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Woord vooraf 
 
Op de dag dat dit rapport verschijnt, vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In het rapport 
staan ruimtelijke verschillen in politieke voorkeuren centraal.  Dát er gemeentelijke verschillen in de 
populariteit van politieke partijen bestaan is duidelijk. Over de reden waarom die verschillen er zijn (de 
‘verklaring’), bestaan wel vermoedens. Er is echter nog weinig onderzoek naar gedaan. Wij hebben in dit 
rapport dergelijke ‘verklarende analyses’ uitgevoerd voor de Tweede Kamer Verkiezingen van 2010. 
 
Bureau Louter verricht onderzoek naar ruimtelijke verschillen in economische prestaties en 
woonaantrekkelijkheid. Wij hebben de beschikking over uitgebreide gegevensbestanden over allerlei 
kenmerken van buurten en gemeenten. Die gegevens hebben we ingezet om gemeentelijke verschillen in 
politieke voorkeuren te verklaren. Het is onze ambitie om ook verklaringsmodellen op te gaan stellen voor 
verschillen in politieke voorkeuren op buurtniveau.  
 
Dit onderzoeksrapport is analytisch van aard. Wij hebben ons ingespannen om geen waardeoordelen te 
vellen. Ook hebben we de tekst kort gehouden. Inhoudelijke interpretaties van de resultaten zijn schaars, 
hoewel sommige resultaten zeker zullen uitdagen tot allerlei beschouwingen.  
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1 Overeenkomsten en verschillen in ruimtelijk stemgedrag 
 
In sommige gemeenten in Nederland vormde de verkiezingsuitslag van de Tweede kamer verkiezingen 
2010 (TK 2010) vrijwel een exacte kopie van de nationale uitslag. Op een schaal die loopt van 0 
(maximaal verschil) tot 1 (maximale overeenkomst) scoort Apeldoorn slechts iets onder de maximaal 
bereikbare maximumscore. De nummers twee en drie zijn Heemskerk en Gorinchem. In de top-20 staan 
zes gemeenten uit Noord-Holland, vijf uit Zuid-Holland, vijf uit Gelderland en drie uit Utrecht.  
 
Tabel 1  Top-20 gemeenten naar grootste gelijkenis met nationale uitslag TK2010 
 
Positie Gemeente Gelijkheidsscore Provincie 
    
1 Apeldoorn 0,959 Gelderland 
2 Heemskerk 0,957 Noord-Holland 
3 Gorinchem 0,950 Zuid-Holland 
4 Enkhuizen 0,946 Noord-Holland 
5 Overbetuwe 0,941 Gelderland 
6 Vianen 0,941 Utrecht 
7 Wijk bij Duurstede 0,940 Utrecht 
8 Nieuwegein 0,934 Utrecht 
9 Waterland 0,933 Noord-Holland 
10 Duiven 0,932 Gelderland 
11 Heerhugowaard 0,932 Noord-Holland 
12 Velsen 0,931 Noord-Holland 
13 Maassluis 0,929 Zuid-Holland 
14 Dordrecht 0,928 Zuid-Holland 
15 Doetinchem 0,928 Gelderland 
16 Schoonhoven 0,928 Zuid-Holland 
17 Texel 0,926 Noord-Holland 
18 Alphen aan den Rijn 0,926 Zuid-Holland 
19 Zevenaar 0,926 Gelderland 
20 Weststellingwerf 0,925 Friesland 
Toelichting: Gebruik is gemaakt van de Gini-coëfficiënt, waarbij de percentages van de geldige stemmen per partij in een 
gemeente zijn vergeleken met de nationale uitslag. Naarmate de verschillen groter zijn, zal de score op de Gini-coëfficiënt lager 
zijn. 
 
Zeker niet in elke gemeente vormt de verkiezingsuitslag echter een afspiegeling van de nationale 
verhoudingen. Sommige partijen zijn in de ene gemeente zeer sterk vertegenwoordigd, andere partijen in 
andere gemeenten. Dat kan worden afgeleid uit de kaartbeelden in de ‘partijprofielen’ (zie figuur 2). Tabel 
2 geeft een eerste aanwijzing dat de ruimtelijke patronen zeker niet ‘toevallig’ zijn. In de tabel is het 
resultaat weergegeven van een statistische analyse. Daarbij is voor elke gemeente het percentage 
stemmers per partij met minstens één zetel in de Tweede Kamer berekend. Vervolgens is steeds 
paarsgewijs per twee partijen nagegaan in hoeverre er sprake is van een statistisch verband: is het zo dat 
als een partij in een gemeente een bovengemiddeld percentage van de stemmen heeft behaald, dit veelal 
ook voor de andere partij het geval is (een ‘positief verband’)? Of is het percentage in een gemeente juist 
vaak bovengemiddeld voor de ene partij, wanneer dat percentage voor de andere partij benedengemiddeld 
is (een ‘negatief verband’)? 
Uit tabel 2 kan worden afgelezen dat het ruimtelijk stempatroon (de verdeling over gemeenten) van D66-
stemmers zeer sterk lijkt op dat van GL-stemmers. Voor de partijen PvdA, GL, D66 en PvdD geldt dat 
hun ruimtelijke stempatronen sterk tot zeer sterk op elkaar lijken. Daarnaast bestaat er een vrij sterke 
overeenkomst in ruimtelijke stempatronen tussen CU en SGP. Een licht positief verband in ruimtelijk 
stempatroon bestaat er ook tussen SP en PVV, waarvoor positieve samenhangen met andere partijen 
verder ontbreken. Voor de VVD is zelfs geen enkele maal sprake van een positieve ruimtelijke samenhang 
met een andere partij. Wel kent de VVD twee (licht) negatieve ruimtelijke samenhangen met de PvdA en 
de SP. De partij bij uitstek die vaak sterk is vertegenwoordigd in gemeenten waar andere partijen niet 
sterk zijn vertegenwoordigd is echter het CDA. Daarvoor resulteren sterke negatieve ruimtelijke 
samenhangen met de PvdD, de PvdA, GL en D66. Daarnaast resulteren voor de PVV met diverse partijen 
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licht negatieve samenhangen (PvdA, D66, GL, CU), alsmede voor de SGP en de CU (onder meer met 
partijen als de SP, D66, GL en PvdD).    
  
Tabel 2  Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijen per gemeente 
 
 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU SGP PvdD 
VVD  -0,11   -0,13      
PvdA -0,11  -0,10 -0,49  0,30 0,53  -0,15 0,36 
PVV  -0,10   0,14 -0,19 -0,18 -0,11   
CDA  -0,49    -0,43 -0,48 0,11  -0,63 
SP -0,13  0,14     -0,17 -0,17  
D66  0,30 -0,19 -0,43   0,78 -0,15 -0,14 0,31 
GL  0,53 -0,18 -0,48  0,78  -0,19 -0,14 0,38 
CU   -0,11 0,11 -0,17 -0,15 -0,19  0,39 -0,17 
SGP  -0,15   -0,17 -0,14 -0,14 0,39  -0,13 
PvdD  0,36  -0,63  0,31 0,38 -0,17 -0,13  
Toelichting: Weergegeven is de R-kwadraat. Deze is maximaal 1 (een perfecte samenhang) en minimaal 0 (in het geheel geen 
samenhang). Wanneer het verband negatief is, zijn de scores hier met rood aangegeven. Slechts verbanden van hoger dan 0,1 zijn 
weergegeven. Vet weergegeven zijn verbanden van hoger dan 0,3. 
 
De ruimtelijke samenhangen zijn gemeten op het niveau van gemeenten. Daarnaast kunnen de 
samenhangen ook op andere schaalniveaus worden gemeten. Bureau Louter is dat op dit moment aan het 
onderzoeken. Een voorbeeld van dergelijke analyses zijn uitslagen op binnengemeentelijk niveau, per 
stembureau. Opvallend daarbij is dat sommige verbanden in verkiezingsuitslagen tussen twee partijen op 
binnengemeentelijk niveau veel sterker zijn dan op gemeentelijk niveau. Voor andere combinaties van 
partijen geldt dat juist niet. In figuur 1 zijn ter illustratie de percentages PVV-stemmers per stembureau 
afgezet tegen het percentage stemmers bij een zestal andere partijen.   
     
Figuur 1 Stembureaus Rotterdam: PVV-stemmers ten opzichte van overige partijen 
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Binnen Rotterdam lijkt sprake te zijn van een negatief ruimtelijk verband tussen het percentage PVV-
stemmers enerzijds en de percentages VVD-stemmers, D66-stemmers en GL-stemmers anderzijds. 
Oftewel: PVV’ers wonen blijkbaar overwegend in andere delen van Rotterdam dan VVD’ers, GL’ers en 
D66’ers. Met CDA’ers en PvdA’ers is er geen sprake van een duidelijk positief of negatief verband1. 
Tussen het percentage PVV-stemmers en het percentage SP-stemmers tenslotte bestaat een positieve 
ruimtelijke samenhang. Daar is ook in veel andere gemeenten sprake van. Op binnengemeentelijk niveau 
lijkt er een sterkere positieve samenhang tussen PVV en SP te bestaan dan op gemeentelijk niveau. Dat 
zou erop wijzen dat SP’ers en PVV’ers relatief vaak bij elkaar in de buurt wonen. Zonder nader onderzoek 
is dat echter niet statistisch te onderbouwen. 
 

                                                 
1  Er is een aantal stembureaus met ongeveer 10% PVV-stemmers en meer dan 50% PvdA-stemmers. Het gaat 

daarbij om stembureaus die liggen in buurten met een hoog percentage niet-Westerse allochtonen (waarvan 
een groot deel PvdA stemt). Op soortgelijke wijze als in dit rapport op gemeentelijk niveau gebeurt, kunnen 
de stempercentages per partij worden statistisch verklaard met gegevens over de omgeving van de 
stembureaus. 
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2 Partijprofielen 
 
Per partij is een profiel opgesteld, waaruit duidelijk wordt hoe de stemmers over Nederland verdeeld zijn. 
De partij met het grootste aantal stemmen bij de TK2010, de VVD, zal daarbij als voorbeeld dienen om 
het partijprofiel toe te lichten (zie figuur 2a). 
In het kaartbeeld staat het percentage VVD-stemmers2. In de roodgekleurde gemeenten ligt het percentage 
boven het nationaal gemiddelde, in de blauwgekleurde gemeenten eronder. Naast de kaart staan de vijf 
gemeenten met het hoogste percentage VVD-stemmers en de vijf gemeenten met het laagste percentage 
VVD-stemmers. De top-5 komt exact overeen met de top-5 van een door Bureau Louter opgestelde 
gemeentelijke ranglijst van de materiële welvaart van de inwoners (de zogenaamde ‘welvaartscore’)3. 
Laag staan voornamelijk gemeenten in minder welvarende delen van Nederland. 
In het kaartbeeld zijn 29 kernsteden van stadsgewesten (volgens een indeling van Bureau Louter; zie 
bijlage I) geel omkaderd. Daaruit blijkt dat het percentage VVD-stemmers in de kernsteden veelal niet 
bovengemiddeld is. Uitzonderingen zijn de Randstadsteden Amersfoort, Hilversum, Haarlemmermeer, 
Velsen en Den Haag en de Brabantse steden Breda en ’s-Hertogenbosch. In de (welvarende) suburbane 
delen rond de steden nemen VVD’ers een veel groter aandeel in, met name in de Randstad. In nationaal 
perifeer gelegen delen van Nederland4 is de VVD minder sterk vertegenwoordigd, met uitzondering van 
delen van Drenthe en de Achterhoek. 
 
In de figuur met ‘spreiding aandelen’ zijn alle 415 Nederlandse gemeenten gerangschikt naar het aantal 
VVD-stemmers, van Laren tot Urk. Duidelijk is dat het percentage VVD-stemmers in het overgrote deel 
van de Nederlandse gemeenten tussen 10% en 30% ligt. Daaronder staat de mate van ruimtelijke 
samenhang met andere partijen. Deze figuur is gebaseerd op tabel 2. De enige partij waarmee een (heel 
licht) positieve ruimtelijke samenhang bestaat, is D66. Opgemerkt moet worden dat de scores kunnen 
lopen van -1,0 tot 1,0. De ruimtelijke samenhangen van de VVD met andere partijen zijn dus zeer laag. 
Bij de interpretatie van de andere partijprofielen moet erop worden gelet dat de schaal niet altijd gelijk is. 
Voor de VVD loopt deze van -0.2 tot +0.2, voor de PvdA bijvoorbeeld van -1.0 tot +1.0.  
 
Rechtsonder staan allerlei ‘ruimtelijke kenmerken’. In bijlage II zijn deze kort toegelicht. In de figuur staat 
de mate van ruimtelijke samenhang tussen het percentage VVD-stemmers en de score per kenmerk. Dat is 
op soortgelijke wijze gebeurd als in tabel 2, namelijk door de zogenaamde R-kwadraat te bepalen, 
aangevuld met de richting van het verband.  
Daaruit blijkt duidelijk dat het percentage VVD-stemmers een zeer sterke positieve ruimtelijke samenhang 
vertoont met de welvaartscore en het gemiddeld inkomen per inwoner (dat overigens een van de 
onderdelen van de welvaartscore vormt). In gemeenten met veel VVD-stemmers zijn de welvaartscore en 
het gemiddeld inkomen per inwoner dus veelal hoog. Ook is er een lager dan gemiddelde werkloosheid en 
is de bevolkingssamenstelling veelal relatief gunstig. Voor de meeste kenmerken is de ruimtelijke 
samenhang met het aantal VVD-stemmers echter laag. Daarbij is zelden sprake van een negatief verband. 
Dat geldt slechts voor de mate waarin VVD’ers in universiteitssteden wonen, voor het aantal woonachtige 
HBO-studenten en voor het Kerkbezoek5. Opvallend is dat de hoogte van het gemiddeld opleidingsniveau 
blijkbaar niet positief ruimtelijk samenhangt met het percentage VVD-stemmers. Voor partijen als D66 en 
Groen Links is er wel sprake van een sterke positieve ruimtelijke samenhang. 

                                                 
2  De uitslagen van de TK2010-verkiezingen zijn door Bureau Louter omgerekend naar de huidige 

gemeentelijke indeling in 415 gemeenten. 
3  Zie Bureau Louter (2012) Economische Toplocaties 2012 
4  Zie figuur I.3 in bijlage I voor een indeling van Nederland in Randstad, Intermediaire Zone en Nationale 

Periferie. 
5  Dat er geen verband bestaat met het aantal woonachtige WO-studenten wil overigens niet zeggen dat er 

vanuit gemeenten met veel VVD-stemmers weinig jongeren gaan studeren. Het tegendeel is eerder waar. 
Jongeren uit de luxe suburbs waar de VVD vooral is geconcentreerd verhuizen echter vaak op het moment 
dat zij gaan studeren en wonen dan dus niet meer in de gemeente van hun VVD-stemmende ouders. 
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Alles bij elkaar kan worden geconcludeerd dat gemeenten met een hoog percentage VVD-stemmers bij 
uitstek worden gekenmerkt door een hoog gemiddeld welvaartsniveau, maar dat er verder weinig 
karakteristieke kenmerken zijn van gemeenten met veel VVD-stemmers. 
 

 
Foto: Jacqueline Louter (www.jaxpix.nl) 
 
Korte schets overige partijen 
Bij de bespreking van de overige partijprofielen zal slechts kort worden stilgestaan bij de belangrijkste 
bevindingen uit het kaartbeeld en bij de samenhangen met de ruimtelijke kenmerken6.  
 
