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Woord vooraf 
 
Op 12 september 2012, vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Op die dag heeft Bureau 
Louter op eigen initiatief een onderzoek naar de ruimtelijke verschillen in politieke voorkeuren volgens de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2010 uitgebracht. Ons bureau heeft daar veel positieve reacties op 
gekregen. Reden om aan het onderzoek een vervolg te geven, deze keer aan de hand van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2012. 
 
Ook in dit rapport staat de ruimtelijke invalshoek weer centraal. Inmiddels hebben wij een 
gegevensbestand opgebouwd met de verkiezingsuitslagen in 2010 en 2012 voor elke buurt in Nederland. 
In hoofdstuk 4 staan enkele voorbeelden van analyses die daarmee uitgevoerd kunnen worden. 
 
Wij willen u op voorhand waarschuwen. Indien u niets heeft met cijfers en statistische analyses, begint u 
dan vooral niet aan dit rapport. Eerder is van de hand van Josse de Voogd in 2011 het zeer lezenswaardige 
boekje ‘Bakfietsen en rolluiken’ verschenen. De ondertitel daarvan is: ‘De electorale geografie van 
Nederland’. Zo beschouwd kan de aanpak in ons rapport worden gekenschetst als ‘ruimtelijke 
electorametrie’.  
Voor degenen die wel geïnteresseerd zijn in statistische analyses biedt dit rapport allerlei inzichten in 
ruimtelijke verschillen in verkiezingsuitslagen en de achterliggende redenen daarvoor. Daarbij maken wij 
mede gebruik van de feitelijke specialisatie van ons bureau, namelijk onderzoek en uitgebreide 
gegevensbestanden over vestigingsplaatsvoorkeuren van bedrijven en bewoners. 
 
Peter Louter (Bureau Louter) 
Delft, november 2012 
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1 Inleiding 
 
1.1 Tweede Kamer verkiezingen 2012 
 
Beschouwingen over coalities van 4 of misschien wel 5 partijen voerden de boventoon in de aanloop naar 
de verkiezingen van 12 september. Inmiddels weten we beter. De PvdA en de VVD breidden hun 
gezamenlijk ‘marktaandeel’ uit van 40% in 2010 naar ruim 51% in 2012 (zie tabel 1.1) en hebben die 
meerderheid verzilverd, ‘strategische kiezers’ ter linker- en rechterzijde in vertwijfeling achterlatend. De 
VVD won weliswaar, maar ‘Rutte-I’ als geheel (‘rechts Nederland’, aldus Rutte in 2010) verloor terrein. 
‘Links’ won bescheiden terrein. De groei van de PvdA was opvallend, maar er was voornamelijk sprake 
van communicerende vaten tussen linkse partijen. D66 handhaafde zich opmerkelijk goed tussen de twee 
grote buren aan de linker- en rechterkant. 
 
Tabel 1.1 Uitslag verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2010 en 2012 
 
Partij % van stemmen Verschil 2010-2012  
Afkorting Volledige naam 2010 2012 Absoluut Procenten Partijtype 
       
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 20,49 26,58 6,09 29,7% RL 
PvdA Partij van de Arbeid 19,63 24,84 5,21 26,5% RP 
PVV Partij voor de Vrijheid 15,45 10,09 -5,36 -34,7% Beh 
SP Socialistische Partij 9,82 9,65 -0,17 -1,7% Beh 
CDA Christen Democratisch Appel 13,61 8,50 -5,11 -37,5% Conf 
D66 Democraten 66 6,95 8,03 1,08 15,5% GP 
CU ChristenUnie 3,24 3,13 -0,11 -3,4% Conf 
GL GroenLinks 6,67 2,33 -4,34 -65,1% GP 
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1,74 2,09 0,35 20,1% Conf 
PvdD Partij voor de Dieren 1,3 1,93 0,63 48,5% GP 
50Plus 50Plus 0 1,88 1,88  Beh 
PP Piratenpartij 0,11 0,32 0,21 190,9% GP 
MenS Partij voor Mens en Spirit 0,28 0,19 -0,09 -32,1% GP 
SOPN  0 0,14 0,14  GP 
PvdT Partij van de Toekomst 0 0,09 0,09  GP 
DPK Democratisch Politiek Keerpunt 0 0,08 0,08  GP 
LP Libertarische Partij 0 0,04 0,04  CP 
NL Nederland Lokaal 0 0,03 0,03  Beh 
LDP Liberaal Democratische Partij 0 0,02 0,02  GP 
AEP Anti Europa Partij 0 0,02 0,02  Beh 
NXD Politieke Partij NXD 0 0,00 0,00  GP 
TON Trots Op Nederland 0,56 0 -0,56  Beh 
Lijst17 Lijst 17 0,08 0 -0,08  GP 
P1 Partij een 0,02 0 -0,02  GP 
NN Nieuw Nederland 0,02 0 -0,02  GP 
HNL Heel Nederland 0,01 0 -0,01  Conf 
EVP Evangelische Partij Nederland 0,01 0 -0,01  Conf 
       
 Partijtypen      
RL Rechtsliberaal 20,49 26,58 6,09 29,7%  
Conf Confessioneel 18,6 13,72 -4,88 -26,2%  
Beh Behoudend 25,83 21,75 -4,08 -15,8%  
RP Rood progressief 19,63 24,84 5,21 26,5%  
GP Groen progressief 15,44 13,09 -2,35 -15,2%  
       
 Rutte I (VVD, CDA, PVV) 49,55 45,17 -4,38 -8,8%  
 Links (PvdA, SP, GL, PvdD) 37,42 38,75 1,33 3,6%  
 Overig (D66, SGP, CU, 50Plus e.a.) 13,02 16,06 3,04 23,3%  



Bureau Louter, 1 november 2012    De politieke kaart van 2012 

peter@bureaulouter.nl            Tel. 015-2682556           www.bureaulouter.nl 6

Het ruimtelijk patroon van de groeiverschillen tussen Rutte I en ‘links’ is opmerkelijk (zie figuur 1.1)1. Er 
is vooral sprake van een Randstad versus ‘de provincie’ ontwikkeling, uitzonderingen daargelaten, zoals 
de Rotterdamse regio enerzijds en de Veluwe en delen van Friesland en Drenthe anderzijds.  
 
Figuur 1.1  Relatieve ontwikkeling ‘links’ versus Rutte I, 2010-2012 

 
Toelichting bij figuur 1.1 
Weergegeven is de relatieve ontwikkeling tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012 van het aantal stemmen op 
‘linkse partijen’ (PvdA, SP, GroenLinks, PvdD) ten opzichte va de relatieve ontwikkeling van het aantal stemmen op ‘Rutte I’ 
(VVD, CDA, PVV). In roodgekleurde gemeenten lag de relatieve ontwikkeling van links ten opzichte van Rutte I boven het 
nationaal gemiddelde. In blauwgekleurde gemeenten lag de relatieve ontwikkeling van Rutte I ten opzichte van links boven het 
nationaal gemiddelde. Zie het kader in paragraaf 2.1 voor de wijze waarop de ‘relatieve ontwikkeling’ precies is berekend. 
‘Kernsteden’ van stadsgewesten zijn met geel gemarkeerd (zie bijlage I voor gebiedsindelingen in dit rapport).   

                                                 
1  De figuur is voorzien van een toelichting. Daarvan wordt ook elders in het rapport veelvuldig gebruik 

gemaakt om aan te geven hoe de figuren ‘gelezen’ moeten worden. 

  Score 

 
0.54 of meer 
0.43 tot 0.54 
0.34 tot 0.43 
0.23 tot 0.34 
0.14 tot 0.23 
0.06 tot 0.14 
-0.02 tot 0.06 
minder dan -0.02 
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Maar moet er nog strikt in deze tweedeling van ‘links’ en ‘rechts’ worden gedacht? Inmiddels zijn 
‘kwadrantbenaderingen’ (economisch links en rechts op de ene as en maatschappelijk progressief en 
conservatief op de andere as) gangbaar. Zo beschouwd liggen PVV (economisch aanzienlijk naar links 
opgeschoven) en SP (aanzienlijk behoudender dan andere ‘linkse partijen’) veel minder ver van elkaar af 
dan volgens het traditionele ‘links-rechts denken’. In ‘Een nieuwe politieke kaart’ (het rapport van 12 
september 2012) zijn partijen volgens een statistische methode gebundeld naar een aantal partijtypen op 
grond van de mate waarin hun spreidingspatronen over Nederlandse gemeenten op elkaar lijken. Voor de 
uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2012 is dat opnieuw gedaan. Daaruit kwam dezelfde indeling 
(zie de ‘partijtypen’ in tabel 1.1), namelijk: 

• Rechtsliberaal (VVD) 
• Confessioneel (CDA, CU, SGP) 
• Behoudend (PVV, SP; in 2012 aangevuld met 50Plus, dat wat betreft het ruimtelijk 

spreidingspatroon het meest lijkt op de PVV). Van de partijen die geen zetels hebben gehaald zijn 
hieraan toegevoegd DPK, Anti Europa Partij en Nederland Lokaal. 

• Rood progressief (PvdA) 
• Groen progressief (D66, GroenLinks, PvdD). Van de partijen die geen zetels hebben gehaald zijn 

hieraan toegevoegd de PiratenPartij, de Libertarische Partij, NXD, MenS, SOPN, PvdT en LDP. 
 
Naar deze vijf partijtypen beschouwd ‘winnen’ Rechtsliberaal en Rood progressief en ‘verliezen’ de drie 
andere partijtypen. Het verlies is steeds vooral bij één partij geconcentreerd, namelijk bij het CDA 
(Confessioneel), de PVV (Behoudend) en GroenLinks (Groen progressief). Onder alle drie partijtypen 
bevinden zich ook ‘winnaars’ (de SGP bij Confessioneel, nieuwkomer 50Plus bij Behoudend en zowel 
D66 als PvdD bij Groen progressief).  
 
 
1.2 Peil.nl 
 
In dit rapport staat de ruimtelijke invalshoek centraal: de aandacht gaat vooral uit naar resultaten van de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012 op het niveau van gemeenten en buurten. Inzicht in 
achterliggende redenen voor verschuivingen moet echter worden gezocht bij peilingen op het individuele 
niveau van stemgerechtigden. Een interessante bron daarvoor is www.peil.nl van Maurice de Hond. Hier 
wordt kort ingegaan op een aantal bevindingen uit een enquête onder 12 duizend ondervraagden die op 12 
september 2012 hun stem hebben uitgebracht. Hun partijkeuze is daarbij gekoppeld aan een aantal 
relevante achtergrondkenmerken. Een vergelijking is gemaakt met een soortgelijke enquête onder degenen 
die bij de Tweede Kamerverkiezing van 2010 hun stem hebben uitgebracht2.   
 
Van degenen die zowel in 2010 als 2012 hebben gestemd bracht 85% in beide jaren een stem uit op de 
VVD. Dat was de meest ‘honkvaste’ partij, die werd gevolgd door de PvdA (78%), SP (73%), 
ChristenUnie (71%), D66 (63%), PVV 62%), CDA (50%) en GroenLinks (slechts 34%). Voor de SGP en 
de PvdD is dit percentage niet gepubliceerd op www.peil.nl. 
 
