dat het geen zin 
heeft om te stemmen, de Provincie / de politiek doet toch wat ze zelf willen. 
 
CDA blijft vooralsnog de grootste partij, maar wel verschuivingen waarneembaar 
In de huidige Provinciale Staten heeft het CDA de meeste zetels. In deze eerste peiling voor de 
komende verkiezingen, lijkt het erop dat het CDA ook straks de grootste partij blijft. Echter, het 
aandeel inwoners dat op deze partij stemt, ligt wel duidelijk lager dan in 2007 (nu 23% tegenover 34% 
bij de verkiezingsuitslag in 2007). Ook de SP lijkt stemmen te verliezen ten opzichte van de vorige 
Provinciale Statenverkiezingen. Van het verlies van deze partijen profiteren partijen als PvdA, VVD en 
CU. Maar uiteraard ook de PVV, als nieuwe partij in de  Provinciale Statenverkiezingen. 
 
Er wordt anders gestemd dan bij de Tweede Kamerverkiezingen 
In totaal zegt de meerderheid (87%) op dezelfde partij te gaan stemmen als bij de Tweede 
Kamerverkiezingen. Als deze eerste peiling wordt vergeleken met de uitslagen van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2010 in Overijssel, dan lijkt er vooral meer te worden gestemd op de CU en 
duidelijk minder op de PVV.  
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Nog veel verschuiving in stemgedrag mogelijk 
Er ligt echter nog heel veel open. 1 op de 4 kiezers geeft aan (waarschijnlijk) niet te gaan stemmen en 
1 op de 10 kiezers weet nog niet of ze gaan stemmen. Daarnaast geeft 1 op de 3 kiezers aan nog niet 
te weten op welke partij ze gaan stemmen. Daarnaast is het mogelijk dat diegenen die aangeven wel 
te gaan stemmen maar niet te willen zeggen op welke partij, verhoudingsgewijs veel PVV stemmers 
zijn. Indien dat het geval is zou een groot gedeelte van deze 9% bij de PVV terecht komen. 
 
Besluiten Provincie omtrent wegen / spoorlijnen blijft het meest hangen 
Als aan de inwoners wordt gevraagd of zij een voorbeeld kunnen noemen van een Provinciaal besluit 
of onderwerp dat in de afgelopen jaren heeft gespeeld, noemt men vooral onderwerpen met 
betrekking tot wegen en spoorlijnen. Hierbij worden vooral de aanpassingen en verbeteringen van 
N- wegen genoemd, zoals bijvoorbeeld de weg tussen Zwolle en Ommen. Door de inwoners van de 
regio Twente wordt daarnaast veelvuldig het vliegveld / de vliegbasis Twente genoemd.  
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Opzet 
 
Reeks van peilingen 
Om inzicht te krijgen in het stemgedrag bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen worden 
(tenminste) drie peilingen gehouden voorafgaand aan de verkiezingen. Op deze wijze zijn 
verschuivingen waar te nemen in het verwachte stemgedrag, naarmate de verkiezingen dichterbij 
komen. 
 
Telefonisch onderzoek 
De peilingen worden telefonisch uitgevoerd. Op deze manier wordt een zo representatief mogelijke 
doelgroep bereikt. Bovendien ligt de drempel voor deelname bij deze methode het minst hoog: de 
respondent wordt persoonlijk benaderd, waarbij hij of zij direct om antwoorden wordt gevraagd. 
Mensen die bij andere (minder directe) methoden (bijvoorbeeld online onderzoek) zouden afhaken, 
omdat ze zich minder betrokken voelen bij het onderwerp, doen zo sneller mee. 
 
Steekproef 
Bij iedere peiling worden 400 kiesgerechtigde inwoners uit Overijssel ondervraagd. De benadering van 
deze mensen vindt plaats op basis van een aselecte steekproef. De telefoonnummers die hiervoor 
gebruikt worden, komen uit een algemeen openbaar telefoonregister. Inwoners die aangeven niet te 
willen worden gebeld voor telefonische onderzoeken, zijn niet benaderd. Voor elke peiling wordt een 
nieuwe steekproef van kiesgerechtigde inwoners benaderd. Op deze manier wordt gewenning aan of 
beïnvloeding door het onderzoek voorkomen. 
 
Weging 
Door het benaderen van een aselecte steekproef van de inwoners, wordt een zo goed mogelijke 
verdeling nagestreefd van inwoners naar regio, leeftijd en opleidingsniveau. Om ervoor te zorgen dat 
de resultaten gelijk te stellen zijn aan de totale populatie, worden de resultaten bij de analyse verder 
‘gewogen’ op de werkelijke verdeling naar deze achtergrondkenmerken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn 
dat een subgroep in het onderzoek uiteindelijk te weinig is ondervraagd in verhouding naar het 
aandeel dat deze groep in de werkelijke populatie heeft. In dat geval worden de resultaten in de 
analyse sterker meegewogen, terwijl antwoorden van een andere groep die juist 
oververtegenwoordigd blijkt in de doelgroep, minder zwaar worden meegetelt. 
 
Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
Ondanks de steekproef van 400 inwoners zijn steekproefmarges, nauwkeurigheidsmarges, ook hier 
van toepassing en zijn percentages dus een schatting van de werkelijkheid. Ook wat betreft de stem / 
zetelverdeling moet dus rekening gehouden worden met een marge. 
 
Stemverdeling 
Niet alle ondervraagde inwoners kan reeds zijn / haar politieke voorkeur aangeven. Een deel van de 
ondervraagden weet nog niet of ze wel gaan stemmen, een deel van de ondervraagden weet (nog) 
niet op welke partij en een klein deel van de ondervraagden wil niet zeggen op welke partij ze gaan 
stemmen. Voor de berekening van de stemverdeling gaan we derhalve uit van kiezers die zeker weten 
dat ze gaan stemmen en die kunnen aangeven op welke partij ze gaan stemmen. 
 