De PvdA is vooral bovengemiddeld vertegenwoordigd in het noorden van Nederland en in kernsteden 
(met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg). De negatieve ruimtelijke samenhang met de 
Leefbaarometer (die een score levert voor de ’leefbaarheid’) is opvallend. Zoals in bijlage II is 
aangegeven scoren in de Leefbaarometer vooral rustige, landelijke gemeenten hoog. Gezien de negatieve 
statistische verbanden met aspecten die samenhangen met veiligheid en overlast, alsmede de hoge 
                                                 
6  Er zal bijvoorbeeld niet uitvoerig worden ingegaan op alle ins and outs van de kaartbeelden. Dat is in andere 

onderzoek al gebeurd (zie bijvoorbeeld het onderzoek van Josse de Voogd uit 2011: Bakfietsen en rolluiken, 
De electorale geografie van Nederland). De meerwaarde van het gepresenteerde partijprofiel ligt in het 
meten van statistische samenhang met de ruimtelijke kenmerken. 
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(stedelijke) werkloosheid is daar in de gemeenten waar de PvdA sterk is, veelal geen sprake van. 
Gemeenten met veel PvdA-stemmers worden wel vaak gekenmerkt door hun onderwijsfunctie en hoger 
dan gemiddelde opleidingsniveau. 
De PVV is sterk vertegenwoordigd in het zuiden van Nederland (met name in Limburg en westelijk 
Brabant), in de regio Rotterdam, in de Betuwe, rond Amsterdam en in oostelijk Groningen. Negatieve 
ruimtelijke samenhangen bestaan er met de woonaantrekkelijkheidscore van Bureau Louter en met het 
gemiddeld opleidingsniveau. PVV’ers wonen vaak in gemeenten met een hoog percentage katholieken.  
Het CDA is zelden oververtegenwoordigd in kernsteden. Uitzonderingen zijn Hengelo, Venlo en Sittard-
Geleen. Vooral in landelijke gebieden is het CDA sterk. Dat komt ook tot uiting in de zeer hoge 
ruimtelijke samenhang met de Leefbaarometer en met aspecten die samenhangen met veiligheid, overlast 
en sociale cohesie. In gemeenten met veel CDA-stemmers is de bevolkingsdichtheid laag, het percentage 
niet-Westerse allochtonen zeer laag en ook de onderwijsfunctie en het opleidingsniveau zijn er 
benedengemiddeld. 
De SP is nauwelijks vertegenwoordigd in de Randstad. Provincies waar de SP een zeer sterke positie 
inneemt zijn Limburg, Noord-Brabant (vooral in de regio rond Boxmeer), Groningen en Friesland. Er is 
nauwelijks sprake van sterke ruimtelijke samenhangen, noch in negatieve, noch in positieve zin. Het 
sterkste positieve ruimtelijk verband bestaat tussen het aantal SP-stemmers en het percentage katholieken. 
Daarnaast is er een licht negatieve ruimtelijke samenhang met welvaartskenmerken (welvaartscore, 
inkomen per inwoner, werkloosheid) en met agglomeratievoordelen (die vooral hoog zijn in de Randstad). 
D66 is in vrijwel alle kernsteden oververtegenwoordigd (met als voornaamste uitzondering Limburgse 
steden). Dat geldt vooral voor universiteitssteden. Met name in de Noordvleugel van de Randstad, 
Haaglanden, Arnhem-Nijmegen en de Brabantse steden is D66 sterk. Er zijn opmerkelijk veel sterke 
samenhangen met ruimtelijke kenmerken, zowel in positieve als in negatieve zin. Vooral de ruimtelijke 
samenhang met het gemiddeld opleidingsniveau en het aantal WO-studenten is zeer sterk positief. Dat 
D66’ers vooral in stedelijke gebieden wonen, blijkt ook uit de hoge positieve ruimtelijke samenhangen 
met de bevolkingsdichtheid, agglomeratievoordelen, de nabijheid van arbeidsplaatsen en het percentage 
niet-Westerse allochtonen en de negatieve ruimtelijke samenhangen met aspecten in de sfeer van 
veiligheid, overlast en sociale cohesie. D66’ers wonen ook relatief vaak in gemeenten waaraan volgens 
Bureau Louter een hoge woonaantrekkelijkheid wordt toegekend (met name vanwege de sterke economie, 
het hoge voorzieningenniveau en de fraaie natuurlijke en gebouwde omgeving), maar in de 
Leefbaarometer een lage score krijgen toegekend (als gevolg van de lage scores op sociale aspecten: 
veiligheid, overlast en sociale cohesie). 
In het partijprofiel van GL lijkt zowel het kaartbeeld als het patroon van samenhangen met ruimtelijke 
kenmerken zeer veel op dat van D66. GroenLinks is wat meer georiënteerd op de regio Groningen en wat 
minder op de Noordvleugel van de Randstad en Haaglanden. Daardoor is de ruimtelijke samenhang met 
‘stedelijke’ kenmerken (zoals agglomeratievoordelen) wat minder hoog dan bij D66 en is het verband met 
werkloosheid negatief. 
Het ruimtelijk patroon voor de CU is duidelijk. De bekende ‘Bible Belt’ verschijnt op de kaart, aangevuld 
met delen van het noorden van Nederland. Uiteraard bestaat er een zeer sterke positieve ruimtelijke 
samenhang met het percentage protestanten en het kerkbezoek en is de ruimtelijke samenhang met het 
aantal katholieken negatief. Afgezien daarvan liggen vrijwel alle ruimtelijke samenhangen rond de nul. 
In nog sterkere mate dan bij de CU verschijnt in het kaartbeeld voor de SGP de typerende Bible Belt op de 
kaart. Ook hier is de ruimtelijke samenhang met het percentage protestanten en het kerkbezoek zeer sterk 
positief. Daarnaast  tendeert de werkloosheid ook wat lager te zijn in gemeenten met veel SGP’ers, 
mogelijk als gevolg van het hoge arbeidsethos. 
De PvdD is oververtegenwoordigd in het westen van Nederland, in zuidelijk Limburg en Groningen. 
Uitzonderingen daargelaten (vooral in Noord-Brabant en Overijssel) is de PvdD oververtegenwoordigd in 
steden. Dat blijkt ook uit de positieve ruimtelijke samenhang met bevolkingsdichtheid, 
agglomeratievoordelen en het percentage niet-Westerse allochtonen en de negatieve ruimtelijke 
samenhangen met sociale aspecten (veiligheid, overlast en sociale cohesie). 
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Figuur 2a Partijprofiel: VVD   
% stemmen TK 2010: 20.5% 
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Hoogste 5 gemeenten 

1 Laren (45.7%) 
2 Wassenaar (44.1%) 
3 Rozendaal (43.5%) 
4 Bloemendaal (39.7%) 
5 Blaricum (39.3%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Achtkarspelen (9.9%) 
412 Kerkrade (9.7%) 
413 Pekela (9.6%) 
414 Dantumadiel (8.1%) 
415 Urk (2.5%) 

Laren

Urk

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

D66 0.04
Partij voor de Dieren 0.001
CDA 0
PVV -0.01
GroenLinks -0.02
SGP -0.03
CU -0.07
PvdA -0.11
SP -0.13

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

  % 

 
30.8 of meer 
27.4 tot 30.8 
23.5 tot 27.4 
20.5 tot 23.5 
17.7 tot 20.5 
14.9 tot 17.7 
12.1 tot 14.9 
minder dan 12.1 
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Figuur 2b Partijprofiel: PvdA  
% stemmen TK 2010: 19.6% 
 

 
 

Welvaartscore BL
Score Leefbaarometer
Woonaantrekkelijkheid BL

Inkomen per inwoner
Lage werkloosheid
Bevolkingsdichtheid
Agglomeratievoordelen
Nabijheid arbeidsplaatsen
Economisch sterke regio
Opleidingsniveau
Universiteitsstad
WO-studenten
HBO-studenten
Kerkbezoek
% Katholiek
% Protestant
Niet-Westerse allochtonen
Belang veiligheid
Belang cohesie
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig misdaad
Weinig vernielingen
Weinig overlast
Saamhorigheid bewoners
Bevolkingssamenstelling

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Amsterdam (35.3%) 
2 Veendam (32.4%) 
3 Menterwolde (32.2%) 
4 Appingedam (31.7%) 
5 Hoogezand-Sappemeer (31.2%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Aalburg (6.4%) 
412 Renswoude (6.0%) 
413 Staphorst (6.0%) 
414 Bunschoten (4.3%) 
415 Urk (0.6%) 

Amsterdam

Urk

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

GroenLinks 0.53
Partij voor de Dieren 0.36
D66 0.3
SP 0
CU -0.06
PVV -0.1
VVD -0.11
SGP -0.15
CDA -0.49

-1 0 1

  % 

 
29.2 of meer 
25.5 tot 29.2 
22.5 tot 25.5 
19.6 tot 22.5 
15.6 tot 19.6 
13.0 tot 15.6 
10.8 tot 13.0 
minder dan 10.8 
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Figuur 2c Partijprofiel: PVV  
% stemmen TK 2010: 15.4% 
 

 
 

Welvaartscore BL
Score Leefbaarometer
Woonaantrekkelijkheid BL

Inkomen per inwoner
Lage werkloosheid
Bevolkingsdichtheid
Agglomeratievoordelen
Nabijheid arbeidsplaatsen
Economisch sterke regio
Opleidingsniveau
Universiteitsstad
WO-studenten
HBO-studenten
Kerkbezoek
% Katholiek
% Protestant
Niet-Westerse allochtonen
Belang veiligheid
Belang cohesie
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig misdaad
Weinig vernielingen
Weinig overlast
Saamhorigheid bewoners
Bevolkingssamenstelling

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Rucphen (38.7%) 
2 Kerkrade (36.3%) 
3 Brunssum (34.5%) 
4 Onderbanken (34.0%) 
5 Landgraaf (33.5%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Zuidhorn (7.1%) 
412 Rozendaal (7.1%) 
413 Bloemendaal (6.9%) 
414 Haren (6.2%) 
415 Schiermonnikoog (5.7%) 

Rucphen

Schiermonnikoog

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

SP 0.14
Partij voor de Dieren 0.001
CDA 0
VVD -0.01
SGP -0.02
PvdA -0.1
CU -0.11
GroenLinks -0.18
D66 -0.19

-0.4 -0.2 0 0.2

  % 

 
26.8 of meer 
20.0 tot 26.8 
17.7 tot 20.0 
15.4 tot 17.7 
13.1 tot 15.4 
11.1 tot 13.1 
9.2 tot 11.1 
minder dan 9.2 
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Figuur 2d Partijprofiel: CDA 
% stemmen TK 2010: 13.6% 
 

 
 

Welvaartscore BL
Score Leefbaarometer
Woonaantrekkelijkheid BL

Inkomen per inwoner
Lage werkloosheid
Bevolkingsdichtheid
Agglomeratievoordelen
Nabijheid arbeidsplaatsen
Economisch sterke regio
Opleidingsniveau
Universiteitsstad
WO-studenten
HBO-studenten
Kerkbezoek
% Katholiek
% Protestant
Niet-Westerse allochtonen
Belang veiligheid
Belang cohesie
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig misdaad
Weinig vernielingen
Weinig overlast
Saamhorigheid bewoners
Bevolkingssamenstelling

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Tubbergen (43.3%) 
2 Dinkelland (38.3%) 
3 Raalte (33.5%) 
4 Wierden (32.9%) 
5 Hellendoorn (32.9%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Landsmeer (6.3%) 
412 Diemen (6.2%) 
413 Oostzaan (5.8%) 
414 Almere (5.2%) 
415 Amsterdam (3.3%) 

Tubbergen

Amsterdam

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

CU 0.11
SGP 0.05
SP 0.002
PVV 0.001
VVD 0
D66 -0.43
GroenLinks -0.48
PvdA -0.49
Partij voor de Dieren -0.63

-1 -0.5 0 0.5

  % 

 
26.6 of meer 
21.8 tot 26.6 
17.5 tot 21.8 
13.6 tot 17.5 
11.7 tot 13.6 
9.7 tot 11.7 
7.3 tot 9.7 
minder dan 7.3 
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Figuur 2e Partijprofiel: SP 
% stemmen TK 2010: 9.8% 
 

 
 

Welvaartscore BL
Score Leefbaarometer
Woonaantrekkelijkheid BL

Inkomen per inwoner
Lage werkloosheid
Bevolkingsdichtheid
Agglomeratievoordelen
Nabijheid arbeidsplaatsen
Economisch sterke regio
Opleidingsniveau
Universiteitsstad
WO-studenten
HBO-studenten
Kerkbezoek
% Katholiek
% Protestant
Niet-Westerse allochtonen
Belang veiligheid
Belang cohesie
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig misdaad
Weinig vernielingen
Weinig overlast
Saamhorigheid bewoners
Bevolkingssamenstelling

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Boxmeer (33.7%) 
2 Sint Anthonis (23.9%) 
3 Cuijk (21.6%) 
4 Gennep (21.5%) 
5 Mill en Sint Hubert (20.5%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Scherpenzeel (3.5%) 
412 Rozendaal (3.2%) 
413 Staphorst (2.9%) 
414 Bunschoten (2.2%) 
415 Urk (0.8%) 

Boxmeer

Urk

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

PVV 0.14
CDA 0.002
Partij voor de Dieren 0.001
PvdA 0
GroenLinks -0.01
D66 -0.05
VVD -0.13
SGP -0.169
CU -0.17

-0.2 0 0.2

  % 

 
15.6 of meer 
13.1 tot 15.6 
11.4 tot 13.1 
9.8 tot 11.4 
7.8 tot 9.8 
6.5 tot 7.8 
5.2 tot 6.5 
minder dan 5.2 
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Figuur 2f Partijprofiel: D66 
% stemmen TK 2010: 6.9% 
 

 
 

Welvaartscore BL
Score Leefbaarometer
Woonaantrekkelijkheid BL

Inkomen per inwoner
Lage werkloosheid
Bevolkingsdichtheid
Agglomeratievoordelen
Nabijheid arbeidsplaatsen
Economisch sterke regio
Opleidingsniveau
Universiteitsstad
WO-studenten
HBO-studenten
Kerkbezoek
% Katholiek
% Protestant
Niet-Westerse allochtonen
Belang veiligheid
Belang cohesie
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig misdaad
Weinig vernielingen
Weinig overlast
Saamhorigheid bewoners
Bevolkingssamenstelling

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Wageningen (14.7%) 
2 Utrecht (14.2%) 
3 Leiden (14%) 
4 Delft (13.6%) 
5 Oegstgeest (13.2%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Reimerswaal (1.9%) 
412 Hardinxveld-Giessendam (1.8%) 
413 Staphorst (1.8%) 
414 Bunschoten (1.3%) 
415 Urk (0.3%) 

Wageningen

Urk

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

GroenLinks 0.78
Partij voor de Dieren 0.31
PvdA 0.3
VVD 0.04
SP -0.05
SGP -0.14
CU -0.15
PVV -0.19
CDA -0.43

-1 0 1

  % 

 
11.5 of meer 
9.4 tot 11.5 
8.0 tot 9.4 
6.9 tot 8.0 
5.2 tot 6.9 
4.1 tot 5.2 
2.9 tot 4.1 
minder dan 2.9 
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Figuur 2g Partijprofiel: GroenLinks 
% stemmen TK 2010: 6.7% 
 

 
 

Welvaartscore BL
Score Leefbaarometer
Woonaantrekkelijkheid BL

Inkomen per inwoner
Lage werkloosheid
Bevolkingsdichtheid
Agglomeratievoordelen
Nabijheid arbeidsplaatsen
Economisch sterke regio
Opleidingsniveau
Universiteitsstad
WO-studenten
HBO-studenten
Kerkbezoek
% Katholiek
% Protestant
Niet-Westerse allochtonen
Belang veiligheid
Belang cohesie
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig misdaad
Weinig vernielingen
Weinig overlast
Saamhorigheid bewoners
Bevolkingssamenstelling

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Utrecht (15.4%) 
2 Wageningen (15.1%) 
3 Nijmegen (14.5%) 
4 Groningen (12.6%) 
5 Amsterdam (12.5%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Aalburg (2.0%) 
412 Neder-Betuwe (2.0%) 
413 Staphorst (1.6%) 
414 Bunschoten (1.5%) 
415 Urk (0.2%) 

Utrecht

Urk

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

D66 0.78
PvdA 0.53
Partij voor de Dieren 0.38
SP -0.01
VVD -0.02
SGP -0.14
PVV -0.18
CU -0.19
CDA -0.48

-1 0 1

  % 

 
10.8 of meer 
8.5 tot 10.8 
7.6 tot 8.5 
6.7 tot 7.6 
5.0 tot 6.7 
4.2 tot 5.0 
3.1 tot 4.2 
minder dan 3.1 
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Figuur 2h Partijprofiel:ChristenUnie 
% stemmen TK 2010: 3.2% 
 

 
 

Welvaartscore BL
Score Leefbaarometer
Woonaantrekkelijkheid BL

Inkomen per inwoner
Lage werkloosheid
Bevolkingsdichtheid
Agglomeratievoordelen
Nabijheid arbeidsplaatsen
Economisch sterke regio
Opleidingsniveau
Universiteitsstad
WO-studenten
HBO-studenten
Kerkbezoek
% Katholiek
% Protestant
Niet-Westerse allochtonen
Belang veiligheid
Belang cohesie
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig misdaad
Weinig vernielingen
Weinig overlast
Saamhorigheid bewoners
Bevolkingssamenstelling

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Bunschoten (27%) 
2 Oldebroek (20.3%) 
3 Urk (18.9%) 
4 Hardinxveld-Giessendam (17.6%) 
5 Staphorst (17.2%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Laarbeek (0.4%) 
412 Cuijk (0.3%) 
413 Bergen (L.) (0.3%) 
414 Onderbanken (0.3%) 
415 Rucphen (0.3%) 

Bunschoten

Rucphen

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

SGP 0.39
CDA 0.11
PvdA -0.06
VVD -0.07
PVV -0.11
D66 -0.15
SP -0.169
Partij voor de Dieren -0.17
GroenLinks -0.19

-0.5 0 0.5

  % 

 
13.1 of meer 
9.1 tot 13.1 
5.5 tot 9.1 
3.2 tot 5.5 
1.4 tot 3.2 
0.7 tot 1.4 
0.5 tot 0.7 
minder dan 0.5 
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Figuur 2i Partijprofiel:Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
% stemmen TK 2010: 1.7% 
 

 
 

Welvaartscore BL
Score Leefbaarometer
Woonaantrekkelijkheid BL

Inkomen per inwoner
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Bevolkingsdichtheid
Agglomeratievoordelen
Nabijheid arbeidsplaatsen
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Opleidingsniveau
Universiteitsstad
WO-studenten
HBO-studenten
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Weinig overlast
Saamhorigheid bewoners
Bevolkingssamenstelling

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Urk (39.1%) 
2 Reimerswaal (30.0%) 
3 Staphorst (29.3%) 
4 Neder-Betuwe (26.4%) 
5 Nieuw-Lekkerland (25.1%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Schinnen (0.01%) 
412 Landerd (0.01%) 
413 Bernheze (0.01%) 
414 Maasdonk (0.00%) 
415 Mook en Middelaar (0.00%) 

Urk

Mook en Middelaar

Spreiding aandelen

0% 25% 50%

Ruimtelijke samenhang
met andere partijen

CU 0.39
CDA 0.05
PVV -0.02
VVD -0.03
Partij voor de Dieren -0.13
D66 -0.139
GroenLinks -0.14
PvdA -0.15
SP -0.17

-0.5 0 0.5

  % 

 
20.0 of meer 
11.9 tot 20.0 
5.2 tot 11.9 
1.7 tot 5.2 
0.3 tot 1.7 
0.1 tot 0.3 
0.0 tot 0.1 
0 
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Figuur 2j Partijprofiel: Partij voor de Dieren  
% stemmen TK 2010: 1.3% 
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Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  

 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Bergen (NH.) (2.1%) 
2 Haarlem (2.0%) 
3 Zandvoort (2.0%) 
4 Vlissingen (2.0%) 
5 Leiden (2.0%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Zwartewaterland (0.4%) 
412 Bunschoten (0.4%) 
413 Tubbergen (0.4%) 
414 Staphorst (0.3%) 
415 Urk (0.1%) 

Bergen (NH.)