Overgangen tussen partijen 
In tabel 1.2 zijn de belangrijkste overgangen tussen partijen weergegeven, als percentage van het totaal 
aantal stemmen op de ‘herkomstpartij’ in 2010. Tevens is een omrekening gemaakt naar het aantal zetels. 
De overstap van CDA’ers en PVV’ers naar de VVD heeft de VVD ruim 5 zetels per partij opgeleverd. De 
‘winst’ van de VVD is dus voornamelijk geboekt op de coalitiegenoten uit Rutte-I. De PvdA heeft, in 
absolute zin, vooral stemmen gewonnen op GroenLinks (bijna 4 zetels), de SP en D66, maar ook op de 
PVV en de VVD (in totaal gingen 2,5 zetels van de PVV naar ‘linkse’ partijen als de SP en de PvdA).  
In tabel 1.3 staat een eenvoudige indicator om de (wederzijdse) overgangskansen tussen partijcombinaties 
te bepalen (het gemiddelde van de overgangskansen in beide richtingen). Soms was vooral sprake van een 
                                                 
2  Bij het publiceren van de uitkomsten is door Maurice de Hond rekening gehouden met de statistische 

betrouwbaarheid. Daarom zijn sommige uitkomsten niet gepubliceerd voor kleine partijen. 
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overgang van de ene naar de andere partij. Dat geldt voor overgangen van de CDA naar de VVD en, in 
mindere mate, naar de PvdA, de ChristenUnie en D66, voor de overgang van de PVV naar de VVD en, in 
mindere mate, naar de PvdA en de SP en het geldt voor de overgang van GroenLinks naar PvdA en, in 
mindere mate, D66 en VVD. Min of meer ‘in evenwicht’ zijn de (wederzijdse) overgangen tussen PvdA, 
VVD en D66. Uit tabel 1.4 blijkt dat de PvdA per saldo enige winst boekt op D66, maar dat D66 er in is 
geslaagd om (als enige partij) een lichte winst te boeken op de VVD. Waarschijnlijk is een deel van de 
linksliberale flank van de VVD overgestapt naar D66.  
 
Tabel 1.2 Belangrijkste overgangen tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012 
 
Gestemd in 2010 Gestemd in 2012 % van stemmen in 2010 Omgerekend naar zetels 
    
GroenLinks PvdA 38% 3,8 
CDA VVD 26% 5,3 
PVV VVD 22% 5,1 
D66 PvdA 18% 1,9 
SP PvdA 17% 2,5 
D66 VVD 12% 1,3 
GroenLinks D66 9% 0,9 
PvdA SP 8% 2,4 
CU PvdA 8% 0,4 
GroenLinks SP 7% 0,7 
PVV PvdA 7% 1,6 
GroenLinks VVD 7% 0,7 
CDA ChristenUnie 6% 1,2 
ChristenUnie VVD 6% 0,3 
PvdA VVD 6% 1,8 
VVD PvdA 5% 1,5 
VVD D66 5% 1,5 
CDA D66 5% 1,0 
SP VVD 5% 0,7 
ChristenUnie CDA 5% 0,2 
ChristenUnie SP 5% 0,2 
PvdA D66 4% 0,8 
PVV SP 4% 0,9 
Toelichting: 
De percentages zijn bepaald voor degenen die zowel in 2010 als 2012 een geldige stem hebben uitgebracht. Bij de omrekening 
naar zetels is geen rekening gehouden met winst of verlies van zetels door degenen die in 2012 wel, maar in 2010 niet hebben 
gestemd respectievelijk degenen die in 2012 niet, maar in 2010 wel hebben gestemd. Voor de PvdD, de SGP en (voor 2012) 
50Plus zijn geen resultaten gepubliceerd op www.peil.nl. 
 
Tabel 1.3 Grootste overgangskansen tussen partijen 
 
 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GrLinks CU 
VVD  5,5 11,5 14 3 8,5 3,5 3 
PvdA 5,5  3,5 5,5 12,5 11 19 4 
PVV 11,5 3,5  0,5 2 0 0 0 
CDA 14 5,5 0,5  0,5 3,5 0,5 5,5 
SP 3 12,5 2 0,5  0 3,5 2,5 
D66 8,5 11 0 3,5 0  5 0 
GrLinks 3,5 19 0 0,5 3,5 5  0 
CU 3 4 0 5,5 2,5 0 0  
Toelichting: 
De ‘overgangskansen’ zijn gemeten via een eenvoudige indicator, namelijk het gemiddelde van het percentage dat tussen 2010 en 
2012 is overgegaan van partij 1 naar partij 2 en het percentage dat is overgegaan van partij 2 naar partij 1. 
 
Voor sommige partijcombinaties is een overstap van de ene naar de andere partij onwaarschijnlijk. Die 
situaties zijn groen gemarkeerd in tabel 1.3. Een overgang tussen PVV enerzijds en Confessionele partijen 
(CDA, CU) en Groen progressieve partijen (D66 en GroenLinks) anderzijds komt zelden voor. 
Overgangen tussen het CDA en Behoudende partijen (PVV en SP) en GroenLinks vormen ook 
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uitzonderingen. Dat geldt ook voor overgangen tussen D66 en Behoudende partijen en de ChristenUnie. 
GroenLinks kent nauwelijks overgangen van/naar Confessionele partijen en de PVV en de ChristenUnie 
nauwelijks van/naar Groen progressieve partijen en de PVV. 
 
De saldi van winst en verlies staan in tabel 1.43. De VVD heeft de winst vooral gerealiseerd bij de 
voormalige coalitiegenoten uit Rutte-I. De PvdA heeft zowel winst geboekt bij die voormalige 
coalitiegenoten van de VVD als bij Groen progressieve partijen (vooral op GroenLinks). Voormalige 
stemmers op de PVV zijn hoofdzakelijk overgestapt naar de VVD, maar ook voor een substantieel deel 
naar de PvdA en de SP. 
 
Tabel 1.4 Saldi van winst en verlies tussen partijcombinaties 
 
 Winst (positief) of verlies (negatief) van partij in rij ten opzichte van partij in kolom (aantal zetels) 
 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GrLinks CU 
VVD  0,3 4,8 4,7 0,4 -0,2 0,7 0,3 
PvdA -0,3  1,6 1,7 0,1 0,7 3,8 0,4 
PVV -4,8 -1,6  -0,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 
CDA -4,7 -1,7 0,2  0,1 -0,8 0,1 -1,0 
SP -0,4 -0,1 0,9 -0,1  0,0 0,7 0,2 
D66 0,2 -0,7 0,0 0,8 0,0  0,8 0,0 
GrLinks -0,7 -3,8 0,0 -0,1 -0,7 -0,8  0,0 
CU -0,3 -0,4 0,0 1,0 -0,2 0,0 0,0  
 
Strategische kiezers 
Tussen SP en PvdA was de overgangskans aanzienlijk (zie tabel 1.3), maar hielden ‘overstappers’ elkaar 
per saldo vrijwel in evenwicht (tabel 1.4). Dat lijkt vreemd, omdat Roemer zoveel verloren zou hebben 
aan Samson. Dat is echter verlies ten opzichte van een fictieve winst (volgens peilingen) en niet ten 
opzichte van de feitelijke verkiezingsuitslag in 2010. Hier speelt ook een belangrijk aspect een rol, 
namelijk het ‘strategisch stemmen’: het afwijken van de feitelijke voorkeurspartij om ervoor te zorgen dat 
een andere partij als grootste uit de verkiezingen tevoorschijn komt en dus het voortouw mag nemen bij de 
kabinetsformatie4. Op www.peil.nl staat een analyse van het effect van strategisch stemmen. De PvdA zou 
daardoor maar liefst 12 zetels extra hebben gekregen en de VVD 7 zetels extra. Verlies als gevolg van 
strategisch stemmen resulteerde vooral voor de SP (8 zetels) en daarnaast voor de PVV (3 zetels), CDA en 
D66 (2 zetels) en voor de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en 50Plus (elk één zetel)5.  

                                                 
3  Benadrukt moet worden dat het hierbij slechts gaat om degenen die zowel in 2010 als 2012 hebben 

gestemd. Het effect van nieuwkomers in 2012 of van degenen die in 2010 wel, maar in 2012 niet hebben 
gestemd (‘afhakers’) is niet in de tabel verwerkt. Ook ontbreken SGP, PvdD en 50Plus in de tabel. Het 
totaal over de rij per partij kan dus afwijken van de feitelijke zetelwinst/verlies. Het grootste verschil tussen 
de feitelijke verandering in het aantal zetels tussen 2010 en 2012 enerzijds en het totaal volgens tabel 1.4 
anderzijds bestaat voor de VVD (1,8 zetels meer volgens de berekening in tabel 1.4) en de SP (1.5 zetels 
meer volgens de berekening in tabel 1.4). Dit effect kan samenhangen met verlies aan de niet in tabel 1.4 
meegenomen partijen en met het gecombineerde effect van nieuwkomers en afhakers. Het kan ook 
samenhangen met het feit dat de steekproef in peil.nl niet exact representatief is voor de kiezerspopulatie. 

4  Het is een intrigerende vraag hoe blij de SP-stemmers die ‘strategisch’ op de PvdA hebben gestemd en de 
PVV-stemmers die ‘strategisch’ op de VVD hebben gestemd om respectievelijk de VVD en de PvdA uit de 
regering te houden inmiddels zijn met hun ‘berekenende’ stemgedrag.  

5  Hoewel de gepubliceerde resultaten op www.peil.nl niet aangeven op welke andere partijen degenen die 
strategisch zeggen te hebben gestemd hun stem hebben uitgebracht, mag worden aangenomen dat degenen 
die oorspronkelijk SP hadden willen stemmen voor de PvdA hebben gekozen en dat degenen die 
oorspronkelijk voor PVV en CDA hadden willen stemmen voor de VVD hebben gekozen. Bij D66 zal de 
verdeling over VVD en PvdA ongeveer fifty-fifty zijn geweest. Dat kan worden afgeleid uit de antwoorden 
van de stemmers op die partijen op de vraag of zij hoopten dat de VVD of de PvdA de grootste partij zou 
worden. Wanneer verder wordt aangenomen dat de strategische stemmen van GroenLinks en de PvdD 
vooral naar de PvdA zijn gegaan en van de CU en 50Plus fifty-fifty zouden worden verdeeld, zou dat exact 
in een verdeling 12 zetels naar de PvdA en 7 zetels naar de VVD resulteren.  
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Kenmerken van kiezers 
Van het onderzoek onder 12 duizend ondervraagden die op 12 september 2012 hun stem hebben 
uitgebracht, zijn op www.peil.nl ook kenmerken van de stemmers per partij gepresenteerd. Daaruit blijkt 
onder andere dat tweederde van de stemmers op de SP vrouw is en 62% van de stemmers op D66 man. 
Het CDA en 50Plus hebben veel aanhang onder ouderen en de twee Groen progressieve partijen (D66 en 
GroenLinks) en de ChristenUnie onder jongeren. Uiteraard is het aandeel onkerkelijken bij de 
Confessionele partijen duidelijk lager dan bij de andere partijen. Op de SGP en de ChristenUnie wordt 
veel meer gestemd door Nederlands Hervormden en Gereformeerden dan door Katholieken. Katholieken 
stemmen zeker niet meer automatisch op het CDA: dat geldt nog maar voor 17% van hen. Op partijen als 
het PVV en de SP stemt maar liefst 14% respectievelijk 9% van de Katholieken. 
 
Interessant is de onderverdeling naar opleidingsniveau. Op www.peil.nl zijn vier opleidingsniveaus 
onderscheiden, van laag tot hoog. Door Bureau Louter is dit omgerekend naar een ‘opleidingsindex’ (zie 
tabel 1.5). Het hoogste daarop scoren de twee Groen progressieve partijen (D66 en GroenLinks), het 
laagst de twee Behoudende partijen (PVV en SP). VVD, PvdA en CDA nemen een tussenpositie in6. De 
verschillen tussen deze drie groepen van partijen zijn opmerkelijk groot.  
 
Tabel 1.5 Opleidingsindex stemmers per partij, 2010 en 2012 
 
Partij TK-verkiezing 2010 TK-verkiezing 2012 Wijziging 2010-2012 
    
VVD 1.70 1.65 -0.05 
PvdA 1.54 1.57 +0.03 
PVV 0.87 0.57 -0.30 
CDA 1.60 1.59 -0.01 
SP 1.06 0.77 -0.29 
D66 2.13 2.19 +0.06 
GroenLinks 2.04 2.30 +0.26 
Toelichting: 
Op www.peil.nl zijn vier opleidingsniveaus onderscheiden. Door Bureau Louter is dat omgezet in een ‘opleidingsindex’ door van 
het laagste naar het hoogste niveau gewichten van 0, 1, 2 en 3 toe te kennen. De score ligt dus tussen minimaal 0 en maximaal 3.  
 
De opleidingsindex is tussen 2010 en 2012 het minst gewijzigd voor het CDA en de PvdA. Een lichte 
afname resulteerde voor de VVD en een ruime afname voor de twee Behoudende partijen. De 
opleidingsindex nam iets toe voor D66 en nam ruim toe voor GroenLinks. Blijkbaar zijn hoog opgeleiden 
die partij meer trouw gebleven dan laag opgeleiden. Tussen 2010 en 2012 zijn de verschillen in 
opleidingsindex tussen de Behoudende partijen en de twee Groen progressieve partijen dus nog verder 
toegenomen. Uit het feit dat bij de SP en de PVV de opleidingsindex is afgenomen, mag worden 
geconcludeerd dat die partijen vooral aanhang onder het hoger opgeleide deel van hun stemmers in 2010 
hebben verloren. Toch is de opleidingsindex ook afgenomen bij de VVD, de partij waar de PVV’ers voor 
een vrij groot deel naar zijn overgegaan in 2012. Blijkbaar lag het gemiddeld opleidingsniveau van het 
relatief hoog opgeleide deel van de PVV’ers dat naar de VVD is overgestapt nog onder dat van het 
gemiddeld opleidingsniveau van de VVD-stemmers in 20107. Ook bij de SP heeft het relatief hoog 
opgeleide deel van de stemmers uit 2010 blijkbaar vooral de partij verlaten. Waarschijnlijk zijn dat vooral 

                                                 
6  In het door het CBS uitgevoerde Nationaal KiezersOnderzoek (NKO; 2.600 respondenten), waarvan de 

uitkomsten nog niet beschikbaar zijn voor 2012, maar wel voor 2010, wijken de resultaten wat af. Op 
soortgelijke wijze als in tabel 2.5 is door Bureau Louter een opleidingsindex berekend. Van de zeven 
partijen neemt de VVD ook dan positie 3 in, maar het verschil met D66 en GroenLinks is kleiner. En de 
opleidingsindex volgens het NKO 2010 ligt voor het CDA lager dan voor de PvdA en is ongeveer gelijk aan 
de score voor de SP. Ook volgens het NKO scoort de PVV duidelijk het laagst. Het is niet duidelijk wat de 
redenen zijn voor de verschillen tussen www.peil.nl en het NKO voor met name de VVD en het CDA  

7  Naar analogie van de bekende Belgenmop dat bij vertrek van de slimste Belgen naar Nederland het 
gemiddeld intelligentieniveau in beide landen afneemt. (Een mop heeft als kenmerk dat deze in strijd met de 
waarheid mag zijn.)  
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de ‘strategische stemmers’ geweest die PvdA hebben gestemd8 en nu te maken hebben met de VVD in de 
regering - iets dat zij juist hadden willen vermijden.   
 
Op www.peil.nl zijn de stemmers tevens onderverdeeld naar vier inkomensniveaus. Op soortgelijke wijze 
als voor de opleidingsindex is dat door Bureau Louter omgerekend in een inkomensindex voor 2010 en 
2012 (zie tabel 1.6). De laagste score resulteert ook nu voor de twee Behoudende partijen, waarbij de 
inkomensindex voor de SP overigens nog aanzienlijk lager is dan voor de PVV9. Het CDA, D66 en, 
vooral, de VVD zijn de partijen met de hoogste gemiddelde inkomensindex, PvdA en GroenLinks nemen 
een tussenpositie in. Evenals bij de opleidingsindex zijn de verschillen tussen 2010 en 2012 groter 
geworden. De twee partijen met de laagste inkomensindex in 2010 (PVV en SP) zagen die index in 2012 
nog verder afnemen, de drie partijen met de hoogste inkomensindex in 2010 (VVD, D66 en CDA) zagen 
die inkomensindex juist verder stijgen in 2012. Zowel beschouwd naar opleidingsniveau als naar 
inkomensniveau zijn de verschillen tussen de achterbannen van de partijen dus toegenomen tussen 2010 
en 2012.   
 
Tabel 1.6 Inkomensindex stemmers per partij, 2010 en 2012 
 
Partij TK-verkiezing 2010 TK-verkiezing 2012 Wijziging 2010-2012 
    
VVD 1.86 1.94 0.08 
PvdA 1.45 1.35 -0.10 
PVV 1.20 1.00 -0.20 
CDA 1.65 1.70 0.05 
SP 1.06 0.52 -0.54 
D66 1.68 1.78 0.10 
GroenLinks 1.55 1.44 -0.11 
Toelichting: 
Op www.peil.nl zijn vier inkomensniveaus onderscheiden. Door Bureau Louter is dat omgezet in een ‘inkomensindex’ door van 
het laagste naar het hoogste niveau gewichten van 0, 1, 2 en 3 toe te kennen. De score ligt dus tussen minimaal 0 en maximaal 3. 

                                                 
8  Of dat zo is, zou kunnen worden nagegaan met behulp van de basisgegevens van het onderzoek op 

www.peil.nl. Dat geldt ook voor de aanname over de PVV’ers die zijn overgestapt naar de VVD. 
9  Uit www.peil.nl wordt niet duidelijk welk inkomensbegrip wordt gehanteerd. Wanneer het (naar mag 

worden aangenomen) om het individueel inkomen gaat (en niet om het huishoudensinkomen) vormt het feit 
dat de stemmers op de SP voor maar liefst 66% uit vrouwen bestaan een verklaring voor de lage 
inkomensindex: een kleiner deel van de vrouwen heeft inkomen uit arbeid (hun participatie op de 
arbeidsmarkt is lager) en bovendien werken zij veel meer in deeltijd (waardoor hun inkomen gemiddeld ook 
lager is). Het aandeel van vrouwelijke stemmers op de SP is tussen 2010 en 2012 ook toegenomen van 57% 
naar 66%. Samen met het feit dat vooral hoger opgeleiden (die gemiddeld genomen meer verdienen dan 
lager opgeleiden) de partij hebben verlaten, vormt dit een mogelijke verklaring voor de zeer sterke afname 
van de inkomensindex tussen 2010 en 2012. 
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2 Het veranderende politieke landschap 
 
2.1 Veranderingen tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012 
 
In hoeverre is de ruimtelijke verdeling van de stemmen volgens de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 
(verder kortweg aangeduid als ‘TK2012’) gelijk aan de ruimtelijke verdeling van de stemmen volgens de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2010 (‘TK2010’)? Dat is gemeten door per partij het statistisch verband 
te bepalen tussen het relatieve aandeel stemmen per gemeente in 2012 en het relatieve aandeel stemmen 
per gemeente in 2010 (zie het kader voor het begrip ‘relatief aandeel’). In figuur 2.1 is dat als voorbeeld 
weergegeven voor twee partijen. De lijn die door de puntenwolk is getrokken geeft het verband10. Als één 
van de voorbeelden is hier gekozen voor de PvdA. Daar was in 2010 sprake van een ‘Cohen-effect’, dat in 
2012 wegviel11. Amsterdam ligt daardoor ver buiten de puntenwolk die wordt gevormd door de andere 
gemeenten. Daarom is voor de PvdA zowel een statistisch verband mét Amsterdam gemeten (de 
doorgetrokken lijn) als een statistisch verband zonder Amsterdam (de stippellijn). Uit figuur 2.1 wordt 
duidelijk dat het relatieve aandeel van de PvdA in 2012 in vrijwel alle gemeenten hoger lag dan in 2010, 
terwijl dat aandeel voor GroenLinks altijd lager was12. In figuur 2.2 is het statistisch verband gemeten 
tussen de uitslagen volgens de TK2010 en de TK2012: er wordt als het ware gemeten in hoeverre de 
waarnemingen voor de gemeenten alle exact op een lijn liggen (dan resulteert een score van 1). Wanneer 
in de puntenwolk veel gemeenten wat meer boven of onder de lijn liggen, is de statistische samenhang 
lager. In figuur 2.2 resulteert dan een lagere score. 
 
De begrippen ‘relatief aandeel’ en ‘relatieve ontwikkeling’ in dit rapport 
Veelal wordt het relatieve aandeel berekend als het percentage van de stemmen op een partij binnen het totaal 
aantal stemmen. Hier wordt een iets andere maat gebruikt, namelijk niet de verhouding van het aantal stemmers op 
een partij gedeeld door het totaal aantal stemmers, maar het totaal aantal stemmers gedeeld door het aantal personen 
dat niet op de partij stemt. Wanneer het aandeel van een partij in het totaal aantal stemmen wordt aangegeven met a, 
wordt het relatieve aandeel dus berekend als a/(1-a). Dit speelt vooral een rol wanneer de ontwikkeling van het 
relatieve aandeel centraal staat (de relatieve ontwikkeling). De filosofie hierachter is dat het moeilijker is om het 
aandeel van 50% naar 60% uit te breiden dan van 5% naar 6%. In beide gevallen gaat het om een verhoging met een 
factor 1.2. In het eerste geval moet echter 10% van de 50%  mensen die de partij in het eerste jaar nog niet stemden 
worden overtuigd (1 op de 5 dus), in het tweede geval slechts 1% van de 95% mensen die de partij in het eerste jaar 
nog niet stemden (1 op de 95 dus). Naarmate het aandeel hoger is, wordt het dus steeds moeilijker om dat aandeel 
nog verder te verhogen. De relatieve ontwikkeling wordt dus gemeten als de ontwikkeling van het relatieve aandeel 
in een jaar ten opzichte van het relatieve aandeel in een eerder jaar. Hoewel dit vooral bij ontwikkelingen in de tijd 
een rol speelt, wordt deze definitie van het ‘relatieve aandeel’ verder in dit rapport gehanteerd. Wanneer dat niet het 
geval is, wordt gewoon gesproken van ‘het aandeel’.    
 