Urk

Spreiding aandelen

0% 25% 50%
Ruimtelijke samenhang

met andere partijen
GroenLinks 0.38
PvdA 0.36
D66 0.31
SP 0.0011
PVV 0.001
VVD 0
SGP -0.13
CU -0.17
CDA -0.63

-1 0 1

  % 

 
1.8 of meer 
1.6 tot 1.8 
1.5 tot 1.6 
1.3 tot 1.5 
1.0 tot 1.3 
0.9 tot 1.0 
0.6 tot 0.9 
minder dan 0.6 
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3 Buurtprofielen 
 
Niet alleen gemeentelijke verschillen in stemgedrag, ook verschillen binnen gemeenten leveren veel 
inzicht in het type omgeving waar de aanhang van politieke partijen woont. In Nederland zijn er bijna 
9.300 stembureaus. Door Bureau Louter is een database opgesteld met het aantal stemmen per partij. Daar 
zijn diverse analyses op uitgevoerd, waarvan hier een voorbeeld wordt getoond. Nagegaan is per partij bij 
welk stembureau het hoogste percentage stemmen werd behaald. Daarbij zijn stembureaus met minder dan 
500 geldige stemmen uitgesloten (om voldoende statistische betrouwbaarheid te waarborgen). 
Voor elke partij is een buurtprofiel opgesteld voor de omgeving van het stembureau met het hoogste 
percentage stemmers op die partij in Nederland (zie de figuren 3a tot en met 3i). Omdat de interesse 
uitgaat naar het verband tussen stemgedrag en woonomgeving, is een aantal stembureaus niet in de 
analyse meegenomen. Ten eerste stembureaus voor Nederlanders in het buitenland, ten tweede 
stembureaus bij treinstations en ten derde stembureaus bij universiteiten/hogescholen. Hierbij geldt dat de 
kans aanzienlijk is dat iemand niet in de omgeving woont van het stembureau waar gestemd is. 
 
Het buurtprofiel bestaat uit de top-5 van buurten op basis van het percentage stemmen op een partij en de 
scores op een aantal indicatoren7. Dit dient hier slechts als illustratie. Bureau Louter heeft de beschikking 
over veel meer gegevens om ruimtelijke profielen op een laag ruimtelijk schaalniveau te maken. In bijlage 
III is kort ingegaan op de diverse indicatoren waaruit het omgevingsprofiel is opgebouwd. 
 
Als voorbeeld wordt hier weer het buurtprofiel voor de grootste partij volgens de TK2010 toegelicht (zie 
figuur 3a): de VVD. In de top-5 staan drie stembureaus uit Wassenaar. Daarnaast zijn Blaricum en Huizen 
vertegenwoordigd in de top-5. Bij stembureau Bloemcampschool in Wassenaar gingen bijna drie van elke 
vier stemmen naar de VVD. Het is een luxe woonbuurt, midden in het groen en grenzend aan Den Haag. 
Uit het omgevingsprofiel blijkt dat de WOZ-waarde, de vraagprijs van de momenteel te koop staande 
woningen en het inkomen per inwoner zeer hoog zijn. De bevolkingsdichtheid is vrij laag, ondanks dat het 
om een buurt in een zeer dicht bevolkt deel van Nederland gaat. Het aandeel 65-plussers is vrij hoog. Dat 
geldt ook voor het percentage niet-Westerse allochtonen. Een hoog percentage daarvan wordt veelal 
geassocieerd met een lage gemiddelde welvaart. De welvaartscore volgens Bureau Louter is echter zeer 
hoog. Denkbaar is dat het hier om expats uit niet-Westerse landen gaat (bijvoorbeeld diplomaten). De 
meeste woningen zijn gebouwd in het eerste deel van de twintigste eeuw. Er is vrij weinig recente 
woningbouw geweest. Zowel de Leefbaarometer als de woonaantrekkelijkheidsscore van Bureau Louter 
kennen een zeer hoge score toe aan de omgeving van stembureau Bloemcampschool. De uitsplitsing in 
rubrieken van de woonaantrekkelijkheid maakt duidelijk waar dat aan te danken is. Op de rubrieken 
(natuurlijke en gebouwde) woonomgeving, overlast&veiligheid en bevolkingskenmerken scoort de 
omgeving van stembureau Bloemcampschool zeer hoog. Op bereikbaarheid (per OV en auto) resulteert 
een iets bovengemiddelde score en op economie een iets benedengemiddelde score (dit heeft hier 
betrekking op de regionale economische kracht). Op basisvoorzieningen is de score laag. Veel 
voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs en winkels liggen niet naast de deur. Dat geldt voor 
plusvoorzieningen (zoals horeca, cultuur, luxe winkelen, enz.) ook, maar daarvoor is men in het algemeen 
eerder bereid om wat verder te reizen. De nabijheid van Den Haag vormt dan een groot voordeel. 
 
Korte schets buurtprofielen overige partijen 
Buurten met de grootste PvdA-aanhang liggen in Den Haag en Amsterdam. Terwijl in Bloemcampschool 
bijna drie op de vier mensen op de VVD stemde, geldt dat in Buurtcentrum De Tuimelaar in de 
Schildersbuurt-Oost voor de PvdA. Het is een buurt met een zeer hoge bevolkingsdichtheid en een zeer 
hoog percentage niet-Westerse allochtonen. De woningwaarde, het inkomen per inwoner, de 
welvaartscore volgens Bureau Louter en het percentage 65-plussers zijn er juist zeer laag. Een deel van de 

                                                 
7  De scores zijn hierbij zodanig omgerekend dat zij konden worden geplaatst in het spectrum van scores voor 

6.448 buurten (met minstens 500 inwoners) die centraal stonden in Waar willen we wonen 2012 van Bureau 
Louter. In het omgevingsprofiel zijn dus de relatieve posities in een schaal van 1 (de hoogste score) tot 
6.448 (de laagste score) geplaatst. 
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woningen is voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd, in de kwart eeuw daarna zijn in het geheel geen 
woningen gebouwd en vanaf 1970 zijn veel oude woningen vervangen door nieuwe. Zowel de 
Leefbaarometer als het woonaantrekkelijkheidsonderzoek van Bureau Louter kennen een zeer lage score 
toe aan de omgeving van stembureau De Tuimelaar. De basisvoorzieningen en plusvoorzieningen zijn in 
deze centraal in een stad gelegen buurt prima op orde, maar op de rubrieken woonomgeving, overlast en 
veiligheid en bevolkingskenmerken scoort de omgeving van stembureau De Tuimelaar zeer ongunstig. 
Het omgevingsprofiel vormt vrijwel de contramal van de omgeving van Bloemcampschool.  
De PVV haalt meer dan de helft van de stemmen in vier stembureaus in Sint-Willebrord in de gemeente 
Rucphen. Opvallend hoge of lage scores kent de omgeving rond Gemeenschapshuis De Lanteern niet. De 
grote populariteit van de PVV moet hier dan ook niet in eerste instantie in het omgevingsprofiel worden 
gezocht: in Sint-Willebrord, een oud smokkelaarsdorp, heeft men van oudsher een groot wantrouwen ten 
opzichte van de ‘gevestigde orde’.  
Het CDA kent vooral in dorpen in Overijssel nog een zeer grote aanhang. Het hoogste percentage wordt 
gerealiseerd bij stembureau Dorpshuis Kadiek in Hellendoorn. In de omgeving van dat stembureau hebben 
woningen een vrij hoge WOZ-waarde en de vraagprijs van de momenteel te koop staande woningen is 
zelfs zeer hoog8.Dat het om een landelijk gebied gaat, blijkt uit de lage bevolkingsdichtheid en het lage 
percentage niet-Westerse allochtonen. Op de welvaartscore van Bureau Louter scoort de omgeving van 
Dorpshuis Kadiek ongeveer gemiddeld. Opmerkelijk is het grote verschil tussen de score op de 
Leefbaarometer en de woonaantrekkelijkheid van Bureau Louter. In de Leefbaarometer krijgen vooral 
aspecten als overlast&veiligheid en bevolkingskenmerken een zwaar gewicht. Die scoren bij Bureau 
Louter ook goed. Maar op basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, economie en bereikbaarheid scoort de 
omgeving van Dorpshuis Kadiek zeer laag9. 
De eerste vijf (zelfs de – hier niet allemaal weergegeven - eerste veertien) posities van de ranglijst van 
stembureaus naar het aantal SP-stemmers worden ingenomen door Boxmeer, niet geheel toevallig de 
woonplaats van Emile Roemer. Het omgevingsprofiel kent weinig sterk positieve of negatieve scores. De 
welvaartscore van Bureau Louter ligt slechts iets onder het gemiddelde. Dat is veel gunstiger dan voor het 
stembureau met het grootste percentage PvdA-stemmers10. 
Bij het vaststellen van de stembureaus met de grootste aantallen D66-stemmers heeft het ‘filter’ dat is 
gebruikt om stembureaus bij universiteiten uit te sluiten een belangrijke rol gespeeld. De allerhoogste 
percentages D66-stemmers worden namelijk juist daar gerealiseerd. Het gaat dan om studenten en 
personeel dat op de universiteit een stem uitbrengt. Dat hoeft echter niet de buurt te zijn waar zij wonen en 
juist de relatie tussen woonbuurt en stemgedrag proberen we hier (en mogelijk in vervolgonderzoek) bloot 
te leggen. Ook wanneer stembureaus bij universiteiten worden uitgefilterd, worden de eerste vijf posities 
ingenomen door universiteitssteden. Nummer één is het stembureau Informatiecentrum Delft Bouwt. Het 
omgevingsprofiel geeft aan dat hier waarschijnlijk veel in de omgeving wonende studenten hebben 
gestemd: het percentage 65-plussers is zeer laag, het gemiddeld inkomen per hoofd is niet al te hoog en bij 
het hoge percentage niet-Westerse allochtonen gaat het mogelijk om Chinese studenten. In deze buurt in 
de binnenstad van Delft staan zeer veel oude woningen langs de grachten. De score op de Leefbaarometer 
is hier lager dan op de woonaantrekkelijkheid volgens Bureau Louter, omdat de omgeving van stembureau 

                                                 
8  Dat kan overigens samenhangen met het feit dat de te koop staande woningen woningkenmerken hebben die 

een hoge vraagprijs rechtvaardigen (bijvoorbeeld omdat het zeer grote woningen zijn). Bureau Louter 
ontwikkelt momenteel een model om de prijzen van ruim 200 duizend op dit moment te koop staande 
woningen via een statistisch model te verklaren uit kenmerken van de woning zelf en omgevingskenmerken, 
waarbij geput wordt uit de zeer omvangrijke database met gegevens over de omgeving van de woningen. 

9  Dat neemt niet weg dat de inwoners het prima naar hun zin kunnen hebben. Wanneer zij aan aspecten als 
overlast&veiligheid, bevolkingskenmerken en sociale cohesie een veel zwaarder gewicht toekennen dan de 
gemiddelde inwoner van Nederland, zal de door hen ervaren woonaantrekkelijkheid hoog kunnen zijn, 
ondanks evidente nadelen als een laag voorzieningenniveau, een matige bereikbaarheid en weinig 
economische dynamiek. Degenen die daar meer belang aan hechten, zijn waarschijnlijk inmiddels al 
vertrokken uit de gemeente.  

10  Overigens gaat het hierbij natuurlijk om het vergelijken van individuele stembureaus. Verdere analyses 
zouden zich juist op structurele kenmerken van de omgeving van stembureaus met veel stemmen op 
bepaalde partijen kunnen richten. 
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Informatiecentrum Delft Bouwt weliswaar laag scoort op overlast&veiligheid en bevolkingskenmerken 
(die veel gewicht krijgen in de Leefbaarometer), maar hoog op basisvoorzieningen en (vooral) 
plusvoorzieningen en bereikbaarheid (tegenover het station en vrij dicht bij een oprit naar de A13).  
 

 
Foto: Jacqueline Louter (www.jaxpix.nl) 
 
Ook in de lijst van stembureaus met veel GL-stemmers overheersen universiteitsteden. In de top-5 staan 
stembureaus uit Nijmegen en Utrecht. Het stembureau Cordium Centrum voor groei en ontwikkeling ligt 
in de Nijmeegse buurt Bottendaal, net buiten het centrum. Deze buurt is voornamelijk gebouwd voor de 
Tweede Wereldoorlog, met veel negentiende-eeuwse woningen. Hier wonen zeer weinig 65-plussers. De 
buurt ligt midden in de stad en de bevolkingsdichtheid is zeer hoog, maar dat geldt ook voor het 
voorzieningenniveau (zowel basisvoorzieningen als plusvoorzieningen). Wel zijn de scores op 
overlast&veiligheid en bevolkingskenmerken laag. Deze karakteristieken verklaren ook waarom de score 
op de Leefbaarometer veel lager is dan op de woonaantrekkelijkheid volgens Bureau Louter.  
De CU is vooral zeer sterk in delen van noordelijk Overijssel (Staphorst, Steenwijkerland, Hardenberg). 
De eerste positie wordt ingenomen door Rouveen in de gemeente Staphorst. Het aandeel 65-plussers is 
daar laag, mede als gevolg van de kinderrijke gezinnen. Veel woningen zijn van voor de twintigste eeuw, 
hoewel er ook sprake is van vrij veel nieuwbouw. De score op de Leefbaarometer is hoger dan op de 
woonaantrekkelijkheid van Bureau Louter. De reden is inmiddels bekend: op overlast&veiligheid en 
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bevolkingskenmerken scoort Rouveen relatief gunstig, maar op basisvoorzieningen en vooral 
plusvoorzieningen aanzienlijk minder gunstig.  
Aan de uiteinden van de Bible Belt staan de stembureaus met de hoogste percentages SGP-stemmers, 
namelijk Staphorst en Veere. Bij stembureau Prins Mauritsschool in Staphorst stemde bijna twee op de 
drie personen op de SGP. Ook in het midden van de Bible Belt scoort de SGP een aantal maal zeer hoog: 
twee maal in Nunspeet en een maal in het nabijgelegen Uddel (stembureau Dorpshuis Het Blanke Schot), 
overigens op gemeentegrond van Apeldoorn. In de omgeving van stembureau Prins Mauritsschool ligt de 
woningwaarde vrij hoog, maar is de bevolking ook enigszins verouderd (gezien het aantal 65-plussers). 
De bevolkingsdichtheid is hier laag en niet-Westerse allochtonen wonen er nauwelijks. Veel woningen 
zijn van voor de twintigste eeuw, hoewel er ook sprake is van enige nieuwbouw. Zowel op de 
Leefbaarometer als op de woonaantrekkelijkheid scoort de omgeving rond de Prins Mauritsschool vrij 
goed. Dat is niet te danken aan het (vrij lage) voorzieningenniveau, maar des te meer aan de gunstige 
scores op overlast&veiligheid en bevolkingskenmerken en (in iets mindere mate) aan de vrij hoge scores 
op economie en de (gebouwde en natuurlijke) omgeving.  
Voor de PvdD is geen buurtprofiel opgesteld. Het hoogst behaalde percentage onder de stembureaus is 
voor die partij slechts 5%. Typering van de omgeving van het stembureau als een ‘typische PvdD-buurt’ is 
dan ook niet realistisch. 
 