Uit figuur 2.2 blijkt dat het statistisch verband tussen de TK2010 en de TK2012 voor de PvdA hoger is 
zonder Amsterdam dan met Amsterdam, zoals verwacht mocht worden uit figuur 2.1 (met name omdat de 
grote stad Amsterdam een zwaarder gewicht krijgt bij het meten van het verband). 
De partij waarvoor de ruimtelijke verdeling van de stemmen over Nederland duidelijk het meest verschilt 
tussen 2010 en 2012 is de VVD (waarbij dus rekening wordt gehouden met de algemene groei van de 
VVD in vrijwel alle gemeenten). In wat mindere mate geldt dat voor de SP en de PvdD. Partijen waarvoor 
de ruimtelijke verdeling van de stemmers over Nederland weinig is gewijzigd zijn de ChristenUnie en de 
SGP en, in wat mindere mate, de PVV en D66. Hoewel de VVD en de PvdA beide sterk zijn gegroeid, 
                                                 
10  Bij het meten van het verband is gebruik gemaakt van een methodiek waarbij het ‘gewicht’ dat gemeenten 

krijgen bij het bepalen van het verband gelijk is aan het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen per 
gemeente. Steden (met name grote steden) krijgen dus een zwaarder gewicht. Deze methodiek (zogenaamde 
Weighted Least Squares) wordt overal in dit rapport toegepast waar statistische verbanden worden gemeten. 

11  In 2010 hebben veel Amsterdammers op de PvdA gestemd omdat hun voormalige burgemeester Cohen toen 
lijsttrekker was. In paragraaf 4.1 is berekend dat dit de PvdA in Amsterdam waarschijnlijk bijna 23 duizend 
stemmen extra heeft opgebracht in 2010.   

12  Uit figuur 2.1b blijkt ook dat het aandeel van GroenLinks in kernsteden veelal vrij hoog is. Zie bijlage I 
voor een kaartbeeld met de 29 kernsteden volgens de gebiedsindeling van Bureau Louter. 
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lijkt het type groei anders te zijn. Bij de PvdA (zeker exclusief het eenmalige ‘Cohen effect’ in 
Amsterdam) is de ruimtelijke spreiding in vrij sterke mate stabiel. Blijkbaar heeft die partij in alle 
gemeenten een min of meer gelijke relatieve groei gekend. Bij de VVD lijkt eerder sprake te zijn van een 
combinatie van sterke groei in sommige gemeenten en wat minder sterke groei in andere. Vooralsnog 
blijft het bij deze constatering. In welke type gemeenten die groei relatief hoog of relatief laag was, komt 
later aan de orde.       
 
Figuur 2.1 Samenhang uitslagen TK2010 en TK 2012 per gemeente, PvdA en GroenLinks 
 
Relatief aandeel 2012 Relatief aandeel 2012

Type gemeente
♦ Kernstad
♦ Overig

Relatief aandeel 2010     . Relatief aandeel 2010

a. PvdA b. GroenLinks

Vergelijking 2010-2012
Idem, excl. Amsterdam

Amsterdam

 
 
Figuur 2.2 Ruimtelijke samenhang uitslagen TK2010 en TK2012 (R-kwadraat) 
 
VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
GroenLinks
Chrsten Unie
SGP
PvdD

Confessioneel
Behoudend
Groen progressief

0.8 0.85 0.9 0.95 10.8 0.85 0.9 0.95 1

Excl. Amsterdam

 
Toelichting: 
Weergegeven is de R-kwadraat. Dat is een statische maat die maximaal 1 is (een exact statistisch verband) en minimaal 0 (geen 
enkel statistisch verband). 
 
Wanneer naar ruimtelijke wijzigingen in stemgedrag wordt gekeken, is het eerste dat kan worden 
nagegaan of partijen hun positie verder hebben versterkt waar zij al sterk waren of daar juist terrein 
hebben verloren. Bij partijen die verlies hebben geboekt, moet daarbij ‘versterkt’ veelal worden opgevat 
als ‘hun verlies relatief hebben weten te beperken’. Dan blijkt dat er voor partijen als VVD, PVV en D66 
geen verband bestaat tussen de ontwikkeling van het aantal stemmen in een gemeente en de mate waarin 
die partij al sterk vertegenwoordigd was in de uitgangssituatie (zie figuur 2.3). De relatief grote 
verschuivingen in stemgedrag bij de VVD hangen dus niet samen met een algemene ‘inhaalslag’ in 



Bureau Louter, 1 november 2012    De politieke kaart van 2012 

peter@bureaulouter.nl            Tel. 015-2682556           www.bureaulouter.nl 14

gemeenten waar die partij nog niet sterk was vertegenwoordigd of juist een verdere versterking in die 
gemeenten waar de VVD al een sterk positie innam. Bij de PvdA lijkt de ontwikkeling van het aantal 
stemmen in gemeenten waar die partij in 2010 nog wat minder sterk was vertegenwoordigd relatief 
gunstig te zijn geweest (en relatief ongunstig in gemeenten waar de partij relatief sterk was 
vertegenwoordigd). Dat wordt echter vrijwel volledig verklaard door het sterk terugvallen van het aantal 
stemmen op de PvdA in Amsterdam. Dat is vanouds een PvdA-bolwerk, maar in 2010 werd dat nog eens 
extra geaccentueerd door het Cohen-effect. In 2012 viel dat weg, met als gevolg een relatief (vergeleken 
met andere gemeenten) achterblijvende ontwikkeling in Amsterdam. Omdat grote gemeenten zwaarder 
meewegen bij het vaststellen van de statistische verbanden heeft dat een grote invloed. Het CDA is de 
enige partij waar, gegeven een algemeen stemmenverlies, dat verlies nog eens extra groot was in de 
traditionele ‘bolwerken’ van die partij13. Voor de SP en de PVV geldt dat niet. Het negatieve verband bij 
de SGP is vooral het gevolg van winst van die partij in gemeenten waar men voorheen niet sterk was 
vertegenwoordigd. Winst (overigens vanaf een zeer lage basis) werd onder andere geboekt in diverse 
gemeenten in het zuiden van Nederland. 
 
Figuur 2.3 Verband tussen ontwikkeling 2010-2012 en aandeel in 2010 per partij 
 

Score Significantie
VVD 0
PVDA --- (-)
PVV 0
CDA ---
SP +
D66 0
GROENLINKS +++
ChristenUnie +++
SGP ---
Partij voor de Dieren -

Confessioneel +
Behoudend -
Groen Progressief 0

? (-)  Score / significantie exclusief Amsterdam

-0.3 -0.15 0 0.15 0.3-0.3 -0.15 0 0.15 0.3

 
 
Toelichting: 
In deze figuur is weergegeven in hoeverre de ontwikkeling van het relatieve aandeel stemmen in de periode 2010-2012 
samenhangt met het relatieve aandeel stemmen in 2010. Weergegeven is de R-kwadraat (inclusief de richting van het verband). 
Een positieve score houdt in dat de relatieve ontwikkeling van het aantal stemmen relatief gunstig is geweest in die gemeenten 
waar een partij in 2010 al sterk was vertegenwoordigd. Een negatieve score betekent dat de relatieve ontwikkeling van het aantal 
stemmen relatief ongunstig is geweest in gemeenten waar een partij in 2010 al sterk was vertegenwoordigd (en relatief gunstig 
waar die partij in 2010 nog niet sterk was vertegenwoordigd). 
 
Een versterking van de positie in gemeenten waar men in 2010 ook al sterk was vertegenwoordigd heeft 
vooral plaatsgevonden bij GroenLinks en de ChristenUnie. Bij GroenLinks gaat het daarbij overigens 
vooral om het relatief beperkt houden van het verlies in die gemeenten waar die partij relatief sterke 
posities inneemt. Daar waar GroenLinks al niet sterk was vertegenwoordigd, hebben de kiezers de partij 
blijkbaar in nog sterkere mate de rug toegekeerd dan gemiddeld.  
 
Ruimtelijke samenhang partijen 
In Een nieuwe politieke kaart is bepaald in hoeverre er tussen partijen een ruimtelijk verband bestaat in het 
aantal stemmen: is het zo dat als een partij in een gemeente sterk is vertegenwoordigd ook een andere 
partij daar vaak sterk is vertegenwoordigd (een positief ruimtelijk verband) of zijn de ruimtelijke 
spreidingspatronen juist totaal verschillend (een negatief verband)?  In tabel 2.1 is deze analyse herhaald 

                                                 
13  Uit latere analyses in dit rapport zal blijken dat daarvan vooral in de katholieke delen van Nederland sprake 

is geweest. 
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voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, aangevuld met de nieuwe partij 50Plus. Voor die partij is 
de ruimtelijke samenhang het sterkst met de PVV: in gemeenten met relatief veel PVV-stemmers wonen 
ook vaak veel 50Plus-stemmers. Ook tussen het aantal 50Plus-stemmers en het aantal VVD-stemmers 
bestaat een licht positief verband.  
Het patroon van ruimtelijke samenhangen in kiezersaanhang tussen de partijen is uiteraard in sterke mate 
vergelijkbaar met het patroon in 2010. Tussen D66, GroenLinks en de PvdD (‘Groen progressief’) bestaan 
vrij sterke ruimtelijke samenhangen. In iets mindere mate geldt dat ook tussen de PvdA (‘Rood 
progressief’) en die drie partijen. Met de SP bestaan voor geen van deze progressieve partijen ruimtelijke 
samenhangen. De enige positieve ruimtelijke samenhang voor die partij resulteert met de PVV. Daarnaast 
is tussen ChristenUnie en SGP sprake van een positieve ruimtelijke samenhang. CDA’ers blijken veelal in 
andere gemeenten te wonen dan stemmers op progressieve partijen. 
Groen progressief en Rood progressief is de enige combinatie van partijtypen waarvoor sprake is van een 
positieve ruimtelijke samenhang (zie figuur 2.1b). Opvallend is dat de ruimtelijke samenhang van 
Confessioneel slechts met Rechtsliberaal niet negatief is. Daarmee is Confessioneel het enige partijtype 
waarvoor een ruimtelijk (negatief) verband bestaat met het partijtype Behoudend.  
 
Tabel 2.1a Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijen per gemeente 2012, R-kwadraat scores 
 
 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU SGP PvdD 50+ 
VVD   -0.43     -0.16   -0.12       0.13 
PvdA -0.43     -0.26   0.17 0.31   -0.20 0.31   
PVV         0.11 -0.17 -0.16       0.31 
CDA   -0.26       -0.35 -0.35 0.13   -0.63   
SP -0.16   0.11         -0.20 -0.17     
D66   0.17 -0.17 -0.35     0.84 -0.16 -0.14 0.42   
GL -0.12 0.31 -0.16 -0.35   0.84       0.45   
CU       0.13 -0.20 -0.16     0.40 -0.16 -0.20 
SGP   -0.20     -0.17 -0.14   0.40   -0.13   
PvdD   0.31   -0.63   0.42 0.45 -0.16 -0.13     
50+ 0.13   0.31         -0.20       
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. 
 
Tabel 2.1b Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijtypen per gemeente 2012, R-kwadraat scores 
 
 Rechtsliberaal Confessioneel Behoudend Rood progressief Groen progressief 
Rechtsliberaal    -0.43  
Confessioneel   -0.15 -0.30 -0.39 
Behoudend  -0.15    
Rood progressief -0.43 -0.30   0.25 
Groen progressief  -0.39  0.25  
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. 
 
Hoewel het beeld voor 2010 en 2012 vrij stabiel is, zijn er toch enige veranderingen opgetreden (zie tabel 
2.2). Het verschil in de ruimtelijke stempatronen van de CDA en de PvdA is minder groot geworden sinds 
2010. De score van 0,23 in tabel 2.2 is het resultaat van een negatief verband van -0,49 in 2010 en een 
minder negatief verband van -0,26 in 2012. Nog steeds wonen PvdA-stemmers en CDA-stemmers dus 
vaak in verschillende gemeenten, maar de mate waarin zij ‘ruimtelijk gescheiden’ van elkaar wonen is 
afgenomen. Dat geldt ook voor de combinatie GL-CDA en CDA-D66. In het algemeen geldt dus dat het 
verschil in woonplaats tussen CDA-ers en stemmers op progressieve partijen kleiner is geworden. 
Combinaties waarvoor het negatieve verband al niet heel sterk was en tussen 2010 en 2012 nog kleiner is 
geworden zijn GL-SGP, PvdA-PVV, PvdA-PVV en GL-CU. Tussen de Groen progressieve partijen 
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bestonden al sterke ruimtelijke samenhangen in 2010 en die zijn daarna nog verder toegenomen (zie de 
combinaties D66-PvdD, GL-PvdD en D66-GL).    
 
Maar er zijn ook partijcombinaties waarvoor de ruimtelijke samenhang juist lager is geworden. Opvallend 
is dat het daarbij overwegend gaat om een combinatie van de PvdA met een andere partij. Vooral de 
ruimtelijke samenhang tussen de woonplaats van VVD-stemmers en PvdA-stemmers is sterk afgenomen. 
Die was in 2010 al negatief en sindsdien is het verschil nog verder toegenomen. VVD’ers en PvdA’ers 
wonen dus blijkbaar steeds meer ‘gescheiden’ van elkaar (gemeten op het niveau van gemeenten). In 
mindere mate geldt een dergelijke beweging ook voor de partijcombinatie VVD-GL. Voor de 
partijcombinaties PvdA-D66 en PvdA-GL was in 2010 sprake van een vrij sterke positieve ruimtelijke 
samenhang in het aantal stemmers. Die samenhang is tussen 2010 en 2012 echter afgenomen.  
Uit tabel 2.2b blijkt dat zowel voor Rood progressief als voor Groen progressief het verschil in woonplaats 
kleiner is geworden met Confessioneel en Behoudend. De ruimtelijke samenhang tussen Rood progressief 
en Groen progressief is echter duidelijk kleiner geworden kleiner geworden (van 0.45 in 2010 naar 0.25 in 
2012).    
 
Tabel 2.2a Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijen per gemeente, verandering 2010-2012 
 
 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU SGP PvdD 
VVD  -0.32     -0.10    
PvdA -0.32  0.07 0.23 0.07 -0.12 -0.22  -0.05  
PVV  0.07         
CDA  0.23    0.08 0.13    
SP  0.07         
D66  -0.12  0.08   0.06   0.11 
GL -0.10 -0.22  0.13  0.06  0.12 0.05 0.07 
CU       0.12    
SGP  -0.05     0.05    
PvdD      0.11 0.07    
Toelichting:  
Weergegeven is het verschil in R-kwadraat tussen 2012 en 2010. Wanneer de ruimtelijke patronen meer op elkaar gaan lijken 
(‘convergeren’), zijn de scores met zwart weergegeven, wanneer ze minder op elkaar gaan lijken (‘divergeren’) zijn de scores met 
rood aangegeven. Slechts veranderingen in score van hoger dan 0.05 (in absolute zin) zijn weergegeven. Vet weergegeven zijn 
verbanden van hoger dan 0.2. 
 
Tabel 2.2b Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijtypen per gemeente, verandering 2010-2012 
 
 Rechtsliberaal Confessioneel Behoudend Rood progressief Groen progressief 
Rechtsliberaal    -0.32  
Confessioneel   -0.10 0.13 0.12 
Behoudend  -0.10  0.05 0.08 
Rood progressief -0.32 0.13 0.05  -0.20 
Groen progressief  0.12 0.08 -0.20  
Toelichting:  
Weergegeven is het verschil in R-kwadraat tussen 2012 en 2010. Wanneer de ruimtelijke patronen meer op elkaar gaan lijken 
(‘convergeren’), zijn de scores met zwart weergegeven, wanneer ze minder op elkaar gaan lijken (‘divergeren’) zijn de scores met 
rood aangegeven. Slechts veranderingen in score van hoger dan 0.05 (in absolute zin) zijn weergegeven. Vet weergegeven zijn 
verbanden van hoger dan 0.2. 
 
 
2.2 Verklarende analyse voor ruimtelijke verschillen in stemgedrag 
 
Zonder individuele gegevens over veranderd stemgedrag is niet met zekerheid vast te stellen welke 
bewegingen schuil gaan achter de veranderingen in ruimtelijke samenhang in het aantal stemmers tussen 
partijcombinaties. Wel kan per partij worden vastgesteld welke kenmerken van de gemeenten verschillen 
in het aantal stemmen per partij verklaren. In Een nieuwe politieke kaart is een dergelijke analyse al 
uitgevoerd aan de hand van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Het uitgangspunt is 
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een selectie van indicatoren. Die indicatoren zijn niet toevallig gekozen. Zij representeren onder andere 
kenmerken van personen die mede worden geacht hun partijkeuze te bepalen. Zoals al in paragraaf 1.2 
werd 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 sommige personen met een laag inkomen stemmen 
op de VVD. Naast persoonskenmerken staan er ook diverse omgevingskenmerken bij de indicatoren, zoals 
bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid of indicatoren die staan voor de mate van veiligheid/overlast.  
Het is mogelijk om te bepalen in hoeverre ruimtelijke verschillen in scores op een individuele indicator 
verschillen in het percentage stemmen op een partij verklaren. Er zijn echter meerdere factoren die 
gelijktijdig 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. Daarbij is eerst een groter aantal gemeentelijke kenmerken 
(‘indicatoren’) teruggebracht tot een zestal ‘factoren’, die onderling onafhankelijk zijn (zie bijlage II voor 
de wijze waarop de indicatoren zijn gemeten en voor de resultaten van de factoranalyse). In tabel 2.3 staat 
deze analyse voor de Tweede Kamerverkiezingen 201214.  
 
Uit tabel 2.3 blijkt onder andere het volgende15: 

• Naarmate de verstedelijking hoger is, neemt het aantal PvdA-, PvdD-, PVV-, D66- en GL-
stemmers sterk toe. In iets mindere mate geldt dat voor de SP. Stemmers op de partijtypen 
Behoudend en Groen progressief zijn vooral in stedelijke gebieden te vinden. De confessionele 
partijen en de VVD scoren juist beter op het platteland. 

• VVD-stemmers, D66-stemmers (en het partijtype Groen progressief in het algemeen) 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 SP (en het partijtype Behoudend in het algemeen) 
en vooral de PvdA.  

• 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 de drie 
confessionele partijen en de SP. Tussen partijtypen bestaan grote verschillen. Stemmers op het 
partijtype Groen progressief wonen vooral in welvarende gemeenten (wat overigens niet wil 
zeggen dat zij ook zelf altijd ‘welvarend’ zijn) en stemmers op de partijtypen Confessioneel en 
Behoudend juist in minder welvarende gemeenten. 

• De Protestant-Katholiek verhouding 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 
katholieken de SP, de PVV (die beide een belangrijke basis hebben in het zuiden van Nederland: 
zie de partijprofielen in paragraaf 2.3), 50Plus, D66 en in iets mindere mate de VVD. De score 
voor het CDA is vrijwel neutraal, omdat die partij zowel katholieken (voorheen KVP) als 
protestanten (voorheen ARP en CHU) trekt. Voor het partijtype Confessioneel als geheel geldt dat 
de stemmers vooral in gebieden met veel protestanten zijn te vinden: daar bindt de kerk blijkbaar 
meer dan in katholieke gebieden. Met name stemmers op het partijtype Behoudend wonen relatief 
vaak in gemeenten met veel katholieken.  

                                                 
14  Het is hierbij van belang dat de oorspronkelijke indicatoren zijn gekozen op basis van de aanname dat zij 

mogelijk effect hebben op het stemgedrag. Vervolgens zijn verklarende analyses uitgevoerd op basis van de 
scores op de factoren die resulteerden uit de factoranalyse. Dit is een zogenaamde ‘deductieve benadering’. 
Er is vervolgens niet geprobeerd om de verklaringskracht van de rekenmodellen op te voeren door, naar 
aanleiding van de gevonden resultaten, te gaan sleutelen aan het rekenmodel (bijvoorbeeld door het 
toevoegen van extra verklarende variabelen). Een dergelijke, meer ‘inductieve benadering’, waarbij het 
streven er op is gericht om de verklaringskracht van het model zo veel mogelijk op te voeren is ook 
denkbaar (en er zijn door Bureau Louter ook experimenten in die richting uitgevoerd), maar vormt in dit 
rapport niet het uitgangspunt.  

15  Aangezien de VVD volgens onze indeling de enige Rechtsliberale partij is en de PvdA de enige Rood 
progressieve partij, zijn die partijtypen in tabel 2.3 (en in soortgelijke volgende tabellen in dit rapport) niet 
afzonderlijk weergegeven. 
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• In universiteitssteden en hun omgeving scoren D66 en GL zeer hoog. In iets mindere mate geldt 
dat voor de PvdD. Partijen die daar lager scoren zijn VVD, PVV, CDA, SP en 50Plus. In en rond 
universiteitssteden wonen vooral veel stemmers op het partijtype Groen progressief. 

• 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 
50Plus, de SGP en de VVD. Aan de andere kant van het spectrum staan de PvdA, D66 en 
GroenLinks. Naar partijtype beschouwd wonen stemmers op Confessionele en Behoudende 
partijen meer in gemeenten waar veel belang wordt gehecht aan veiligheid en sociale cohesie en 
stemmers op Groen Progressieve partijen juist minder. De scores op deze factor corresponderen in 
hoge mate met de as maatschappelijk progressief versus maatschappelijk conservatief in de meer 
moderne beschouwingen over het politieke landschap (zie paragraaf 1.1).   

 
Tabel 2.3 Regressieanalyse: verklaring van percentage stemmen TK2012 via  factorscores 
 
 Factoren Verklarings-

graad (R2) 
Politieke 
partij 

Stede-
lijkheid 

Econo-
mische 
kracht 

Gemiddelde 
welvaart 

Protestant-
Katholiek 

Omgeving 
universiteits-

stad 

Geborgen-
heid/veilig-

heid 

 

        
VVD --- +++ ++++ -- -- ++ 0,68 
PvdA ++++ --- -   --- 0,59 
PVV +++ - -- --- -- +++ 0,50 
CDA ---- - --- + -- + 0,73 
SP ++ -- --- ---- --  0,69 
D66 +++ +++ ++++ --- ++++ --- 0,84 
Groen Links +++ + +++  ++++ --- 0,75 
Christen Unie ---  --- ++++   0,76 
SGP --- ++ --- ++++  ++ 0,60 
PvdD ++++  +++  ++  0,70 
50Plus ++ + + --- -- ++ 0,39 
        
Confessioneel ---- + ---- ++++ - ++ 0,86 
Behoudend +++ -- --- ---- -- ++ 0,71 
Groen Progr. ++++ ++ ++++ -- ++++ --- 0,85 
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.) 
 