Het gemiddelde stembureau 
Op soortgelijke wijze als bij de gemeenten is het ‘gemiddelde stembureau’ bepaald: het stembureau 
waarbij de verdeling van de stemmen over de partijen het meest een afspiegeling vorm van het nationaal 
gemiddelde. De vijf stembureaus met het grootste verschil in stemmenverdeling met het nationaal 
gemiddelde liggen alle in Urk en Staphorst, waar de SGP en de CU een zeer groot deel van de stemmen 
krijgen. Het zijn achtereenvolgens: Johannes Calvijnschool (Urk), Cornelis Zeemanschool (Urk), 
Dienstgebouw NH Kerk Rouveen (Staphorst), Prins Mauritsschool (Staphorst) en Zorgcentrum Talma 
Haven (Urk). Het stembureau in Nederland waarvan de verkiezingsuitslag het meest een afspiegeling 
vormt van het nationaal gemiddelde is Gebouw ’t Kruispunt in IJsselstein11. De scores op de indicatoren in 
het omgevingsprofiel liggen overigens niet altijd rond het nationaal gemiddelde. Dat geldt wel voor de 
woningwaarde, het aandeel 65-plussers en de welvaartscore en de woonaantrekkelijkheidscore van Bureau 
Louter. Bovengemiddeld zijn de bevolkingsdichtheid, het gemiddeld inkomen, het percentage niet-
Westerse allochtonen, de basisvoorzieningen en de regionale economische kracht. Benedengemiddeld zijn 
de scores op de (gebouwde en natuurlijke) woonomgeving, overlast&veiligheid en bevolkingskenmerken. 
Gezien de scores op die laatste twee rubrieken zal het niet verrassen dat de Leefbaarometer een 
benedengemiddelde score toekent aan de leefbaarheid. 

                                                 
11  De mate van gelijkenis is op dezelfde wijze bepaald als in tabel 1, namelijk met behulp van de Gini-

coëfficiënt. 
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Figuur 3a Buurtprofiel: VVD   
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Bloemcampschool Wassenaar 1422 71.3% 
2 Torenhof Blaricum 1198 70.3% 
3 Woonzorgcentrum Van Ommerenpark 200 Wassenaar 1115 69.0% 
4 Plankenierstheater Huizen 721 68.5% 
5 Raadhuis De Paauw Wassenaar 1013 62.5% 
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Figuur 3b Buurtprofiel: PvdA  
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Buurtcentrum de Tuimelaar 's-Gravenhage 593 71.5% 
2 Chr. Koningin Beatrixschool 's-Gravenhage 1391 69.4% 
3 Buurtcentrum Octopus 's-Gravenhage 1730 68.7% 
4 Buurtcentrum De Bonte Kraai Amsterdam 715 68.7% 
5 Bos en Lommerschool Amsterdam 1341 66.8% 

Profiel Buurtcentrum de Tuimelaar 
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Figuur 3c Buurtprofiel: PVV  
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Gemeenschapshuis De Lanteern Rucphen 718 60.9% 
2 Verzorgingshuis De Vlegter Rucphen 1053 54.9% 
3 Bestuurskamer Rksv Rood-Wit Rucphen 1036 53.1% 
4 Multifunctioneel Centrum (Scouting) Rucphen 1400 52.6% 
5 Het Vadercentrum Roermond 676 51.6% 

Profiel Gemeenschapshuis De Lanteern 
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Figuur 3d Buurtprofiel: CDA 
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Dorpshuis "Kadiek" Hellendoorn 889 63.0% 
2 Cafe Haamberg Dinkelland 556 58.5% 
3 Woon-en zorgcentrum "Stevenskamp" Raalte 1006 55.6% 
4 Woonzorgcomplex "op 't Niehoes" Hof van Twente 1100 54.5% 
5 Gasterij de Smid Dinkelland 576 54.3% 

Profiel Dorpshuis "Kadiek" 
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Figuur 3e Buurtprofiel: SP 
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Openbare Basisschool "het Ogelijn" Boxmeer 1071 44.6% 
2 Zorgcentrum Madeleine Boxmeer 1115 44.0% 
3 Buurthuis "de Elsenhof" Sambeek Boxmeer 1095 43.0% 
4 Restaria De Flip Boxmeer 1435 42.0% 
5 Administratie Spring Boxmeer 935 39.3% 

Profiel Openbare Basisschool "het Ogelijn" 
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Figuur 3f Buurtprofiel: D66 
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Informatiecentrum Delft Bouwt Delft 1129 25.2% 
2 Gemeente Delft, "Stadhuis" Delft 2188 24.7% 
3 School Schoolplein 6 (gymlokaal) Utrecht 1029 24.0% 
4 Het Hooglandse Huys Leiden 2044 23.7% 
5 School Wittevrouwen Utrecht 713 23.6% 

Profiel Informatiecentrum Delft Bouwt 
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Figuur 3g Buurtprofiel: GroenLinks 
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Cordium Centrum voor groei en ontwikkeling Nijmegen 631 26.9% 
2 Het Badhuis Nijmegen 1110 26.3% 
3 Krammstate Utrecht 1025 26.0% 
4 School, Nolenslaan 33 (Gymzaal) Utrecht 972 25.6% 
5 Wooncentrum de Koppel Utrecht 1145 25.1% 

Profiel Cordium Centrum voor groei en ontwikkeling 
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Figuur 3h Buurtprofiel:ChristenUnie 
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Dienstgeb NH kerk, Rouveen Staphorst 1544 43.5% 
2 Kadoelen, Vrijgemaakte Ger Kerk Steenwijkerland 602 40.0% 
3 Geref.Ver.gebouw   Marienberg Hardenberg 763 38.4% 
4 Peuterspeelzaal 't Beudeltje Stadskanaal 870 38.0% 
5 Geref.Ver.gebouw  Bergentheim Hardenberg 933 35.3% 

Profiel Dienstgeb NH kerk, Rouveen 
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Figuur 3i Buurtprofiel:Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen % partij 

1 Pr. Mauritsschool  Staphorst 890 65.7% 
2 Verenigingsgebouw Ons Huis Veere 840 59.0% 
3 De Boaz-Jachinschool Nunspeet 1264 56.7% 
4 Dislocatie Da Costaschool Elspeet Nunspeet 1433 54.9% 
5 Dorpshuis Het Blanke Schot Apeldoorn 1357 53.2% 

Profiel Pr. Mauritsschool 
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Figuur 3j Buurtprofiel gemiddelde buurt: IJsselstein 
Top-5 stembureaus (minstens 500 stemmen) 

 Stembureau Gemeente Aantal stemmen Gelijkheidsscore 

1 Gebouw ‘t Kruispunt IJsselstein 1504 0,969 
2 Basisschool De Veste Enkhuizen 1006 0,964 
3 Sporthal De Donck Papendrecht 507 0,962 
4 De Boomgaard Loenen 1051 0,959 
5 Stadskantoor Goes 1378 0,957 

Profiel Gebouw 't Kruispunt 
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4 Bepalende factoren voor ruimtelijke verschillen in stemgedrag 
 
Eerder werden in de partijprofielen al ruimtelijke samenhangen tussen het percentage stemmers op een 
partij en een aantal indicatoren bepaald. Die indicatoren zijn niet toevallig gekozen. Zij representeren 
onder andere kenmerken van personen die mede worden geacht hun partijkeuze te bepalen. Zoals al eerder 
aangegeven is de partijkeuze niet op individueel niveau vastgesteld. Aangenomen is dus dat een hoge 
gemiddelde score op een indicator in een gemeente de kans verhoogt of verlaagt dat voor een bepaalde 
partij wordt gekozen. Zo zal een hoog inkomen vaak leiden tot een stem op de VVD, maar dat is niet voor 
elke persoon met een hoog inkomen zo. Ook stemmen sommige personen met een laag inkomen op de 
VVD. Naast persoonskenmerken staan er ook diverse omgevingskenmerken bij de lijst met indicatoren, 
zoals bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid of indicatoren die staan voor de mate van veiligheid/overlast. 
Een indicator als het percentage niet-Westerse allochtonen neemt een tussenpositie in. Bekend is dat niet-
Westerse allochtonen een afwijkend stemgedrag hebben van het nationaal gemiddelde. Anderzijds wordt 
een hoog percentage niet-Westerse allochtonen door sommigen als een nadeel ervaren (het is dan een 
omgevingsfactor). De mate waarin dat zo is, verschilt sterk tussen partijen12. 
 
Het is mogelijk om te bepalen in hoeverre ruimtelijke verschillen in scores op een bepaalde indicator 
verschillen in het percentage stemmen op een partij verklaren. Dat is in bijlage IV gebeurd. Er zijn echter 
meerdere factoren die het stemgedrag bepalen. Via zogenaamde ‘multiple regressieanalyse’ kan het effect 
van een aantal indicatoren (‘verklarende variabelen’) op een te verklaren variabele (hier het percentage 
stemmen op een partij) gelijktijdig worden bepaald. Wanneer indicatoren onderling sterk ruimtelijk 
samenhangen (bijvoorbeeld de indicatoren universiteitsstad en WO-studenten, of inkomen per inwoner en 
opleidingsniveau) ontstaan echter statistische problemen. Het voert te ver om daar hier uitvoerig bij stil te 
staan. In ieder geval bestaat er wel een oplossing voor dit probleem. Via zogenaamde factoranalyse 
kunnen de indicatoren namelijk worden ingeperkt tot een kleiner aantal ‘factoren’. Die factoren hangen 
onderling in het geheel niet ruimtelijk samen. We verklaren het percentage stemmers op een partij dus via 
een tweetrapsraket: eerst voegen we indicatoren samen tot factoren. Vervolgens verklaren we ruimtelijke 
verschillen in stemgedrag met behulp van die factoren. 
 
In tabel 3 staat het resultaat van de factoranalyse. De getallen zijn zogenaamde ‘factorladingen’. In de 
kolommen staan de labels waarmee de zes factoren zijn aangeduid. De factorlading geeft dan aan in 
hoeverre een indicator samenhangt met die factor. De score op de factorlading kan lopen van -1 (een 
perfecte negatieve samenhang tussen een indicator en een factor) en +1 (een perfecte positieve samenhang 
tussen een indicator en een factor). In de tabel zijn slechts de factorladingen van enig belang weergegeven 
(vanaf scores van 0,25 of -0,25). Vet weergegeven zijn hoge factorladingen (vanaf scores van 0,5 of -0,5). 
Aan de hand van die factorscores kunnen de zes factoren worden getypeerd.  

• De eerste factor representeert stedelijkheid. In steden is de bevolkingsdichtheid hoog en wonen er 
veel niet-Westerse allochtonen. Anderzijds hechten de inwoners in het algemeen minder aan 
sociale cohesie dan op het platteland en zijn de scores op allerlei indicatoren die samenhangen met 
veiligheid, overlast en sociale cohesie in steden in het algemeen lager dan op het platteland. De 
factor staat ook enigszins voor de tegenstelling seculier versus kerkelijk. Zo geldt bijvoorbeeld 
voor de enige twee kernsteden met een benedengemiddelde score op deze factor dat zij, samen 
met Dordrecht ook de enige kernsteden zijn met een (iets) hoger dan gemiddeld kerkbezoek. 

• De tweede factor representeert economische kracht van de regio waar een gemeente ligt. Dat blijkt 
uit de zeer hoge factorladingen op nabijheid van arbeidsplaatsen, economisch sterke regio en 
agglomeratievoordelen. 

                                                 
12  In sommige onderzoeken wordt overigens aangegeven dat het niet duidelijk is of het stemgedrag vooral 

wordt bepaald door het daadwerkelijk aantal niet-Westerse allochtonen in de omgeving of door de ‘vrees’ 
dat het aantal niet-Westerse allochtonen zal gaan toenemen. Dat zou nader onderzocht kunnen worden met 
statistische methoden en technieken. 
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• De derde factor staat voor het gemiddeld (materieel) welvaartsniveau. Met name het gemiddeld 
inkomen, het gemiddeld opleidingsniveau en de bevolkingssamenstelling zijn bepalend voor deze 
factor. 

• Uit de factoranalyse komt een duidelijke ruimtelijke protestant versus katholiek verdeling naar 
voren (de Bible Belt en het noordelijk deel van Groningen en Friesland versus de katholieke delen 
van Nederland: Noord-Brabant, Limburg en, in iets mindere mate, delen van Noord-Holland 
boven het Noordzeekanaal). Onder protestanten is het kerkbezoek hoger dan onder katholieken 
(zo blijkt ook uit een analyse van CBS-gegevens). 

• De vijfde factor staat voor de nabijheid van een universiteit. Tevens correspondeert deze factor 
met een wat hoger gemiddeld opleidingsniveau van de bevolking. 

• Bij de zesde factor tenslotte is bepalend hoeveel de inwoners van een gemeente hechten aan 
veiligheid (en het ontbreken van overlast en hinder) en aan sociale cohesie. Ook het kerkbezoek 
hangt hier enigszins mee samen. 

 
Tabel 3  Resultaten factoranalyse 
 
 Factoren 
Indicator Stede-

lijkheid 
Econo-
mische 
kracht 

Gemiddelde 
welvaart 

Protestant-
Katholiek 

Omgeving 
universiteits-

stad 

Geborgen-
heid/veilig-

heid 
       
Inkomen per inwoner   0,89    
Lage werkloosheid -0,62 0,32 0,35    
Bevolkingsdichtheid 0,70 0,31   0,35  
Agglomeratievoordelen  0,67 0,47    
Nabijheid arbeidsplaatsen  0,90     
Economisch sterke regio  0,92     
Opleidingsniveau   0,70  0,38  
Universiteitsstad     0,83  
WO-studenten 0,30 0,30 0,42  0,73  
Kerkbezoek -0,31  -0,39 0,65  0,27 
% Katholiek    -0,87   
% Protestant    0,93   
Niet-West. allochtonen 0,84 0,27     
Belang veiligheid      0,87 
Belang cohesie -0,43     0,56 
Weinig geweldsmisdrijven -0,87      
Weinig misdaad -0,87      
Weinig vernielingen -0,80      
Weinig overlast -0,87      
Saamhorigheid bewoners -0,86      
Bevolkingssamenstelling -0,68  0,62    
Toelichting: De scores in de tabel zijn de ‘factorladingen’. Deze geven het verband aan tussen een indicator en de factoren. De 
factorladingen kunnen liggen tussen -1 en +1. Factorladingen tussen -0,25 en +0,25 zijn niet weergegeven.  
 
De volgende stap is dat het percentage stemmers op een partij verklaard wordt uit de zes factoren (zie 
tabel 4). We bespreken de resultaten per factor: 

• Naarmate de verstedelijking hoger is, neemt het aantal PvdA-, D66-, GL- en PvdD-stemmers sterk 
toe. In iets mindere mate geldt dat voor de SP en de PVV. De confessionele partijen scoren juist 
beter op het platteland. De VVD neemt een tussenpositie in. 

• VVD-stemmers, D66-stemmers en, in iets mindere mate, SGP-stemmers zijn meer dan gemiddeld 
te vinden in economisch sterke regio’s. In economisch minder sterke regio’s floreren de PvdA, de 
PvdD en vooral de SP.  

• In gemeenten met een hoge gemiddelde welvaart scoren de VVD, D66 en, in iets mindere mate, 
GL en de PvdD hoog. In gemeenten met een lage gemiddelde welvaart geldt dat voor het CDA, de 
CU, de SGP, de SP en, in iets mindere mate, de PVV. 

• De Protestant-Katholiek dichotomie resulteert in een zeer duidelijk patroon. In gemeenten met 
relatief veel protestanten scoren de CU en de SGP zeer hoog, in gemeenten met relatief veel 
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katholieken de SP en PVV (die beide een belangrijke basis hebben in het zuiden van Nederland: 
zie de partijprofielen) en in iets mindere mate de VVD en D66. De score voor het CDA is 
neutraal, omdat die partij zowel katholieken (voorheen KVP) als protestanten (voorheen ARP en 
CHU) trekt. 

• In universiteitssteden of in de omgeving daarvan scoren D66 en GL zeer hoog. In iets mindere 
mate geldt dat voor de PvdA en de PvdD. Partijen die daar lager scoren zijn de VVD, de PVV, het 
CDA en, vooral, de SP. 

• In gemeenten waar door de inwoners veel belang wordt gehecht aan veiligheid en (in wat mindere 
mate) sociale cohesie, zijn veel PVV-stemmers te vinden. In wat mindere mate geldt dat ook voor 
het CDA, de SGP en de SGP. Het zijn de partijen uit het kabinet-Rutte, inclusief de gedoger van 
het laatste uur, de SGP. 

 
Tabel 4  Regressieanalyse: verklaring van percentage stemmen aan de hand van factorscores 
 
 Factoren Verklarings-

graad (R2) 
Politieke 
partij 

Stede-
lijkheid 

Econo-
mische 
kracht 

Gemiddelde 
welvaart 

Protestant-
Katholiek 

Omgeving 
universiteits-

stad 

Geborgen-
heid/veilig-

heid 

 

        
VVD 0 +++ ++++ -- -- + 0,66 
PvdA ++++ -- 0 0 ++ --- 0,57 
PVV ++ - -- --- -- +++ 0,54 
CDA ---- 0 --- 0 -- ++ 0,78 
SP ++ --- --- ---- --- - 0,67 
D66 ++++ +++ ++++ -- ++++ --- 0,84 
Groen Links ++++ 0 +++ - ++++ --- 0,78 
Christen Unie --- 0 --- ++++ - 0 0,80 
SGP --- ++ --- ++++ 0 ++ 0,75 
PvdD ++++ -- +++ - + 0 0,62 
Toelichting: De R-kwadraat geeft de mate waarin gemeentelijke verschillen in het aantal stemmen worden verklaard door de 
factoren. Met plussen en minnen is aangegeven in hoeverre (en in welke richting) een factor bijdraagt aan de verklaring van 
gemeentelijke verschillen in het percentage stemmers op een partij. (Voor ingewijden: de indeling is gebaseerd op t-waarden. Een 
enkele plus, twee plussen, drie plussen en vier plussen corresponderen respectievelijk met t-waarden tussen 2 en 4, tussen 4 en 8, 
tussen 8 en 16 en meer dan 16. Hetzelfde geldt voor de minnen.) 
 