Vervolgens is het de vraag in hoeverre veranderingen in stemgedrag tussen 2010 en 2012 samenhangen 
met de verklarende variabelen. Dat is in tabel 2.4 nagegaan door het verschil in resultaten op de 
regressieanalyses voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012 onderling te vergelijken. 
Uit tabel 2.4 blijkt onder andere dat de VVD-stemmers in 2012 meer in niet-verstedelijkte gebieden 
woonden dan in 2010. De PVV en het CDA hebben hun verlies het meest weten te beperken in stedelijke 
gebieden. Het ligt voor de hand om hieruit te concluderen dat de overgang van de PVV en het CDA naar 
de VVD vooral in landelijke gebieden heeft plaatsgevonden. Meer dan in 2010 komen de kiezers van de 
PvdA in 2012 uit economisch minder krachtige gemeenten. De CDA heeft daar het verlies meer weten te 
beperken dan in economisch sterke gemeenten. Andere partijen versterkten hun positie juist relatief in 
gemeenten met een sterke economie (bijvoorbeeld de VVD, GroenLinks, de PvdD). ‘Relatief’ omdat het 
bij GroenLinks weer vooral gaat om het wat meer beperken van het verlies. Uit de factor ‘Protestant-
Katholiek’ blijkt dat de VVD, de PvdA, de SP en D66 hun positie hebben versterkt in gemeenten met veel 
katholieken. De PVV en het CDA wisten hun verlies vooral te beperken in gemeenten met veel 
protestanten. Elders in dit rapport zal blijken dat vooral in gebieden met veel katholieken grote 
veranderingen in stemgedrag zijn opgetreden. Dit resultaat duidt er dan ook op dat de verliezende partijen 
CDA en PVV vooral in katholieke gebieden kiezers hebben verloren aan winnende partijen als de VVD 
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en, in mindere mate, de PvdA en D66. Vergeleken met 2010 wisten alle Groen progressieve partijen en de 
SP hun positie in 2012 relatief te versterken in universiteitssteden. De Rood progressieve PvdA kende 
juist een bij het gemiddelde voor die partij achterblijvende ontwikkeling in de universiteitssteden. Voor de 
factor geborgenheid/veiligheid tenslotte zijn de verschillen tussen 2010 en 2012 veelal niet groot. Slechts 
de VVD heeft beter gescoord in gemeenten met veel stemmers die veiligheid/geborgenheid van belang 
vinden. Dat kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat de VVD via slogans als ‘Blauw hoort op straat, 
niet achter een bureau’ en soortgelijke oneliners in de verkiezingscampagne duidelijk heeft gekozen voor 
het aanscherpen van het ‘law and order’ profiel van de partij. 
 
Tabel 2.4 Verandering in invloed factoren op stemgedrag tussen 2010 en 2012 
 
 Factoren Verschil verkla-

ringsgraad (R2) 
Politieke 
partij 

Stede-
lijkheid 

Econo-
mische 
kracht 

Gemiddelde 
welvaart 

Protestant-
Katholiek 

Omgeving 
universiteits-

stad 

Geborgen-
heid/veilig-

heid 

 

        
VVD -0.242 0.051 -0.145 -0.046  0.084 0.03 
PvdA  -0.121 -0.080 -0.064 -0.090 -0.030 0.02 
PVV 0.087   0.075   -0.02 
CDA 0.039 -0.091  0.071  -0.047 -0.05 
SP  0.035 -0.044 -0.056 0.162  0.08 
D66 -0.074  -0.042 -0.043 0.045  0.00 
Groen Links -0.097 0.075  0,037 0.078 0.044 -0.03 
Christen Unie       -0.01 
SGP       0.03 
PvdD  0.108 0.041 0.044 0.107  0.09 
        
Confessioneel 0.095   0.144 0.032  0.01 
Behoudend 0.079   -0.033 0.061 -0.032 0.04 
Groen Progr. -0.088 0.064   0.055 0.047 0.01 
Toelichting:  
Om de resultaten tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012 goed te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt van 
zogenaamde ß-scores. Het voert te ver om hier op de methodologische details in te gaan, maar de ß-score geeft de mate aan 
waarin een verklarende variabele (hier de factorscores) verschillen in de te verklaren variabele (hier het percentage stemmers per 
politieke partij) verklaart. (De t-waarde, die in tabel 2.3 wordt gebruikt geeft de waarschijnlijkheid aan dat er van een statistisch 
significant verband sprake is.) In tabel 2.4 staat het verschil in ß-score tussen de verklaringsmodellen voor de TK2010 en 
TK2012. In de tabel is ook de richting aangegeven. De scores geven aan of een verband sterker wordt of zwakker. Een positieve 
score kan overigens zowel een versterking tussen 2010 en 2012 van een in 2010 al positieve invloed betekenen als een 
vermindering van een in 2010 bestaande negatieve invloed tussen 2010 en 2012. Alleen veranderingen van meer dan 0.03 (in 
absolute zin) zijn weergegeven in de tabel. Scores, hoger dan 0.10 in absolute zin, zijn vet gemarkeerd. Het ‘verschil 
verklaringsgraad (R2)’ geeft aan of verschillen in het percentage stemmers per partij voor TK2012 beter konden worden verklaard 
aan de hand van de zes factoren (een positieve score) of dat de verklaringsgraad in 2010 hoger was (een negatieve score).  
 
In figuur 2.4 staat het relatief belang van de zes factoren aan de verklaring van verschillen in het 
percentage stemmers per partij, aan de hand van ß-scores (in plaats van t-waarden in tabel 2.3). 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 en de SP de Protestant-Katholiek verhouding.  
De grootste wijzigingen16 tussen 2010 en 2012 in de invloed van de factoren op het stemgedrag zijn: 

• VVD: meer gericht op het platteland en op (iets) minder welvarende gemeenten dan in 2010. 
• PvdA: meer gericht op economisch minder sterke gebieden 
• SP: meer dan in 2010 gericht op universiteitssteden 
• PvdD meer gericht op economisch krachtige gemeenten en op universiteitssteden 
• Tevens valt op dat het partijtype Confessioneel het verlies (vooral bij het CDA) beter heeft weten 

te beperken in gemeenten met veel protestanten dan in gemeenten met veel katholieken.   
                                                 
16  De grens is hierbij gelegd bij een verandering van minstens 0.1 in absolute zin (positief of negatief). 
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Figuur 2.4 De relatieve betekenis van factoren voor gemeentelijke verschillen in stemmers  
  per partij, situatie 2010 en ontwikkeling 2010-2012 

2012 2010-2012 2012 2010-2012
Stedelijkheid -0.3 -0.2 0.6 0.0
Economische kracht 0.3 0.1 -0.3 -0.1
Gemiddelde welvaart 0.6 -0.1 -0.1 -0.1
Protestant-Katholiek -0.2 0.0 -0.1 -0.1
Omgeving universiteitsstad -0.2 0.0 0.1 -0.1
Geborgenheid/ veiligheid 0.2 0.1 -0.4 0.0

2012 2010-2012 2012 2010-2012
Stedelijkheid 0.3 0.1 -0.7 0.0
Economische kracht -0.1 0.0 -0.1 -0.1
Gemiddelde welvaart -0.2 0.0 -0.3 0.0
Protestant-Katholiek -0.4 0.1 0.1 0.1
Omgeving universiteitsstad -0.2 0.0 -0.2 0.0
Geborgenheid/ veiligheid 0.4 0.0 0.1 0.0

2012 2010-2012 2012 2010-2012
Stedelijkheid 0.2 0.0 0.3 -0.1
Economische kracht -0.2 0.0 0.2 0.0
Gemiddelde welvaart -0.4 0.0 0.5 0.0
Protestant-Katholiek -0.7 -0.1 -0.2 0.0
Omgeving universiteitsstad -0.1 0.2 0.5 0.0
Geborgenheid/ veiligheid -0.1 0.0 -0.2 0.0

2012 2010-2012 2012 2010-2012
Stedelijkheid 0.3 -0.1 -0.3 0.0
Economische kracht 0.1 0.1 0.0 0.0
Gemiddelde welvaart 0.3 0.0 -0.3 0.0
Protestant-Katholiek 0.0 0.0 0.8 0.0
Omgeving universiteitsstad 0.5 0.1 -0.1 0.0
Geborgenheid/ veiligheid -0.3 0.0 0.0 0.0

2012 2010-2012 2012 2010-2012
Stedelijkheid -0.3 0.0 0.7 0.0
Economische kracht 0.2 0.0 0.0 0.1
Gemiddelde welvaart -0.3 0.0 0.4 0.0
Protestant-Katholiek 0.7 0.0 0.0 0.0
Omgeving universiteitsstad 0.0 0.0 0.2 0.1
Geborgenheid/ veiligheid 0.2 0.0 0.0 0.0

2012 2010-2012 2012 2010-2012
Stedelijkheid -0.6 0.1 0.3 0.1
Economische kracht 0.1 0.0 -0.2 0.0
Gemiddelde welvaart -0.4 0.0 -0.3 0.0
Protestant-Katholiek 0.6 0.1 -0.6 0.0
Omgeving universiteitsstad -0.1 0.0 -0.2 0.1
Geborgenheid/ veiligheid 0.1 0.0 0.2 0.0

2012 2010-2012
Stedelijkheid 0.4 -0.1
Economische kracht 0.1 0.1
Gemiddelde welvaart 0.4 0.0
Protestant-Katholiek -0.1 0.0
Omgeving universiteitsstad 0.5 0.1
Geborgenheid/ veiligheid -0.2 0.0

Groen progressief

GroenLinks ChristenUnie

PvdDSGP

SP D66

Confessioneel Behoudend

VVD PvdA

PVV CDA
-1 0 1 -0.2 0.0 0.2

-0.242

-1 0 1 -0.2 0.0 0.2

-1 0 1 -0.2 0.0 0.2 -1 0 1 -0.2 0.0 0.2

-1 0 1 -0.2 0.0 0.2 -1 0 1 -0.2 0.0 0.2

-1 0 1 -0.2 0.0 0.2 -1 0 1 -0.2 0.0 0.2

-1 0 1 -0.2 0.0 0.2 -1 0 1 -0.2 0.0 0.2

-1 0 1 -0.2 0.0 0.2 -1 0 1 -0.2 0.0 0.2

-1 0 1 -0.2 0.0 0.2  
Opmerking: De schaal van de assen verschilt tussen de situatie in 2012 (-1 tot +1) en de ontwikkeling 2010-2012 (-0.2 tot 0.2)!
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 2.3 Partijprofielen ontwikkeling 2010-2012 
 
Per partij en partijtype is een profiel opgesteld, waaruit duidelijk blijkt hoe het stemgedrag tussen de 
TK2010 en de TK2012 is gewijzigd. De partij met het grootste aantal stemmen bij zowel de TK2010 als 
de TK2012, de VVD, zal daarbij als voorbeeld dienen om het partijprofiel toe te lichten (zie figuur 2.5a). 
Op soortgelijke wijze kunnen de andere partijprofielen worden geïnterpreteerd.  
In de twee kaartbeelden staan de absolute verandering van het percentage stemmen op de VVD tussen 
TK2010 en TK2012 en de relatieve ontwikkeling17. Met uitzondering van Vlieland18 nam het percentage 
VVD-stemmers in alle Nederlandse gemeenten toe (zie kaart a), hoewel de mate waarin duidelijke 
regionale verschillen vertoont. Het is dan de vraag waar de VVD relatief het meest heeft gewonnen. 
Daarvoor is de ontwikkeling van het relatieve aandeel berekend (zie het kader in paragraaf 2.1), dat 
bovendien is berekend ten opzichte van het nationaal gemiddelde. In de roodgekleurde gemeenten ligt de 
relatieve ontwikkeling boven het nationaal gemiddelde, in de blauwgekleurde gemeenten eronder. In het 
kaartbeeld zijn 29 kernsteden van stadsgewesten (volgens een indeling van Bureau Louter; zie bijlage I) 
geel omkaderd. Dan blijkt dat, met uitzondering van Haarlemmermeer en Velsen en drie van de vier 
Limburgse steden, alle kernsteden achterbleven bij de nationaal gemiddelde relatieve ontwikkeling van het 
aandeel VVD-stemmers. Dat stemt overeen met het resultaat uit tabel 2.4 en figuur 2.4 wat betreft het 
effect van de factor ‘stedelijkheid’. Ook is de winst in gemeenten in het zuiden veelal hoger dan in 
gemeenten in het noorden van Nederland.  
In het profiel staan ook de vijf gemeenten met het hoogste percentage VVD-stemmers en de vijf 
gemeenten met het laagste percentage VVD-stemmers. De gemeenten in de top-5 komen, staan ook alle in 
de top-5 van een door Bureau Louter opgestelde gemeentelijke ranglijst van de materiële welvaart van de 
inwoners (de zogenaamde ‘welvaartscore’)19. Laag staan voornamelijk gemeenten in minder welvarende 
delen van Nederland. 
 
Linksonder staat de mate van ruimtelijke samenhang met andere partijen in 2012 en de verandering in de 
mate van ruimtelijke samenhang tussen TK2010 en TK2012. Deze figuur is gebaseerd op de R-kwadraat 
score en de verandering daarin (zie tabel 2.1 en tabel 2.2). De enige partij waarmee in 2012 een (licht) 
positieve ruimtelijke samenhang bestaat, is 50Plus. Met GroenLinks, de SP en vooral de PvdA is de 
ruimtelijke samenhang negatief. 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 veelal laag. De verandering in 
ruimtelijke samenhang (waarvoor de scores op een andere schaal zijn weergegeven dan voor de situatie in 
2012) is veelal niet groot. Dit met uitzondering van de sterker negatief geworden ruimtelijke samenhang 
met GroenLinks en, vooral, de PvdA. 
Rechtsonder staan allerlei ‘ruimtelijke kenmerken’. In bijlage II.1 zijn deze kort toegelicht. In de figuur 
staat de mate van ruimtelijke samenhang op het niveau van gemeenten tussen het percentage VVD-
stemmers en de score per kenmerk. Dit is gedaan aan de hand van de R-kwadraat score, aangevuld met de 
richting van het verband. Tevens is weer de verandering tussen TK2010 en TK2012 weergegeven. Daaruit 
blijkt duidelijk dat het percentage VVD-stemmers een zeer sterke positieve ruimtelijke samenhang 
vertoont met de welvaartscore20. Dat geldt ook voor het gemiddeld inkomen per inwoner en de lage 
werkloosheid (die overigens beide onderdelen van de welvaartscore vormen) en voor de 
bevolkingssamenstelling. 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 

                                                 
17  In dit partijprofiel richt de aandacht zich vooral op de veranderingen tussen de TK2010 en de TK2012. In 

Een nieuwe politieke kaart is ook een partijprofiel opgenomen. Daarin staat een kaartbeeld van 
gemeentelijke verschillen in het percentage kiezers volgens de TK2010. Een soortgelijk profiel staat in 
figuur 2.5k volgens de TK2012 voor 50Plus, een partij die in 2010 niet deelnam aan de verkiezingen en 
waarvoor dus geen veranderingen konden worden vastgesteld.  

18  Waddeneilanden kennen vaak een wat schommelend verloop in verkiezingsuitslagen, omdat bezoekers 
(vakantie; om festivals te bezoeken) van de eilanden niet altijd van dezelfde politieke signatuur zijn. De 
Waddeneilanden hebben ook vaak een verkiezingsopkomst van ruim boven de 100%. 

19  Zie Bureau Louter (2012) Economische Toplocaties 2012 
20  In bijlage III zijn per kenmerk de ruimtelijke samenhangen per partij geordend van hoog naar laag. 
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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 kerkbezoek21. 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.  
De verandering tussen TK2010 en TK2012 in de ruimtelijke samenhang tussen kenmerken en het 
percentage VVD-stemmers (die overigens op een schaal van -0.2 tot 0.2 is weergegeven, in plaats van op 
een schaal van -1 tot 1, zoals bij de situatie 2012) maakt duidelijk dat die samenhang vrij sterk is 
toegenomen met de score op de Leefbaarometer (waarvoor de scores vooral in weinig verstedelijkte 
gemeenten hoog tenderen te zijn), met lage werkloosheid (waarvoor ook geldt dat daar vooral in weinig 
verstedelijkte gemeenten sprake van is) en in een reeks kenmerken die samenhangen met veiligheid, 
weinig hinder en sociale cohesie (ook hiervoor geldt weer dat dit vooral in landelijke gemeenten het geval 
is). Het gemiddeld inkomen in gemeenten met veel VVD-stemmers is in 2012 ook wat lager dan in 2010 
(maar nog steeds hoog). En VVD-stemmers zijn wat minder in universiteitssteden te vinden. De 
ruimtelijke samenhangen met de zes factoren vatten de veranderingen in de kiezerspopulatie van de VVD 
goed samen22: meer accent op minder verstedelijkte gemeenten, op gemeenten met een wat lagere 
gemiddelde welvaart, minder accent op universiteitssteden en iets meer op gemeenten waar veel mensen 
veiligheid en geborgenheid van belang achten. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft de naam 
eer aangedaan en is meer een partij van het Volk geworden (en steeds minder van intellectuelen), met 
onder andere winst onder PVV- en CDA-aanhangers (met aanwijzingen dat het daar vooral om kiezers 
van het platteland gaat). Vergeleken met de andere partijen zijn de veranderingen in ruimtelijke 
samenhangen met diverse kenmerken vrij groot voor de VVD. Dat komt overeen met de constatering dat 
de VVD de partij is met de kleinste ruimtelijke samenhang in woonplaats van de kiezers tussen TK2010 
en TK2012 (zie figuur 2.2). 

                                                 
21  Dat er nauwelijks een verband (zelfs een heel licht negatief 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 naar de universiteitsstad en 
wonen dan dus niet meer in de gemeente van hun VVD-stemmende ouders. 

22  Het gaat hier steeds om de samenhang met de individuele factoren. 



Bureau Louter, 1 november 2012    De politieke kaart van 2012 

peter@bureaulouter.nl            Tel. 015-2682556           www.bureaulouter.nl 23

Figuur 2.5a Profiel VVD (nationaal 26.6%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2 
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Laren (54.6%) 
2 Wassenaar (52.6%) 
3 Blaricum (48.2%) 
4 Rozendaal (47.1%) 
5 Bloemendaal (46.3%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Ten Boer (14.8%) 
412 Kerkrade (14.1%) 
413 Dantumadiel (12.1%) 
414 Pekela (11.5%) 
415 Urk (6.3%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
50+ 0.128
CDA 0.035
PVV -0.001
SGP -0.005
D66 -0.007
CU -0.031
PvdD -0.036
GL -0.116
SP -0.159
PVDA -0.428

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

  % ontwikkeling 

2010-2012 

10.8 of meer 
8.3 tot 10.8 
6.5 tot 8.3 
0.0 tot 6.5 
minder dan 0.0 

 Index relatieve
ontwikkeling

1.29 of meer 
1.17 tot 1.29 
1.09 tot 1.17 
1.00 tot 1.09 
0.96 tot 1.00 
0.91 tot 0.96 
0.85 tot 0.91 
minder dan 0.85

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5b Profiel PvdA (nationaal 24.8%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
  

Hoogste 5 gemeenten 
1 Veendam (42.2%) 
2 Leeuwarden (41%) 
3 Menterwolde (40.9%) 
4 Hoogezand-Sappemeer (40.2%) 
5 Pekela (40.1%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Barneveld (8.4%) 
412 Staphorst (7.9%) 
413 Renswoude (6.8%) 
414 Bunschoten (6.5%) 
415 Urk (1,0%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
PvdD 0.311
GL 0.307
D66 0.175
SP 0.07
PVV -0.028
50+ -0.053
CU -0.068
SGP -0.205
CDA -0.264
VVD -0.428

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

 Index relatieve

ontwikkeling

1.17 of meer 
1.11 tot 1.17 
1.06 tot 1.11 
1.00 tot 1.06 
0.97 tot 1.00 
0.93 tot 0.97 
0.87 tot 0.93 
minder dan 0.87

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 

  % ontwikkeling 

2010-2012 

7.6 of meer 
5.9 tot 7.6 
4.6 tot 5.9 
minder dan 4.6 
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Figuur 2.5c Profiel PVV (nationaal 10.1%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  

Hoogste 5 gemeenten 
1 Rucphen (27.4%) 
2 Kerkrade (25.5%) 
3 Brunssum (24.1%) 
4 Landgraaf (23%) 
5 Onderbanken (22.7%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Littenseradiel (4.4%) 
412 Rozendaal (4.3%) 
413 Bloemendaal (4,0%) 
414 Haren (3.3%) 
415 Schiermonnikoog (2.6%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
50+ 0.313
SP 0.114
PvdD 0.001
VVD -0.001
CDA -0.01
SGP -0.015
PVDA -0.028
CU -0.083
GL -0.158
D66 -0.167

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

 Index relatieve

ontwikkeling

1.11 of meer 
1.06 tot 1.11 
1.03 tot 1.06 
1.00 tot 1.03 
0.96 tot 1.00 
0.92 tot 0.96 
0.88 tot 0.92 
minder dan 0.88

  

-4.9 of meer 
-6.1 tot -4.9 
-7.6 tot -6.1 
minder dan -7.6 

% ontwikkeling 

2010-2012 

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5d Profiel SP (nationaal 9.7%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Boxmeer (31.6%) 
2 Gennep (24.7%) 
3 Sint Anthonis (24.3%) 
4 Cuijk (22.5%) 
5 Mill en Sint Hubert (22.3%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Scherpenzeel (3.2%) 
412 Renswoude (2.8%) 
413 Staphorst (2.6%) 
414 Bunschoten (2.5%) 
415 Urk (0.8%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
PVV 0.114
PVDA 0.07
50+ 0.062
GL -0.001
CDA -0.003
PvdD -0.0031
D66 -0.004
VVD -0.159
SGP -0.175
CU -0.203

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

  % ontwikkeling 

2010-2012 

1.9 of meer 
1.0 tot 1.9 
0.4 tot 1.0 
0.0 tot 0.4 
-0.8 tot 0.0 
-1.3 tot -0.8 
-1.8 tot -1.3 
minder dan -1.8 

 Index relatieve

ontwikkeling

1.20 of meer 
1.11 tot 1.20 
1.05 tot 1.11 
1.00 tot 1.05 
0.91 tot 1.00 
0.85 tot 0.91 
0.77 tot 0.85 
minder dan 0.77

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5e Profiel CDA (nationaal 8.5%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Tubbergen (29.6%) 
2 Dinkelland (26.1%) 
3 Hellendoorn (23.1%) 
4 Dongeradeel (22.9%) 
5 Ferwerderadiel (22.7%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Landsmeer (3.8%) 
412 Hellevoetsluis (3.8%) 
413 Oostzaan (3.7%) 
414 Almere (2.7%) 
415 Amsterdam (2.2%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
CU 0.134
SGP 0.038
VVD 0.035
SP -0.003
PVV -0.01
50+ -0.022
PVDA -0.264
GL -0.349
D66 -0.352
PvdD -0.632