In figuur 4 staat het relatief belang van de zes factoren in de verklaring van gemeentelijke verschillen in 
het percentage stemmers per partij (aan de hand van zogenaamde ß-scores). Voor de VVD blijken 
bijvoorbeeld gemeentelijke verschillen in welvaart van veel belang te zijn, voor de PvdA en de PvdD een 
stedelijke omgeving, voor het CDA juist een landelijke omgeving, voor D66 en GL de ligging ten 
opzichte van universiteitssteden, voor de PVV het belang dat wordt gehecht aan geborgenheid/veiligheid 
en voor de CU, de SGP, de PVV en de SP de Protestant-Katholiek dichotomie.  
 
In figuur 5 staat dezelfde informatie, maar deze keer geordend per factor. Daardoor is beter duidelijk wat 
de relatieve verschillen tussen partijen zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de factor economische kracht 
minder bepalend is voor verschillen in stemgedrag dan factoren als de mate van stedelijkheid, het 
welvaartsniveau en de Protestant-Katholiek dichotomie. 
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Figuur 4 De relatieve betekenis van factoren voor gemeentelijke verschillen in stemmers per partij 
 

VVD PvdA PVV
Stedelijkheid
Economische kracht
Gemiddelde welvaart
Protestant-Katholiek
Omgeving universiteitsstad
Geborgenheid/ veiligheid

CDA SP D'66
Stedelijkheid
Economische kracht
Gemiddelde welvaart
Protestant-Katholiek
Omgeving universiteitsstad
Geborgenheid/ veiligheid

Groen Links Christen Unie SGP
Stedelijkheid
Economische kracht
Gemiddelde welvaart
Protestant-Katholiek
Omgeving universiteitsstad
Geborgenheid/ veiligheid

PvdD
Stedelijkheid
Economische kracht
Gemiddelde welvaart
Protestant-Katholiek
Omgeving universiteitsstad
Geborgenheid/ veiligheid

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1

-1 0 1
 

Toelichting: Weergegeven zijn zogenaamde ß-scores. Deze geven het relatief belang aan van de verschillende verklarende 
variabelen (de factoren) in de verklaring van gemeentelijke verschillen in het percentage stemmen per partij. 
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5 Naar een groepering van partijen naar partijtypen 
 
Nederland kent een aanzienlijk aantal partijen. Tussen die partijen bestaan op bepaalde onderdelen 
verschillen en op andere onderdelen overeenkomsten. Er zijn diverse manieren om partijen te ordenen. 
Daar waar voorheen vooral in rechts-links termen werd gedacht, heeft de laatste jaren het kwadrant 
denken aan invloed gewonnen. Daarbij worden partijen ingedeeld naar twee assen, namelijk een 
(economische) links-rechts as en een (culturele/maatschappelijke) conservatief-progressief as13. Bij de 
verschillende pogingen om partijen op deze wijze in te delen bestaan overigens verschillen in inzicht. 
Discussiepunten zijn bijvoorbeeld of de PVV nu economisch links of rechts is en of de SP nu progressief 
of conservatief is.  
In dit rapport hebben wij een methode ontwikkeld om de partijen in te dikken naar een kleiner aantal 
partijtypen op grond van hun ruimtelijke samenhang. Daarbij diende het relatief belang van de zes 
factoren bij het verklaren van het aantal stemmen per partij als basis14 voor het uitvoeren van een 
‘clusteranalyse’. Dan blijkt bijvoorbeeld dat wat betreft de verdeling van de stemmen over Nederland de 
SP ruimtelijk meer samenhangt met de PVV dan met bijvoorbeeld de PvdA. De ruimtelijke samenhang is 
ook groot voor de SGP en de CU en voor D66 en GroenLinks, zoals eerder in dit rapport is gebleken. 
 
   Figuur 5 ß-scores per factor vergeleken naar partijen 
 

Stedelijkheid Economische kracht Gemiddelde welvaart
Platteland          Stad Zwak              Sterk Laag              Hoog

VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D'66
Groen Links
Christen Unie
SGP
PvdD

Protestant-Katholiek Omgeving 
universiteitsstad

Geborgenheid/ 
veiligheid

Katholiek  Protestant Veraf              Dichtbij Weinig              Veel
belang              belang

VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D'66
Groen Links
Christen Unie
SGP
PvdD

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1
 

Toelichting: Weergegeven zijn zogenaamde ß-scores. Deze geven het relatief belang aan van de verschillende verklarende 
variabelen (de factoren) in de verklaring van gemeentelijke verschillen in het percentage stemmen per partij. 
 
 
                                                 
13  Josse de Voogd wijst er in zijn vorig jaar verschenen boek Bakfietsen en rolluiken op dat eventueel ook nog 

een derde as zou kunnen worden onderscheiden, namelijk religieuze tegenstellingen. 
14  Voor de liefhebbers van statistische methoden en technieken: we hebben een clusteranalyse uitgevoerd op 

de ß-scores van de zes factoren per partij en hebben vervolgens de partijen stap voor stap gegroepeerd. 
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Na een aantal stappen in de clusterprocedure resulteerde een indeling in vier partijtypen, namelijk:  
• PvdA, PvdD, GroenLinks en D66 
• SGP, CU en CDA 
• PVV en SP 
• VVD 

 
Het eerste partijtype is omvangrijk in aantal partijen en percentage van het aantal stemmers. Nadere 
analyse van de ruimtelijke spreidingspatronen van hun kiezers leert dat er verschillen bestaan tussen de 
PvdA enerzijds en de combinatie D66/GL anderzijds. De verschillen in ruimtelijke samenhangen van de 
PvdD met GL, PvdA en D66 zijn zeer klein (zie tabel 2). Dat geldt ook wanneer de ß-scores worden 
vergeleken. Maar ook naar partijpolitieke standpunten is het zeer lastig om te beoordelen of de PvdA meer 
gelijkenis kent met de PvdA of met D66/GL. Uiteindelijk is er voor gekozen om de PvdD in te delen bij 
D66/GL15. Dat onderscheid is in het vervolg van de analyse aangehouden (alle analyses zijn overigens ook 
uitgevoerd voor de situatie waarbij de vier partijen als een geheel werden beschouwd; daarover is hier niet 
gerapporteerd). Aan elk partijtype is een label toegekend. Dat ligt gevoelig ligt en we hebben ons uiterste 
best gedaan om zo neutraal mogelijke termen te kiezen. De volgende ‘labels’ zijn toegekend: 

• Rechtsliberaal: VVD 
• Confessioneel: CDA, CU en SGP 
• Behoudend: SP en PVV 
• Rood Progressief: PvdA 
• Groen Progressief: D66, GL en PvdD 

 
Om het beeld volledig te krijgen, moesten ook de overige zes partijen die hebben deelgenomen aan de 
TK2010 worden toegedeeld. Het gaat daarbij om TON (53 duizend stemmen), MenS (26 duizend 
stemmen), Piratenpartij (11 duizend), Partij Eén (2 duizend stemmen), Nieuw Nederland (2 duizend 
stemmen) en Heel NL (duizend stemmen). Op grond van de ruimtelijke samenhangen en op grond van de 
partijpolitieke standpunten kunnen MenS, Partij Eén en de Piratenpartij worden gekenmerkt als Groen 
Progressief en TON als Conservatief. Voor Nieuw Nederland en Heel NL is een toedeling zeer lastig. 
Nieuw Nederland is uiteindelijk gekenmerkt als Groen Progressief en Heel NL als Confessioneel. Gezien 
het aantal stemmen is vooral de juiste toedeling van TON, MenS en de Piratenpartij van belang voor de 
uitkomsten en daarvoor is het beeld vrij duidelijk. 
 
In bijlage IV staat een overzicht van de ruimtelijke samenhangen per partijtype met een groot aantal 
indicatoren. In tabel 5 staan de resultaten van een regressieanalyse zoals eerder per partij werd uitgevoerd 
(zie tabel 4). Voor Rechtsliberaal zijn de resultaten uiteraard gelijk aan de resultaten voor de VVD in tabel 
4 en voor Rood Progressief aan de resultaten voor de PvdA in tabel 4. De bespreking van de resultaten 
vindt dus slechts plaats voor Confessioneel, Behoudend en Groen Progressief.  
 
Tabel 5  Verklaring van percentage stemmen per partijtype  aan de hand van factorscores 
 
 Factoren Verklarings-

graad (R2) 
Partijtype Stede-

lijkheid 
Econo-
mische 
kracht 

Gemid-
delde 

welvaart 

Protestant-
Katholiek 

Omgeving 
universiteits-

stad 

Geborgen-
heid/veilig-

heid 

 

        
Rechtsliberaal 0 +++ ++++ -- -- + 0,66 
Confessioneel ---- ++ ---- ++++ -- ++ 0,85 
Behoudend ++ -- --- ---- --- +++ 0,67 
Rood progressief ++++ -- 0 0 ++ --- 0,57 
Groen progressief ++++ ++ ++++ -- ++++ --- 0,84 
                                                 
15  Gekozen het kleine aandeel in het totaal aantal stemmen van de Partijen, zullen de resultaten van onze 

analyses (die uitmonden in een typologie van gemeenten) overigens nauwelijks wijzigen indien de PvdD bij 
de PvdA zou worden ingedeeld. 
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Voor Confessioneel is de samenhang met het aantal protestanten veel hoger dan met het aantal 
katholieken. Dat wordt bepaald door de SGP en de CU, want voor het CDA afzonderlijk is het effect 
neutraal (zie tabel 4). In gemeenten waar confessionele partijen een groot aantal kiezers hebben, zijn het 
gemiddeld welvaartsniveau en de mate van verstedelijking zeer laag. 
Bij het partijtype Behoudend hangt het aantal kiezers zeer sterk samen met het aandeel van katholieken in 
de bevolking. De economische kracht van de regio en het gemiddeld welvaartsniveau zijn veelal laag in 
gemeenten met veel stemmers op dit partijtype en de kiezers wonen veelal niet of niet dichtbij een 
universiteitsstad. Van alle partijtypen is de score op het belang van geborgenheid/ veiligheid het hoogst 
voor de behoudende partijen. 
Voor Groen Progressief resulteert een uitgesproken ruimtelijk patroon. Veel kiezers op dit partijtype 
wonen in sterk verstedelijkte gebieden, met een hoog gemiddeld welvaartsniveau, waarbij vaak sprake is 
van een universiteitsstad. Ook de regionale economische kracht is bovengemiddeld. Het belang dat aan 
geborgenheid/ veiligheid wordt toegekend is relatief laag in gemeenten waar de groen progressieve 
partijen sterk zijn vertegenwoordigd. Wanneer de partijtypen Rood Progressief en Groen Progressief 
worden vergeleken, blijkt dat de rol van stedelijkheid en het belang van geborgenheid/ veiligheid gelijk is. 
Er bestaan echter ook duidelijke verschillen. Zo wonen groen progressieven meer in regio’s met een 
krachtige economie, met een hoog welvaartniveau, wat meer in of nabij universiteitssteden en wonen zij 
relatief wat meer in katholieke gemeenten dan de roodprogressieven. 
 
Tabel 6  Gemeenten met hoogste en laagste percentage stemmers per partijtype 
 
Positie Gemeente % stemmen Positie Gemeente % stemmen 
      
Rechtsliberaal (nationaal 20,5%) 
1 Laren 45.7% 411 Achtkarspelen 9.9% 
2 Wassenaar 44.1% 412 Kerkrade 9.7% 
3 Rozendaal 43.5% 413 Pekela 9.6% 
4 Bloemendaal 39.7% 414 Dantumadiel 8.1% 
5 Blaricum 39.3% 415 Urk 2.5% 
      
Confessioneel (nationaal 18,6%) 
1 Urk 84.0% 411 Diemen 7.6% 
2 Staphorst 66.9% 412 Purmerend 7.6% 
3 Bunschoten 62.3% 413 Almere 7.3% 
4 Graafstroom 58.8% 414 Landsmeer 7.1% 
5 Zwartewaterland 56.3% 415 Amsterdam 4.3% 
      
Behoudend (nationaal 25,8%) 
1 Kerkrade 50.8% 411 Staphorst 12.4% 
2 Brunssum 50.3% 412 Haren 12.4% 
3 Landgraaf 50.1% 413 Urk 11.9% 
4 Rucphen 48.5% 414 Bloemendaal 10.9% 
5 Heerlen 48.2% 415 Rozendaal 10.5% 
      
Rood progressief (nationaal 19.6%) 
1 Amsterdam 35.3% 411 Aalburg 6.4% 
2 Veendam 32.4% 412 Renswoude 6.0% 
3 Menterwolde 32.2% 413 Staphorst 6.0% 
4 Appingedam 31.7% 414 Bunschoten 4.3% 
5 Hoogezand-Sappemeer 31.2% 415 Urk 0.6% 
      
Groen progressief (nationaal 15.4%) 
1 Wageningen 31.7% 411 Zwartewaterland 4.9% 
2 Utrecht 31.5% 412 Hardinxveld-Giessendam 4.8% 
3 Leiden 28.1% 413 Staphorst 4.0% 
4 Nijmegen 27.4% 414 Bunschoten 3.4% 
5 Amsterdam 26.7% 415 Urk 1.1% 
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In tabel 6 staan de gemeenten met het hoogste en de gemeenten met het laagste percentage kiezers per 
partijtype. In de ranglijst voor het confessionele partijtype staan gemeenten uit de Bible Belt in de top-5, 
terwijl de 5 laagst scorende gemeenten alle in de regio Amsterdam liggen. Vooral plaatsen in de regio 
Heerlen kennen een hoog percentage stemmers op behoudende partijen. Die partijen zijn het minst 
populair in strengchristelijke gemeenten en in luxe woonoorden. De top-5 bestaat voor de 
groenprogressieve partijen volledig uit universiteitssteden (in contrast met de top-5 voor de 
roodprogressieve partijen, waarin vooral Groningse gemeenten staan) en staan gemeenten uit de Bible 
Belt in de staart van de ranglijst.  
 
In tabel 7 zijn de ranglijsten opgesteld voor alle stembureaus waar minstens 500 geldige stemmen zijn 
uitgebracht.  De confessionele partijen zijn zeer populair in de omgeving van een aantal stembureaus in 
Urk en Staphorst, terwijl er in Amsterdam diverse stembureaus zijn waar slechts een procent van de 
stemmen op het CDA, de SGP of de CU werd uitgebracht. In Heerlen en Rucphen zijn er stembureaus 
waar twee op de drie personen op de PVV of de SP stemt, terwijl dat bij sommige stembureaus in de 
Noordvleugel van de Randstad voor slechts één op de 25 personen geldt. In universiteitssteden als 
Amsterdam, Utrecht en Nijmegen zijn er stembureaus waar bijna de helft van de stemmen is uitgebracht 
op een groenprogressieve partij. Bij een aantal stembureaus in Urk en Staphorst zijn stemmers op die 
partijen een witte raaf.  
 
Tabel 7  Stembureaus met hoogste en laagste percentage stemmers per partijtype 
 
Stembureau Gemeente % 

stemmen 
Stembureau Gemeente % 

stemmen 
      
Rechtsliberaal      
Bloemcampschool Wassenaar 71,3% Shri Vishnu Basisschool Den Haag 2,5% 
Torenhof Blaricum 70,3% Harmpje Visserschool Urk 2,2% 
Woonz. centr. v.  Ommerenpark Wassenaar 69,0% Parnassia afd. Woodstock Den Haag 2,1% 
Plankeniertheater Huizen 68,5% Het Buurthuis Urk 1,5% 
Raadhuis De Pauw Wassenaar 62,5% Johan Calvijnschool Urk 0,7% 
      
Confessioneel      
Johan Calvijnschool Urk 88,5% Zeeheldenbuurt Amsterdam 1,4% 
Cornelis Zeemanschool Urk 87,0% Bredero Collge Amsterdam 1,3% 
Dienstgeb. NH Kerk, Rouveen Staphorst 86,6% Montessorisch. Steigereiland Amsterdam 1,1% 
Prins Mauritsschool Staphorst 86,3% Melkweg Amsterdam 0,9% 
Zorgcentrum Talma Haven Urk 85,1% De Noorderspeeltuin Amsterdam 0,9% 
      
Behoudend      
Gemeenschapshuis De Koekoek Heerlen 68,5% Hildebrand van Loonschool Amsterdam 4,4% 
Gemeenschapshuis De Lanteern Rucphen 68,5% Past. Anglicaanse Church Utrecht 4,2% 
Scoutingcentrum St. Jan Baptist Heerlen 64,5% Crayensterschool Heemstede 4,0% 
Oudercentrum Butting Inn Heerlen 63,3% Thomaskerk Amsterdam 3,7% 
Sportpark Varenbeuk Heerlen 63,2% Golindaschool Naarden 3,0% 
      
Rood progressief      
Buurtcentrum De Tuimelaar Den Haag 71,5% Zorgcentrum Talma Haven Urk 0,7% 
Chr. Koningin Beatrixschool Den Haag 69,4% Museum Het Oude Raadhuis Urk 0,6% 
Buurtcentrum Octopus Den Haag 68,7% Johannes Calvijn school Urk 0,3% 
Buurtcentrum De Bonte Kraai Amsterdam 68,7% Prinses Beatrixschool Urk 0,2% 
Bos en Lommerschool Amsterdam 66,8% Cornelis Zeemanschool Urk 0,0% 
      
Groen progressief      
Kramstate Utrecht 49,3% Johannes Calvijnschool Urk 1,0% 
Melkweg Amsterdam 48,3% Cornelis Zeemanschool Urk 0,8% 
School Wittevrouwen Utrecht 47,8% Prins Mauritsschool Staphorst 0,8% 
Cordium Centrum.. Nijmegen 46,6% Koningin Beatrixschool Staphorst 0,7% 
Bonifatiuscollege Utrecht 46,4% Harmpje Vissersschool Urk 0,6% 
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6 Een indeling van Nederland naar partijtypen 
 
Er is een indeling in vijf partijtypen gemaakt. Vervolgens is het de vraag waar in Nederland die 
verschillende partijtypen vooral zijn te vinden. Daarna kan een indeling van Nederland naar het 
overheersende partijtype worden gemaakt. In figuur 6 is dat gebeurd. Daartoe is eerst het aandeel van het 
aantal stemmen op een partijtype in het totaal aantal geldige stemmen per gemeente bepaald. Vervolgens 
is dit aandeel gedeeld door het nationaal gemiddelde aandeel (de ‘relatieve vertegenwoordiging’). In het 
kaartbeeld hebben gemeenten de kleur gekregen van het partijtype met de hoogste relatieve 
vertegenwoordiging. 
 
Figuur 6 Relatief sterkst vertegenwoordigde partijtypen 
 

 
Het roodprogressieve partijtype (de PvdA) is vooral sterk vertegenwoordigd in het noorden van 
Nederland, maar ook in de twee grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam en Rotterdam). Het 

  Partijtype 

 
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 
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behoudende partijtype is sterk vertegenwoordigd in Limburg16 en in delen van Noord-Brabant. De 
confessionele partijen hebben een hechte basis in de Bible Belt, aangevuld met  delen van Groningen en 
Friesland, de Achterhoek en delen van Noord-Brabant (daar waar het CDA haar van oudsher sterke positie 
nog heeft weten te handhaven). De rechtsliberalen (de VVD) zijn vooral sterk vertegenwoordigd in de 
suburbs in de Randstad en in het noordelijk deel van Noord-Holland. Bij het groenprogressieve partijtype 
is minder sprake van ‘zones’ met een relatief sterke vertegenwoordiging. Hier zijn er enkele kleinere 
clusters van gemeenten met een relatief hoge vertegenwoordiging in de regio’s Utrecht, 
Arnhem/Nijmegen en Den Haag17 en verspreid over steden in het land (Brabantse steden, Groningen, 
Haarlem, Alkmaar). Er zijn delen van Nederland waar grote zones eenzelfde ‘kleur’ hebben, maar ook 
delen van Nederland waar sprake is van een ‘lappendeken’. Typische voorbeelden van dat laatste zijn de 
regio Arnhem-Nijmegen en de Zuidvleugel van de Randstad. In wat mindere mate geldt dat voor de regio 
Eindhoven/Tilburg, omdat daar de roodprogressieve kleur ontbreekt. 
 
Met als basis figuur 6 zijn in figuur 7 nog drie andere kaartbeelden opgesteld. In figuur 7a is bepaald in 
hoeverre de relatieve vertegenwoordigingen van de vijf partijtypen afwijken van het nationaal 
gemiddelde18. Wanneer de mate van gelijkenis hoger is, zal de score lager zijn. Een hogere score 
correspondeert met een grotere spreiding in de scores op de relatieve vertegenwoordiging. (Van die term 
wordt ook gebruik gemaakt in figuur 8.) Naarmate een gemeente een dieper blauwe kleur heeft, vormt de 
verdeling over de vijf partijtypen een vrij nauwkeurige afspiegeling van het nationaal gemiddelde. In 
donkerrood gekleurde gemeenten zijn veelal confessionele partijen sterk oververtegenwoordigd. 
 
Volgens de in figuur 6 gevolgde methodiek kent elke gemeente één economische specialisatie. Dat kan 
echter om een relatieve vertegenwoordiging gaan die slechts iets hoger is dan de relatieve 
vertegenwoordiging van één of meer andere partijen. Om na te gaan waar sprake is van zeer sterke 
relatieve oververtegenwoordiging is in figuur 7b gebruik gemaakt van een veel strenger criterium. Een 
partijtype moet daarin namelijk minstens 50% sterker zijn vertegenwoordigd dan het nationaal 
gemiddelde. Dat blijkt vooral veelvuldig het geval te zijn voor confessionele partijen. Een oppervlakkige 
beschouwing van het kaartbeeld zou kunnen leiden tot de conclusie dat in een groot deel van Nederland 
Confessioneel duidelijk het belangrijkste partijtype is. Dat geldt inderdaad in termen van de oppervlakte. 
In termen van het aantal inwoners in de betreffende gemeenten is er echter veel minder sprake van. Het 
gaat namelijk vaak om gemeenten met een lage bevolkingsdichtheid. Zo kent geen enkele kernstad een 
sterke relatieve oververtegenwoordiging van dit partijtype. Voor de andere partijtypen is het aantal 
gemeenten dat als een ‘bolwerk’ kan worden beschouwd aanzienlijk kleiner. Vooral Amsterdam valt 
hierbij natuurlijk op19. Daarnaast zijn de roodprogressieve bolwerken te vinden in het noorden van 
Nederland (onder andere Leeuwarden). De rechtsliberale bolwerken liggen vooral rond Amsterdam. Het 
zijn veelal luxe suburbs. Zes van de acht groenprogressieve bolwerken zij universiteitssteden (waarbij 
Oegstgeest bovendien bekend staat om het feit dat daar zeer veel medewerkers van de Leidse Universiteit 
wonen). Slechts Haarlem vormt hier een uitzondering. De bolwerken van het behoudende partijtype liggen 
vooral in Limburg. De Brabantse gemeenten Boxmeer (SP), Helmond en Rucphen (PVV), de groeikern 
Spijkenisse en het Groningse Pekela completeren de lijst. 
In figuur 7c heeft een bewerking van figuur 7a plaatsgevonden. Ten eerste zijn met grijs de 20 gemeenten 
met de kleinste verschillen in relatieve vertegenwoordiging weergegeven. Daarnaast staan in de figuur 
juist de 20 gemeenten met de grootste verschillen in relatieve vertegenwoordiging. Binnen deze top-20 
heeft de gemeente de kleur gekregen van het partijtype dat er het sterkst vertegenwoordigd is. Het 
partijtype Confessioneel is overigens niet meegenomen bij deze exercitie. Dan zouden de eerste twintig 
posities namelijk worden ingenomen door gemeenten met een relatieve specialisatie in confessionele 
                                                 
16  Met uitzondering van Mook en Middelaar, in het uiterste noordelijke puntje, kennen alle Limburgse 

gemeenten de hoogste relatieve vertegenwoordiging in dit partijtype. 
17  GroenLinks en D66 zijn populair onder studenten, D66 onder ambtenaren. 
18  Voor statistici: de score is bepaald als de standaarddeviatie van de scores op de vijf relatieve 

vertegenwoordigingen. 
19  Overigens is ook Groen Progressief zeer sterk vertegenwoordigd in de hoofdstad: dat partijtype voldoet ook 

ruim aan het 50%-criterium en is maar iets minder sterk (relatief) vertegenwoordigd dan rood progressief.   
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partijen20. Om recht te doen aan de ‘confessionele gemeenten’ zijn zij overigens wel in de kaart gezet voor 
zover zij een score op de mate van spreiding hebben die hoger is dan de nummer 20 van de overige 
partijtypen.  
 
Figuur 7 Ruimtelijke verschillen in politieke specialisatiepatronen 
 

 
a. Gelijkenis met Nederland    

 
b. Bolwerken partijtypen   c. Spreiding en specialisatie 
 
Opvallend is dat zeer veel gemeenten met een kleine afwijking van het nationaal gemiddelde in het 
specialisatiepatroon in de regio Arnhem-Nijmegen liggen. Eerder werd al, naar aanleiding van figuur 6, 
geconstateerd dat daar sprake is van een lappendeken aan economische specialisaties. In de top-20 van 
relatieve specialisaties (zonder de confessionele bolwerken) is het behoudende partijtype acht maal 
                                                 
20  Dit geldt zelfs voor de eerste 31 posities. Het rechtsliberale Laren neemt positie 32 in. 

Toelichting bij figuur a. 
Weergegeven is de mate waarin de relatieve 
vertegenwoordiging van de partijtypen afwijkt van het 
nationaal gemiddelde. 
 
Toelichting bij figuur b. 
Weergegeven zijn gemeenten waar het relatief grootste 
partijtype minstens 50% sterker is vertegenwoordigd dan 
het nationaal gemiddelde 
 
Toelichting bij figuur c. 

• Gemeenten in de top-20 met de kleinste 
verschillen in relatieve vertegenwoordiging van 
de vijf partijtypen zijn grijs weergegeven. 

• Bij de grootste verschillen in relatieve 
vertegenwoordiging overheersen de 
confessionele partijen. Daarom is de top-20 
bepaald exclusief de confessionele partijen. De 
kleur geeft aan welk partijtype relatief het 
sterkst vertegenwoordigd is.  

• Alle ‘confessionele gemeenten’ met een 
ongelijkheidsscore die hoger is dan nummer 20 
van de lijst van overige partijtypen zijn groen 
weergegeven in de figuur. 

  Mate van gelijkenis 

 
Sterk afwijkend 

Sterk gelijkend 

  Partijtype 

 
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 

  Partijtype 

 
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 
Laagste ongelijkheid 
Overig 
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vertegenwoordigd (vijf maal in de regio Heerlen, Boxmeer, Rucphen en Pekela), het rechtsliberale 
partijtype zeven maal (allemaal luxe suburbs: Rozendaal, Laren, Blaricum, Naarden, Bloemendaal, 
Heemstede, Wassenaar), het groenprogressieve partijtype vier maal (vier universiteitssteden) en het rood 
progressieve partijtype ‘slechts’ één maal (Amsterdam). 
 
Typering van kernsteden en regionale kernen 
Voor een deel van de Nederlandse gemeenten, namelijk de kernsteden en de regionale kernen uit de 
gebiedsindeling van Bureau Louter (zie bijlage I) is een typering gemaakt naar hun relatieve specialisaties 
in de vijf partijtypen. De kernsteden zijn daarbij nog onderverdeeld naar universiteitssteden (waaraan 
Wageningen is toegevoegd) en overige kernsteden. Met grijstinten is gemarkeerd wanneer een partijtype 
relatief is oververtegenwoordigd in een gemeente. Voor het partijtype met de hoogste relatieve 
vertegenwoordiging is de exacte score in de figuur geplaatst. De score op de spreiding maakt duidelijk in 
hoeverre er sprake is van verschillen in relatieve specialisaties in de vijf partijtypen per gemeente. 
 
In alle universiteitssteden zijn zowel de groenprogressieve als de roodprogressieve partijen relatief sterker 
vertegenwoordigd dan het nationaal gemiddelde. Veelal is Groen Progressief het sterkst 
vertegenwoordigd, soms Rood Progressief en één maal Behoudend. Rechtsliberalen en confessionelen zijn 
in geen enkele universiteitsstad oververtegenwoordigd. Diverse universiteitssteden kennen een relatief 
grote spreiding in hun relatieve specialisaties. Voor alle 65 gemeenten in figuur 8 is slechts 9 maal sprake 
van een score van 0,5 of hoger en daarvan nemen de 12 universiteitssteden er maar liefst zes voor hun 
rekening (behoudend bolwerk Heerlen en de confessionele gemeenten Ede en Veenendaal zijn de andere 
drie).  
 
Onder de overige kernsteden komen relatieve specialisaties in het rechtsliberale of confessionele partijtype 
soms wel voor. Dat geldt vooral voor Haarlemmermeer21 en voor Zwolle en Apeldoorn. In de groep 
overige kernsteden komen zowel gemeenten met een sterkste specialisatie in het behoudende partijtype als 
gemeenten met een sterkste specialisatie in het groenprogressieve partijtype veelvuldig voor. Bij de eerste 
groep gaat het vaak om steden uit het zuiden (vooral Limburg)22 en bij de tweede groep vaak om 
gemeenten uit het westen van Nederland. 
Opvallend is dat er tussen de regionale kernen en de kernsteden (inclusief de universiteitsteden) duidelijke 
accentverschillen bestaan. Zo komt een oververtegenwoordiging van het groenprogressieve partijtype 
slechts sporadisch voor in de regionale kernen, terwijl daar in de kernsteden veelvuldig sprake van was. 
Ook komt een specialisatie in het confessionele partijtype aanzienlijk meer voor dan in de kernsteden. 
Binnen de groep van regionale kernen lijkt sprake te zijn van een soort ruimtelijke verdeling. Gemeenten 
met veel steun voor behoudende partijen komen vooral voor in Limburg en Noord-Brabant, gemeenten 
met veel confessionele stemmers in het noorden en oosten van Nederland en in Zeeland en ‘rood 
progressieve gemeenten’ zijn vooral geconcentreerd in het noorden en oosten van Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21  Haarlemmermeer is overigens een enigszins atypische kernstad. Kernsteden zijn aangewezen op basis van 

hun functie als werkgelegenheidscentrum. Met Schiphol binnen de gemeentegrenzen scoort 
Haarlemmermeer daar zeer hoog op en is om die reden aangewezen als een subkern binnen de 
Amsterdamse regio. Wat betreft de woonbebouwing en de inwoners is Haarlemmermeer echter in feite een 
typische (vrij welvarende) suburb. 

22  Van de 17 Limburgse en Brabantse kernsteden en regionale kernen is Behoudend slechts in Breda niet 
relatief oververtegenwoordigd. Naast ligging in deze twee provincies speelt ook een rol of sprake is van een 
stad met een industrieel karakter of verleden. 
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Figuur 8a Stadstyperingen naar relatieve specialisaties in partijtypen  
 

Rechts-
liberaal

Confes-
sioneel

Behoudend Groen 
progressief

Rood 
progressief

Spreiding

Universiteitssteden
Maastricht 1.34 H H 0.3
Wageningen 2.08 H 0.61
Utrecht 2.07 H 0.63
Leiden 1.84 H 0.51
Nijmegen 1.79 H 0.52
Delft 1.71 H 0.41
Groningen 1.68 H 0.49
Eindhoven H 1.21 H 0.23
Tilburg H 1.18 H 0.22
Amsterdam 1.79 0.69
Rotterdam H H 1.34 0.33
Enschede H H 1.23 0.18
Overige kernsteden
Haarlemmermeer 1.55 0.32
Zwolle 1.22 H H 0.25
Apeldoorn 1.12 H H 0.09
Heerlen 1.89 0.55
Venlo 1.64 0.39
Sittard-Geleen 1.6 0.37
's-Hertogenbosch H 1.2 H 0.25
Velsen H 1.15 H H 0.19
Dordrecht 1.14 H 0.1
Haarlemmermeer 1.63 H 0.45
Arnhem H 1.46 H 0.36
Den Haag H 1.39 H 0.34
Hilversum H 1.37 H 0.27
Alkmaar 1.35 H 0.32
Amersfoort H 1.31 H 0.2
Breda H 1.23 0.23
Leeuwarden H 1.56 0.36
Hengelo H 1.14 0.11

0 0.5 1
 

1.56 Oververtegenwoordiging 
HH Sterke oververtegenwoordiging (minstens 1.5) 
2.08 Grootste oververtegenwoordiging (aandeel van partijtype in gemeente als index ten opzichte van het nationaal 

gemiddelde) 
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Figuur 8b Stadstyperingen naar relatieve specialisaties in partijtypen, vervolg 
 

Rechts-
liberaal

Confes-
sioneel

Behoudend Groen 
progressief

Rood 
progressief

Spreiding

Regionale kernen
Alphen a/d Rijn 1.27 H 0.16
Tiel 1.14 H H 0.22
Hoorn 1.14 H H H 0.25
Ede 2.06 0.6
Veenendaal 2.06 0.61
Harderwijk H 1.74 0.43
Hoogeveen 1.65 H 0.42
Stadskanaal 1.53 H H 0.46
Goes 1.5 0.28
Middelburg 1.5 H 0.32
Smallingerland 1.45 H 0.37
Terneuzen 1.32 H 0.27
Veghel H 1.2 H 0.23
Roermond 1.5 0.31
Oss 1.48 0.29
Weert H 1.43 0.3
Venray H 1.36 0.29
Roosendaal H 1.31 0.22
Den Helder H 1.28 0.22
Uden H 1.26 0.24
Waalwijk H H 1.26 0.24
Bergen op Zoom H 1.25 0.19
Vlissingen 1.24 H 0.19
Almelo 1.17 H 0.18
Lelystad H 1.17 H 0.23
Gouda H 1.14 H 0.12
Heerenveen 1.53 0.29
Emmen H 1.48 0.34
Delfzijl H 1.43 0.33
Assen 1.43 0.25
Zutphen H 1.41 0.35
Deventer H 1.37 0.3
Meppel H 1.25 0.15
Doetinchem H 1.17 0.12
Gorinchem H 1.13 0.09

0 0.5 1
 

1.56 Oververtegenwoordiging 
HH Sterke oververtegenwoordiging (minstens 1.5) 
2.06 Grootste oververtegenwoordiging (aandeel van partijtype in gemeente als index ten opzichte van het nationaal 

gemiddelde) 
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Bijlage I Kernsteden en regionale kernen 
 
In dit rapport wordt soms gebruik gemaakt van een indeling in kernsteden en regionale kernen. De selectie 
daarvan is gebaseerd op indelingen van gebieden, die door Bureau Louter zijn opgesteld. In figuur I.1 staat 
een indeling in 23 stadsgewesten en 23 landelijke gebieden. De stadsgewesten bestaan uit een kernstad 
(waaronder één dubbelkern, namelijk Enschede/Hengelo) en een suburbaan gebied. De kernsteden zijn 
geselecteerd op grond van hun functie als werkgelegenheidscentrum (met als criterium een minimumgrens 
aan inkomend woon-werk verkeer). Vervolgens zijn gemeenten waar vandaan minstens 15% van de 
werkzame beroepsbevolking in de kernstad werkt toegewezen aan het stadsgewest. Binnen de 
stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen ook enkele subkernen (Haarlemmermeer, 
Haarlem en Velsen; Dordrecht; Delft). Zij vervullen zelf een belangrijke werkgelegenheidsfunctie, maar 
zijn tevens in vrij sterke mate gericht op de kernstad. De overgebleven gemeenten zijn onderverdeeld in 
23 landelijke gebieden, waarbinnen ook steeds sprake is van één of meer regionale kernen (zie figuur I.2; 
de enige uitzondering is de Bollenstreek, waar geen sprake is van een duidelijke regionale kern). 
Regionale kernen zijn gemeenten die niet aan het criterium voldoen om als kernstad te worden 
geselecteerd, maar toch een belangrijke werkgelegenheidsfunctie en voorzieningenfunctie vervullen voor 
hun omgeving.   
 
Een gangbare globale indeling van Nederland is een indeling in de Randstad, een Intermediaire Zone en 
de nationale periferie. Dit ‘kern-periferie’ model wordt vaak gehanteerd om ruimtelijk-economische 
ontwikkelingen in Nederland te duiden. Dat zal in dit rapport soms ook gebeuren. In figuur I.3 staat, aan 
de hand van contouren, een globale indeling in de drie gebieden. 
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Figuur I.1 Indeling in 23 stadsgewesten en 23 landelijke gebieden 
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Figuur I.2 Indeling in gemeentetypen 
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Figuur I.3 Gebiedsindeling 
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Bijlage II  Toelichting indicatoren gemeenten 
 
De indicatoren waarvan in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt, zijn ontleend aan diverse bronnen. De 
gegevens over de Tweede Kamerverkiezingen (de ‘te verklaren variabele’) zijn ontleend aan de Kiesraad. 
 
Bij de verklarende variabelen kan een onderscheid worden gemaakt tussen direct gemeten indicatoren en 
‘samengestelde indicatoren’. Per indicator staat hier een korte toelichting. Daarbij wordt niet in details 
getreden. De ‘samengestelde indicatoren’ zijn veelal ontleend aan onderzoeken van Bureau Louter. Daar 
waar daar sprake van is, zal daarnaar verwezen worden met behulp van de volgende afkortingen: 

• WWWW 2011: Bureau Louter (2011) Waar willen we wonen 
• WWWW 2012: Bureau Louter (2012) Waar willen we wonen 2012 
• ET 2011: Bureau Louter (2011) Economische Toplocaties 2011 
• ET 2012: Bureau Louter (2012) Economische Toplocaties 2012 

 
De indicatoren worden hier besproken in de volgorde waarin zij in de partijprofielen onder de ‘ruimtelijke 
kenmerken’ zijn gerangschikt.  
 
Welvaartscore BL 
Door Bureau Louter opgestelde ‘samengestelde indicator’ waarmee verschillen in (materieel) 
welvaartsniveau tussen gemeenten worden gemeten (zie ET 2012). 
 
Score Leefbaarometer 
Door RIGO en Atlas voor Gemeenten, in opdracht van het Ministerie van BZK uitgevoerd onderzoek. 
Hierin worden verschillen in ‘leefbaarheid’ bepaald (op verschillende ruimtelijke schaalniveaus). De 
scores zijn veelal gunstig in rustige, ‘landelijke’ gebieden en ongunstig in drukke, ‘stedelijke’ gebieden. 
Er bestaat een sterk negatief verband tussen de score op de Leefbaarometer en het aantal inwoners in een 
gemeente (zie paragraaf 1.3 van WWWW 2012).  
 
Woonaantrekkelijkheid BL 
Door Bureau bepaalde score voor de woonaantrekkelijkheid van gemeenten en buurten, gebaseerd op in 
totaal 101 indicatoren. Zie WWWW 2011 voor een uitgebreide beschrijving. Een ranglijst van gemeenten 
(en in 2012 buurten) verschijnt jaarlijks in het weekblad Elsevier.  
 
Inkomen per inwoner 
Gegevens: CBS 
 
Werkloosheid 
Het werkloosheidspercentage. Gegevens: UWV Werkbedrijf. 
 
Bevolkingsdichtheid 
Het aantal inwoners per vierkante kilometer. Gegevens: CBS 
 
Agglomeratievoordelen 
Een door Bureau Louter opgestelde indicator, waarbij de mate waarin geprofiteerd kan worden van de 
nabijheid van andere bedrijven, arbeidsplaatsen en hoogwaardige voorzieningen wordt gemeten. De score 
op deze indicator is hoog in de Randstad (vooral in en rond de grote steden) en wordt lager naarmate de 
afstand tot de Randstad groter wordt.   
 
Nabijheid arbeidsplaatsen 
Een door Bureau Louter opgestelde indicator, waarmee verschillen in de nabijheid van arbeidsplaatsen 
wordt gemeten. Het meten van verschillen vindt hierbij ruimtelijk fijnmaziger plaats dan bij de 
agglomeratievoordelen. 
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Economisch sterke regio 
Door Bureau Louter wordt al meer dan tien jaar een score bepaald voor de economische prestaties van 
gemeenten (de uitkomst daarvan verschijnt in Elsevier). Zie ET 2011 voor een beschrijving daarvan. Hier 
zijn niet de gemeentelijke scores bepaald, maar regionale scores (omdat de kans op werk voor een inwoner 
van een gemeente niet alleen afhankelijk is van de economische kracht van de gemeente waar iemand 
woont). 
 
Opleidingsniveau 
Een door Bureau Louter opgestelde index voor het gemiddeld opleidingsniveau van de bevolking. Bron 
basisgegevens: CBS. 
 
Universiteitsstad 
Hiermee wordt aangegeven of een gemeente een universiteit heeft en (aan de hand van het aantal 
ingeschreven studenten) hoe belangrijk de functie als universiteitsstad is. Bron basisgegevens: DUO. 
 
WO-studenten 
Het aantal woonachtige WO-studenten per inwoner. Bron basisgegevens: DUO. 
 
HBO-studenten 
Het aantal woonachtige HBO-studenten per inwoner. Bron basisgegevens: DUO. 
 
Kerkbezoek 
Een door Bureau Louter opgestelde index voor de intensiteit van het kerkbezoek per gemeente. Bron 
basisgegevens: CBS. 
 
% Katholiek 
Het percentage katholieken per inwoner in een gemeente. Bron: CBS. 
 
% Protestant 
Het percentage protestanten per inwoner in een gemeente. Bron: CBS. 
 
Niet-Westerse allochtonen 
Het percentage niet-Westerse allochtonen in de bevolking. Bron: CBS. 
 
Belang veiligheid 
Een door Bureau Louter opgestelde indicator waarmee het belang wordt gemeten dat door de inwoners 
van een gemeente wordt gehecht aan aspecten als veiligheid en (het ontbreken van) overlast, vernielingen, 
enz. Basisgegevens: CBS. 
 
Belang cohesie 
Een door Bureau Louter opgestelde indicator waarmee het belang wordt gemeten dat door inwoners van 
een gemeente wordt gehecht aan aspecten als saamhorigheid en het contact met buren en buurtbewoners. 
Basisgegevens: CBS. 
 
Weinig geweldsmisdrijven 
Score van een gemeente voor de mate waarin sprake is van geweldsmisdrijven, opgesteld door Bureau 
Louter op basis van verschillende bronnen (zie WWWW 2011). 
 
Weinig misdaad 
Score van een gemeente voor de mate waarin sprake is van misdaad, opgesteld door Bureau Louter op 
basis van verschillende bronnen (zie WWWW 2011). 
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Weinig vernielingen 
Score van een gemeente voor de mate waarin sprake is van vernielingen, opgesteld door Bureau Louter op 
basis van verschillende bronnen (zie WWWW 2011). 
 
Weinig overlast 
Score van een gemeente voor de mate waarin sprake is van hinder en overlast, opgesteld door Bureau 
Louter op basis van verschillende bronnen (zie WWWW 2011). 
 
Saamhorigheid bewoners 
De mate waarin saamhorigheid wordt ervaren, gebaseerd op diverse indicatoren. Deze indicator is 
opgesteld door Bureau Louter (zie WWWW 2011). 
 
Bevolkingssamenstelling 
Een samengestelde score voor de bevolkingssamenstelling, waarmee enerzijds de tevredenheid met de 
bevolkingssamenstelling door de inwoners van een gemeente wordt gemeten en anderzijds de 
aanwezigheid van veel kansrijke groepen. Deze indicator is ontwikkeld door Bureau Louter op basis van 
gegevens uit verschillende bronnen van het CBS (zie WWWW 2011). 
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Bijlage III  Toelichting indicatoren buurtprofielen 
 
Om buurtprofielen te bepalen is gebruik gemaakt van een bescheiden selectie uit de database die Bureau 
Louter heeft opgebouwd met gegevens op buurtniveau en (voor diverse aspecten) zespositie 
postcodeniveau . Het gaat daarbij om de gemiddelde WOZ-waarde van woningen de gemiddelde 
vraagprijs van op dit moment te koop staande woningen (volgens gegevens van de NVM), het aantal 
inwoners per vierkante kilometer, het gemiddeld inkomen per inwoner, het percentage niet-Westerse 
allochtonen en het percentage 65-plussers. 
Daarnaast is de verdeling over (vijf) tijdsperioden van de woningen bepaald. In de buurtprofielen staat ook 
de score op de Leefbaarometer (zie bijlage I), de score op de welvaartscore van Bureau Louter en de score 
op de woonaantrekkelijkheid van Bureau Louter (uit het in opdracht van weekblad Elsevier uitgevoerde 
onderzoek). Naast de totaalscore is daarbij ook nog onderscheid gemaakt naar een zevental ‘rubrieken’ 
waaruit de woonaantrekkelijkheid is opgebouwd (zie WWWW 2012 voor een nadere toelichting).   
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Bijlage IV Overzicht ruimtelijke samenhangen 
 
In de partijprofielen staan diverse indicatoren, waarvoor de ruimtelijke samenhang met de politieke 
partijen is bepaald. Tevens is bij de buurtprofielen aandacht besteed aan de welvaartscore van Bureau 
Louter, de woonaantrekkelijkheidscore van Bureau Louter en de Leefbaarometer. 
 
In deze bijlage is per indicator de ruimtelijke samenhang met de politieke partijen en de vijf ‘partijtypen’ 
weergegeven. Daarbij is gebruik gemaakt van de scores op de R-kwadraat, een statistische maat die loopt 
van 0 (geen enkele samenhang) tot 1 (perfecte samenhang). Toegevoegd is de richting van het verband.  
 
Per indicator zijn de partijen geordend van positief naar negatief. Datzelfde is gebeurd voor de partijtypen. 
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Figuur IVa Ruimtelijke samenhangen partijen/partijtypen en indicatoren 
Welvaartscore BL Score Leefbaarometer
VVD 1 CDA 1
CDA 0 VVD 0
D66 0 CU 0
SGP 0 SGP 0
CU 0 SP 0
GROENLINKS 0 PVV 0
Partij voor de Dieren 0 D66 0
PVV 0 GROENLINKS 0
SP 0 Partij voor de Dieren 0
PVDA 0 PVDA 0

Rechtsliberaal 1 Confessioneel 0
Confessioneel 0 Rechtsliberaal 0
Groen progressief 0 Behoudend 0
Behoudend 0 Groen progressief 0
Rood progressief 0 Rood progressief 0

-1 0 1 -1 0 1

Woonaantrekkelijkheid BL Inkomen per inwoner
D66 0 VVD 1
GROENLINKS 0 D66 0
VVD 0 Partij voor de Dieren 0
Partij voor de Dieren 0 GROENLINKS 0
PVDA 0 PVDA 0
CU 0 SGP 0
SGP 0 PVV 0
CDA 0 CDA 0
SP 0 CU 0
PVV 0 SP 0

Groen progressief 0 Rechtsliberaal 1
Rechtsliberaal 0 Groen progressief 0
Rood progressief 0 Rood progressief 0
Confessioneel 0 Confessioneel 0
Behoudend 0 Behoudend 0

-1 0 1 -1 0 1

Lage werkloosheid Bevolkingsdichtheid
VVD 0 D66 0
CDA 0 Partij voor de Dieren 0
SGP 0 GROENLINKS 0
CU 0 PVDA 0
PVV 0 PVV 0
D66 0 VVD 0
SP 0 SP 0
GROENLINKS 0 SGP 0
Partij voor de Dieren 0 CU 0
PVDA 0 CDA -1

Rechtsliberaal 0 Groen progressief 0
Confessioneel 0 Rood progressief 0
Behoudend 0 Rechtsliberaal 0
Groen progressief 0 Rechtsliberaal 0
Rood progressief 0 Confessioneel 0

-1 0 1 -1 0 1
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Figuur IVb Ruimtelijke samenhangen partijen/partijtypen en indicatoren, vervolg 
Agglomeratievoordelen Nabijheid arbeidsplaatsen
D66 0 D66 0
GROENLINKS 0 GROENLINKS 0
Partij voor de Dieren 0 VVD 0
VVD 0 PVDA 0
PVDA 0 Partij voor de Dieren 0
SGP 0 SGP 0
PVV 0 CU 0
CU 0 SP 0
SP 0 PVV 0
CDA 0 CDA 0

Groen progressief 0 Groen progressief 0
Rechtsliberaal 0 Rechtsliberaal 0
Rood progressief 0 Rood progressief 0
Behoudend 0 Confessioneel 0
Confessioneel 0 Behoudend 0

-1 0 1 -1 0 1

Economisch sterke regio Opleidingsniveau
D66 0 D66 1
GROENLINKS 0 GROENLINKS 1
VVD 0 PVDA 0
PVDA 0 Partij voor de Dieren 0
Partij voor de Dieren 0 VVD 0
SGP 0 SP 0
CU 0 CU 0
SP 0 SGP 0
PVV 0 PVV 0
CDA 0 CDA 0

Groen progressief 0 Groen progressief 1
Rechtsliberaal 0 Rood progressief 0
Rood progressief 0 Rechtsliberaal 0
Confessioneel 0 Behoudend 0
Behoudend 0 Confessioneel 0

-1 0 1 -1 0 1

Universiteitsstad WO-studenten
GROENLINKS 0 D66 1
D66 0 GROENLINKS 1
PVDA 0 Partij voor de Dieren 0
Partij voor de Dieren 0 PVDA 0
SP 0 VVD 0
SGP 0 SP 0
CU 0 SGP 0
PVV 0 PVV 0
VVD 0 CU 0
CDA 0 CDA 0

Groen progressief 0 Groen progressief 1
Rood progressief 0 Rood progressief 0
Behoudend 0 Rechtsliberaal 0
Rechtsliberaal 0 Behoudend 0
Confessioneel 0 Confessioneel 0

-1 0 1 -1 0 1
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Figuur IVc Ruimtelijke samenhangen partijen/partijtypen en indicatoren, vervolg 
Kerkbezoek % Katholiek
CU 1 PVV 0
SGP 1 SP 0
CDA 0 CDA 0
PVV 0 VVD 0
VVD 0 D66 0
SP 0 Partij voor de Dieren 0
PVDA 0 GROENLINKS 0
GROENLINKS 0 SGP 0
D66 0 PVDA 0
Partij voor de Dieren 0 CU 0

Confessioneel 1 Behoudend 0
Behoudend 0 Rechtsliberaal 0
Rechtsliberaal 0 Confessioneel 0
Rood progressief 0 Groen progressief 0
Groen progressief 0 Rood progressief 0

-1 0 1 -1 0 1

% Protestant Niet-Westerse allochtonen
CU 1 D66 0
SGP 0 Partij voor de Dieren 0
CDA 0 GROENLINKS 0
VVD 0 PVDA 0
PVDA 0 VVD 0
PVV 0 PVV 0
GROENLINKS 0 SP 0
Partij voor de Dieren 0 SGP 0
D66 0 CU 0
SP 0 CDA -1

Confessioneel 1 Groen progressief 0
Rechtsliberaal 0 Rood progressief 0
Rood progressief 0 Rechtsliberaal 0
Groen progressief 0 Behoudend 0
Behoudend 0 Confessioneel 0

-1 0 1 -1 0 1

Belang veiligheid Belang cohesie
PVV 0 CDA 0
CDA 0 PVV 0
VVD 0 CU 0
SGP 0 SGP 0
CU 0 VVD 0
SP 0 SP 0
Partij voor de Dieren 0 PVDA 0
PVDA 0 Partij voor de Dieren 0
D66 0 D66 0
GROENLINKS 0 GROENLINKS 0

Behoudend 0 Confessioneel 0
Confessioneel 0 Behoudend 0
Rechtsliberaal 0 Rechtsliberaal 0
Rood progressief 0 Rood progressief 0
Groen progressief 0 Groen progressief 0

-1 0 1 -1 0 1
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Figuur IVd Ruimtelijke samenhangen partijen/partijtypen en indicatoren, vervolg 
Weinig geweldsmisdrijven Weinig misdaad
CDA 1 CDA 1
VVD 0 CU 0
SGP 0 SGP 0
CU 0 VVD 0
PVV 0 SP 0
SP 0 PVV 0
D66 0 PVDA 0
GROENLINKS 0 D66 0
Partij voor de Dieren 0 GROENLINKS 0
PVDA 0 Partij voor de Dieren 0

Confessioneel 0 Confessioneel 0
Rechtsliberaal 0 Rechtsliberaal 0
Behoudend 0 Behoudend 0
Groen progressief 0 Rood progressief 0
Rood progressief 0 Groen progressief 0

-1 0 1 -1 0 1

Weinig vernielingen Weinig overlast
CDA 0 CDA 1
SGP 0 CU 0
CU 0 SGP 0
VVD 0 VVD 0
PVV 0 SP 0
SP 0 PVV 0
D66 0 PVDA 0
GROENLINKS 0 D66 0
PVDA 0 GROENLINKS 0
Partij voor de Dieren 0 Partij voor de Dieren 0

Confessioneel 0 Confessioneel 0
Rechtsliberaal 0 Rechtsliberaal 0
Behoudend 0 Behoudend 0
Groen progressief 0 Rood progressief 0
Rood progressief 0 Groen progressief 0

-1 0 1 -1 0 1

Saamhorigheid bewoners Bevolkingssamenstelling
CDA 1 CDA 0
CU 0 VVD 0
SGP 0 SGP 0
VVD 0 CU 0
PVV 0 PVV 0
SP 0 SP 0
PVDA 0 D66 0
Partij voor de Dieren 0 Partij voor de Dieren 0
D66 0 GROENLINKS 0
GROENLINKS 0 PVDA 0

Confessioneel 0 Rechtsliberaal 0
Rechtsliberaal 0 Confessioneel 0
Behoudend 0 Behoudend 0
Rood progressief 0 Groen progressief 0
Groen progressief 0 Rood progressief 0

-1 0 1 -1 0 1
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Bedrijfsprofiel Bureau Louter 
 
Bureau Louter is begin 2002 opgericht met als credo ‘vooruitzien in ruimtelijke economie’. Bureau Louter 
legt zich toe op onderzoek naar (ruimtelijk-)economische ontwikkelingen in brede zin. Naast vraagstukken 
als economische ontwikkelingen en specialisaties (voor regio’s, gemeenten en locaties binnen gemeenten) 
en vestigingsplaatskeuzegedrag van bedrijven verricht het bureau onderzoek naar nationale en ruimtelijke 
arbeidsmarkten, naar nationale en regionale ontwikkelingen van economische sectoren, naar 
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsonroerend goed (bedrijventerreinen en kantorenmarkt) en naar 
de relatie tussen economie en infrastructuur. 
De laatste jaren legt Bureau Louter zich steeds meer toe op onderwerpen op het snijvlak van economie, 
arbeidsmarkt, demografie en onderwijs. 
 
Karakteristiek voor de aanpak van Bureau Louter is dat het onderzoek- en advieswerk een combinatie 
vormt van visie op ruimtelijk-economische ontwikkelingen en een stevige kwantitatieve basis en 
onderbouwing. De ambitie van het bureau is zich op deze wijze te profileren, zowel richting 
opdrachtgevers als binnen samenwerkingsverbanden met partners. 
 
De producten van Bureau Louter omvatten: 

• trendanalyse en monitoring van (ruimtelijk-)economische analyses; 
• economische profielen van gebieden (locaties, gemeenten, regio’s) en methoden om 

(economische) prestaties van gebieden te vergelijken (benchmarking); 
• toepassing van in eigen beheer ontwikkelde prognosemodellen om te verwachten ontwikkelingen 

op het terrein van economie, arbeidsmarkt en bedrijfsonroerend op nationaal en regionaal niveau 
goed inzichtelijk te maken (prognoses); 

• adviezen, voor zover deze kunnen worden gebaseerd op een hechte empirische basis; 
• contra-expertises, expert judgements en presentaties. 

 
Op www.bureaulouter.nl vindt u nadere informatie over ons bedrijf. 
 
Sommige van onze onderzoeksrapporten kunnen worden besteld via de website (onder ‘Bestellen 
rapporten’). Hierna staat enige informatie over de twee meest recent uitgevoerde onderzoeken naar 
woonaantrekkelijkheid van gemeenten en buurten en naar economische toplocaties. 
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Bureau Louter (2011) Waar willen we wonen 
 
Haren was in 2011 de winnaar van het jaarlijkse onderzoek van Elsevier en Bureau Louter naar de ‘beste 
woongemeente’, voor Bloemendaal en Naarden. Haarlem is de aantrekkelijkste stad om te wonen, gevolgd 
door Zwolle, Hilversum, Amersfoort en Amsterdam. Dat zijn enige resultaten van onderzoek dat Bureau 
Louter voor weekblad Elsevier heeft uitgevoerd.  
Aan het onderzoek hebben 101 indicatoren ten grondslag gelegen. Het relatief belang daarvan (het 
‘gewicht’) om tot een totaalscore te komen, is gebaseerd op een door 6.700 personen ingevulde enquête. 
Ook werd in de enquête gevraagd om aan te geven binnen welke afstand zaken als voorzieningen (zoals 
winkels, horeca, onderwijs, zorg, enz.), werk en natuur bij voorkeur beschikbaar moeten zijn.  
 
Wat staat er in het rapport? 
Naast de totale ranglijst van gemeenten, bevat het onderzoeksrapport een schat aan extra informatie die 
niet in het artikel in Elsevier is opgenomen. Een greep hieruit: 

• Allerlei ranglijsten van gemeenten voor verschillende kenmerken die ten grondslag liggen aan het 
onderzoek, aangevuld met kaartbeelden. 

• In de enquête is gevraagd een rapportcijfer te geven voor zowel de huidige als de vorige woning, 
woonbuurt en gemeente. Via statistische analyses is vastgesteld welke kenmerken bijdragen aan 
een hogere waardering. 

• Ook is aan de hand van statistische analyses voor diverse aspecten (bijvoorbeeld misdaad, allerlei 
vormen van hinder, kenmerken van sociale samenhang) vastgesteld welke factoren bepalend zijn 
voor verschillen tussen gemeenten.   

• Naast de waardering voor de woonomgeving is tevens nagegaan welke kenmerken van de 
woonomgeving de feitelijke bevolkingsontwikkeling en verhuizingen bepalen. Dat leidde soms tot 
verrassende uitkomsten. Zo bepaalt de economische kracht van een gebied (en de kans op werk) 
slechts in beperkte mate de aantrekkelijkheid van de woonomgeving wanneer men eenmaal ergens 
woont. De economie is echter wel degelijk zeer belangrijk bij het verklaren van gerealiseerde 
verhuisbewegingen. 

• Een pilotonderzoek om verschillen in de waardering niet te verklaren uit gemeentelijke scores 
voor kenmerken van de woonaantrekkelijkheid, maar uit scores per buurt. Binnen gemeenten 
kunnen namelijk grote verschillen bestaan tussen buurten, met name in steden.  

• Een uitgebreide toelichting bij de methodiek. 
 
Voorbeelden toepassingsmogelijkheden in het beleid 
Het onderzoek en de onderliggende gegevens bieden vele toepassingsmogelijkheden voor gemeentelijk of 
regionaal beleid. Enkele voorbeelden: 

• Citymarketing: Wat vinden mensen belangrijk en hoe scoort een gemeente daarop? Wat zijn de 
sterke punten die voor het voetlicht kunnen worden gebracht en wat zijn de zwakke punten waar 
wat aan gedaan zou moeten worden. 

• Prioritering in de gemeentelijke uitgaven. De analyses bieden inzicht in de kenmerken van de 
woonomgeving die mensen belangrijk achten. Voor de waardering van die kenmerken binnen een 
gemeente kan de enquête die nu onder inwoners verspreid over het land is gehouden, worden 
uitgezet onder de eigen inwoners. De gemeente kan dan worden vergeleken met het nationaal 
gemiddelde of met een groep andere gemeenten. 

Beleid rond bevolkingskrimp. Daarin zijn verbanden tussen woonaantrekkelijkheid, verhuizingen van 
mensen en economie bepalend. Die kunnen worden blootgelegd via onderzoek dat voortbouwt op de 
bevindingen in dit rapport. Daarbij zijn ook de inzichten in de ‘afstandsgevoeligheid’ voor verschillende 
typen voorzieningen bruikbaar om te bepalen wanneer in dunbevolkte gebieden de leefbaarheid in het 
geding komt. 
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Bureau Louter (2012) Waar willen we wonen 2012 
Thema: De beste woonbuurten 
 
Evenals vorig jaar heeft Bureau Louter op verzoek van en in samenwerking met Elsevier de Nederlandse 
gemeenten geordend naar hun woonaantrekkelijkheid voor de gemiddelde Nederlander. Die ranglijst is 
gebaseerd op maar liefst 101 ‘subindicatoren’. Het gewicht dat aan de verschillende subindicatoren moet 
worden toegekend is ontleend aan een enquête met 6.700 deelnemers. 
 
Dit jaar is voor het eerst ook een ranglijst voor buurten opgesteld. Alle buurten met minstens 500 
inwoners zijn op dezelfde subindicatoren beoordeeld als waarop de gemeenten zijn vergeleken. In het 
rapport staan diverse ranglijsten met resultaten. In onderstaand kaartbeeld staat de woonaantrekkelijkheid 
per buurt. In het rapport is onder andere tevens aandacht besteed aan de volgende thema’s: 

• Een typologie van gemeenten op basis van hun woonaantrekkelijkheid 
• Verschillen in welvaart tussen buurten 
• Verschillen en overeenkomsten tussen de woonaantrekkelijkheid van gemeenten en buurten, zoals 

gemeten door Bureau Louter en zoals gemeten in de Leefbaarometer 
• Ruimtelijke verschillen in de woningwaarde en ontwikkelingen daarvan in de tijd 

 
Woonaantrekkelijkheid buurten: 

 

  Score 

 
Hoog 

Laag 
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Bureau Louter (2011) Economische Toplocaties 2011 
 
Sinds het einde van de jaren negentig verschijnt in Elsevier jaarlijks een artikel over economische 
toplocaties, gebaseerd op onderzoek van Bureau Louter. Daarin is een ranglijst van gemeenten opgesteld 
naar hun economische prestaties op basis van 41 indicatoren, namelijk: de omvang en ontwikkeling van 
het aantal arbeidsplaatsen (onderscheiden naar tien economische sectoren), de omvang en ontwikkeling 
van de toegevoegde waarde, het aantal starters (ook onderscheiden naar economische sectoren) en 
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsonroerend goed (bedrijventerreinen en kantoren). Dit jaar staat 
’s-Hertogenbosch op de eerste plaats, gevolgd door Zwolle, Houten, Breda en Eindhoven.  
In het rapport staan diverse ranglijsten (voor gemeenten, voor steden, voor regio’s) en kaarten met de 
resultaten, alsmede een beschrijving van de methodiek. 
 
Ruimtelijk-economische dynamiek op de kaart gezet 
Naast de ranglijsten is ook uitgebreid aandacht besteed aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen en 
regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In 80 pagina’s wordt een beeld geschetst van de ruimtelijk-
economische dynamiek aan de hand van statistieken en figuren (waaronder zeer veel kaartbeelden; zie als 
voorbeeld de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen per inwoner van 15-64 jaar sinds 1995). Dit leidt 
soms tot verrassende conclusies. Tevens bevat het rapport een aantal typologieën, die zijn gebaseerd op 
diverse indicatoren op het gebied van economie en arbeidsmarkt. 

 
Een greep uit de vele bevindingen: 
• Ruimtelijke verschillen in het aantal 

arbeidsplaatsen per inwoner van 15-64 jaar 
worden kleiner. 

• Sinds 2005 is de relatieve groei van het aantal 
arbeidsplaatsen in Noord-Brabant en het Oosten 
van Nederland hoger dan in de Randstad.  

• De relatieve groei in stedelijke gebieden is niet 
hoger dan in landelijke gebieden; wel gaat de 
kennisintensivering van de bedrijvigheid sneller 
in stedelijke gebieden. 

• De laatste tien jaar groeit het aantal 
arbeidsplaatsen in de A2-as niet sneller dan het 
nationaal gemiddelde 

• De hoogste relatieve groei vindt recentelijk 
plaats in een ‘oostas’ met als hoekpunten 
Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle, 
Meppel en Heerenveen. 

• Na een kortstondige opleving in de periode 
2000-2005 blijft de ontwikkeling in de 
Zuidvleugel van de Randstad nu weer achter bij 
de Noordvleugel. 

In gebieden met benedengemiddelde economische prestaties wordt vaak ook bevolkingskrimp voorzien. 

 Afwijking 
t.o.v Ned.

Ontwikkeling arbeidsplaatsen per inwoner 15-64 
jaar 1995-2010 
 % per jaar

0.45 of meer 
0.30 tot 0.45 
0.14 tot 0.30 
0.00 tot 0.14 
-0.12 tot 0.00 
-0.27 tot -0.12 
-0.47 tot -0.27 
minder dan -0.47 
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Bureau Louter (2012) Economische Toplocaties 2012 
Special topic: Ruimtelijke spreiding van topsectoren 
 
Sinds het einde van de jaren negentig verschijnt in Elsevier jaarlijks een artikel over economische 
toplocaties, gebaseerd op onderzoek van Bureau Louter. Evenals vorig jaar staat ’s-Hertogenbosch op de 
eerste plaats, gevolgd door Zwolle, Eindhoven, Breda en Haarlemmermeer. Van 46 regio’s voert de regio 
Breda de lijst aan, gevolgd door de regio’s Zwolle, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Eindhoven. Rode 
lantarendrager is de regio Emmen. 
In het rapport staan diverse ranglijsten (voor gemeenten, voor steden, voor regio’s) en kaarten met de 
resultaten, alsmede een beschrijving van de methodiek. 
Nieuw is dat voor elke provincie in Nederland een afzonderlijke ranglijst is opgenomen (zie als voorbeeld 
Flevoland, de provincie met de minste gemeenten) 
 
Ranglijst Economische prestaties gemeenten 2011, Flevoland 

Positie Gemeentenaam Rapport- Positie Positie Ontwikkeling Type 
2011  cijfer 2011 2010 2000 2000-2011   

30 Lelystad 7.39 52 70    ↑ Regionale kern 
48 Zeewolde 7.22 46 14  ↓ Landelijk 
49 Noordoostpolder 7.21 71 128    ↑ Landelijk 
50 Almere 7.2 30 29  ↓ Suburb 
159 Dronten 6.61 174 156  ↓ Landelijk 
241 Urk 6.27 213 289    ↑ Landelijk 

 
Topsectoren als special topic 
Het ministerie van EL&I stelt in haar bedrijvenbeleid een negental ‘topsectoren’ centraal. Een exact beeld 
van de ruimtelijke spreiding over Nederland ontbreekt. Als ‘special topic’ zijn daarom de topsectoren 
vertaald naar economische activiteiten en die op de kaart gezet: voor het totaal en onderscheiden naar de 
verschillende topsectoren. Tevens zijn ranglijsten opgesteld met de posities die de gemeenten in 
Nederland innemen. Haarlemmermeer, Zoetermeer en Veghel vormen de top-3 wat betreft de relatieve 
vertegenwoordiging van het aantal arbeidsplaatsen in topsectoren. Op regionaal niveau zijn dat de regio’s 
Venlo, Venray, Oss/Veghel en Eindhoven: het zuidoosten dus. Maar tussen topsectoren bestaan 
verschillen in de ruimtelijke spreidingspatronen. Daaraan wordt in het rapport uitvoerig aandacht besteed. 
 
Relatieve vertegenwoordiging topsectoren 

 

Toelichting:  
Topsectoren staan centraal in het 
nieuwe bedrijvenbeleid van het 
ministerie van EL&I. Er zijn 
negen topsectoren: High Tech 
Systemen en Materialen, 
Energie, Creatieve Industrie, 
Logistiek, Agro & Food, 
Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen, Life 
Sciences en Health, Water en 
Chemie. 

  Arbeidsplaatsen per 
inwoner 15-64 jaar 
 

225 of meer 
200 tot 225 
175 tot 200 
150 tot 175 
minder dan 150 
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