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

 Index relatieve

ontwikkeling

1.23 of meer 
1.14 tot 1.23 
1.06 tot 1.14 
1.00 tot 1.06 
0.92 tot 1.00 
0.87 tot 0.92 
0.81 tot 0.87 
minder dan 0.81

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 

  % ontwikkeling 

2010-2012 

-7.3 tot -5.1 
-9.6 tot -7.3 
minder dan -9.6 

-5.1 of meer 
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Figuur 2.5f Profiel D66 (nationaal  8.0%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Utrecht (17.5%) 
2 Wageningen (17.5%) 
3 Oegstgeest (15.6%) 
4 Leiden (15.3%) 
5 Delft (15.2%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Nieuw-Lekkerland (2.2%) 
412 Reimerswaal (2.2%) 
413 Staphorst (1.9%) 
414 Bunschoten (1.7%) 
415 Urk (0.2%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
GL 0.837
PvdD 0.425
PVDA 0.175
SP -0.004
VVD -0.007
50+ -0.03
SGP -0.144
CU -0.156
PVV -0.167
CDA -0.352

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

  % ontwikkeling 

2010-2012 

1.7 of meer 
1.2 tot 1.7 
0.7 tot 1.2 
0.0 tot 0.7 
-0.2 tot 0.0 
-0.3 tot -0.2 
-0.4 tot -0.3 
minder dan -0.4 

 Index relatieve

ontwikkeling

1.22 of meer 
1.12 tot 1.22 
1.05 tot 1.12 
1.00 tot 1.05 
0.95 tot 1.00 
0.92 tot 0.95 
0.87 tot 0.92 
minder dan 0.87

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5g Profiel ChristenUnie (nationaal 3.1%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Bunschoten (28.6%) 
2 Oldebroek (20.8%) 
3 Urk (18,0%) 
4 Hardinxveld-Giessendam (17.1%) 
5 Zwartewaterland (17.1%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Schijndel (0.3%) 
412 Bernheze (0.3%) 
413 Alphen-Chaam (0.3%) 
414 Maasdonk (0.3%) 
415 Sint Anthonis (0.2%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
SGP 0.404
CDA 0.134
VVD -0.031
PVDA -0.068
GL -0.069
PVV -0.083
D66 -0.156
PvdD -0.162
50+ -0.2
SP -0.203

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

 Index relatieve

ontwikkeling

1.16 of meer 
1.09 tot 1.16 
1.04 tot 1.09 
1.00 tot 1.04 
0.94 tot 1.00 
0.86 tot 0.94 
0.73 tot 0.86 
minder dan 0.73

  % ontwikkeling 

2010-2012 

0.7 of meer 
0.3 tot 0.7 
0.1 tot 0.3 
0.0 tot 0.1 
-0.1 tot 0.0 
-0.3 tot -0.1 
-0.5 tot -0.3 
minder dan -0.5 

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5h Profiel GroenLinks (nationaal 2.3%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Wageningen (7.8%) 
2 Utrecht (6.7%) 
3 Nijmegen (6%) 
4 Vlieland (5.6%) 
5 Amsterdam (5.4%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Tubbergen (0.6%) 
412 Goedereede (0.6%) 
413 Staphorst (0.5%) 
414 Bunschoten (0.3%) 
415 Urk (0.1%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
D66 0.837
PvdD 0.449
PVDA 0.307
SP -0.001
CU -0.069
SGP -0.088
50+ -0.094
VVD -0.116
PVV -0.158
CDA -0.349

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

 Index relatieve
ontwikkeling

1.19 of meer 
1.13 tot 1.19 
1.05 tot 1.13 
1.00 tot 1.05 
0.88 tot 1.00 
0.81 tot 0.88 
0.72 tot 0.81 
minder dan 0.72

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 

  

-3.3 of meer 
-4.2 tot -3.3 
-5.1 tot -4.2 
minder dan -5.1 

% ontwikkeling 

2010-2012 
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Figuur 2.5i Profiel SGP (nationaal 2.1%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Urk (51.3%) 
2 Reimerswaal (33.5%) 
3 Staphorst (32.6%) 
4 Neder-Betuwe (29.9%) 
5 Nieuw-Lekkerland (29.1%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Grave (0,0%) 
412 Bladel (0,0%) 
413 Nederweert (0,0%) 
414 Reusel-De Mierden (0,0%) 
415 Vlieland (0,0%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
CU 0.404
CDA 0.038
VVD -0.005
PVV -0.015
50+ -0.084
GL -0.088
PvdD -0.134
D66 -0.144
SP -0.175
PVDA -0.205

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

  % ontwikkeling 

2010-2012 

1.7 of meer 
0.4 tot 1.7 
0.1 tot 0.4 
0.0 tot 0.1 
0.0 tot 0.0 
0.0 tot 0.0 
0.0 tot 0.0 
minder dan 0.0 

 Index relatieve

ontwikkeling

2.16 of meer 
1.48 tot 2.16 
1.20 tot 1.48 
1.00 tot 1.20 
0.95 tot 1.00 
0.91 tot 0.95 
0.73 tot 0.91 
minder dan 0.73

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5j Profiel Partij voor de Dieren (nationaal 1.9%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Vlieland (3.7%) 
2 Schiermonnikoog (3.7%) 
3 Haarlem (3.3%) 
4 Zandvoort (3.2%) 
5 Amsterdam (3.1%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Bunschoten (0.6%) 
412 Zwartewaterland (0.6%) 
413 Scherpenzeel (0.6%) 
414 Staphorst (0.6%) 
415 Urk (0.2%) 

 
Ruimtelijke samenhang met andere partijen

2012 2012 - 2010
GL 0.449
D66 0.425
PVDA 0.311
50+ 0.014
PVV 0.001
SP -0.003
VVD -0.036
SGP -0.134
CU -0.162
CDA -0.632

-1 -0.5 0 0.5 1 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

  % ontwikkeling 

2010-2012 

0.9 of meer 
0.6 tot 0.9 
0.4 tot 0.6 
0.0 tot 0.4 
0.0 tot 0.0 
0.0 tot 0.0 
-0.1 tot 0.0 
minder dan -0.1 

 Index relatieve
ontwikkeling

1.18 of meer 
1.11 tot 1.18 
1.05 tot 1.11 
1.00 tot 1.05 
0.93 tot 1.00 
0.86 tot 0.93 
0.79 tot 0.86 
minder dan 0.79

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5k Partijprofiel: 50Plus (nationaal 1.9%) 
 

 
     De spreiding aandelen geeft het percentage stemmers per gemeente, geordend van hoog naar laag.                                

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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1  
Opmerking: Omdat 50Plus niet deelnam aan de TK2010 is hier een ander type profiel gemaakt, dat overeenkomt met het profiel 
dat (voor de TK2010) voor alle partijen is gemaakt in Een nieuwe politieke kaart.  

Percentage stemmen in 2012 
 
 
 
Hoogste 5 gemeenten 

1 Stede Broec (4.2%) 
2 Best (4.2%) 
3 Drechterland (3.9%) 
4 Reusel-De Mierden (3.4%) 
5 Gilze en Rijen (3.4%) 

  
Laagste 5 gemeenten 
411 Het Bildt (0.8%) 
412 Schiermonnikoog (0.7%) 
413 Staphorst (0.7%) 
414 Littenseradiel (0.6%) 
415 Urk (0.2%) 

 
 

Stede Broec

Urk

Spreiding aandelen

0% 25% 50%
Ruimtelijke samenhang 

met andere partijen
PVV 0.313
VVD 0.128
SP 0.062
PvdD 0.014
CDA -0.022
D66 -0.03
PVDA -0.053
SGP -0.084
GL -0.094
CU -0.2

-1 -0.5 0 0.5 1
 

De ruimtelijke samenhangen met andere 
partijen en kenmerken hebben betrekking 
op de TK2012. 

  % 

 
3.1 of meer 
2.5 tot 3.1 
2.2 tot 2.5 
1.9 tot 2.2 
1.6 tot 1.9 
1.3 tot 1.6 
1.0 tot 1.3 
minder dan 1.0 
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 Figuur 2.5l Profiel Confessioneel (nationaal 13.7%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
  

Hoogste 5 gemeenten 
1 Urk (82,0%) 
2 Staphorst (60.9%) 
3 Graafstroom (54.4%) 
4 Bunschoten (50.9%) 
5 Rijssen-Holten (50.8%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Diemen (5.1%) 
412 Zandvoort (4.9%) 
413 Almere (4.8%) 
414 Landsmeer (4.8%) 
415 Amsterdam (3.1%) 

 
 
        

  Index relatieve

ontwikkeling

1.20 of meer 
1.13 tot 1.20 
1.08 tot 1.13 
1.00 tot 1.08 
0.86 tot 1.00 
0.78 tot 0.86 
0.72 tot 0.78 
minder dan 0.72

  

-4.7 of meer 
-6.8 tot -4.7 
-9.1 tot -6.8 
minder dan -9.1 

% ontwikkeling 

2010-2012 

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5m Profiel Behoudend (nationaal 21.8%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
  

Hoogste 5 gemeenten 
1 Kerkrade (44.7%) 
2 Brunssum (43.6%) 
3 Heerlen (42.8%) 
4 Landgraaf (42.2%) 
5 Rucphen (40.9%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Graafstroom (10,0%) 
412 Urk (9.8%) 
413 Staphorst (9.5%) 
414 Bloemendaal (8.9%) 
415 Rozendaal (8.6%) 

 
 
        

  

-5.6 of meer 
-6.7 tot -5.6 
-7.8 tot -6.7 
minder dan -7.8 

% ontwikkeling 

2010-2012 

  Index relatieve

ontwikkeling

1.13 of meer 
1.08 tot 1.13 
1.04 tot 1.08 
1.00 tot 1.04 
0.95 tot 1.00 
0.91 tot 0.95 
0.86 tot 0.91 
minder dan 0.86

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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Figuur 2.5n Profiel Groen progressief (nationaal 13.1%) 
 

 
 
a. Verandering aandeel 2010-2012  b. Relatieve ontwikkeling 2010-2012 
 

 

Situatie 2012 Verschil 2012-2010
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
Aandeel inwoners 50+

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

Ruimtelijke kenmerken

-1 0 1-0.2 0 0.2  
  
 

Hoogste 5 gemeenten 
1 Wageningen (28.4%) 
2 Utrecht (27.6%) 
3 Amsterdam (24.8%) 
4 Leiden (24,0%) 
5 Delft (23.2%) 

 
Laagste 5 gemeenten 

411 Oldebroek (4.3%) 
412 Zwartewaterland (4.2%) 
413 Staphorst (3.3%) 
414 Bunschoten (3%) 
415 Urk (1,0%) 

 
 
        

  Index relatieve

ontwikkeling

1.14 of meer 
1.09 tot 1.14 
1.04 tot 1.09 
1.00 tot 1.04 
0.96 tot 1.00 
0.91 tot 0.96 
0.84 tot 0.91 
minder dan 0.84

  % ontwikkeling 

2010-2012 
0.0 of meer 
-1.9 tot 0.0 
-2.7 tot -1.9 
-3.6 tot -2.7 
minder dan -3.6 

Toelichting: 
% stemmen in 2012 minus  
% stemmen in 2010 

Toelichting: 
Relatieve ontwikkeling t.o.v. 
nationaal gemiddelde 
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3 Lokale verschillen in verkiezingsuitslagen: beschrijving en verklaring 
 
In dit hoofdstuk wordt zicht gegeven op gemeentelijke verschillen in stemgedrag. Eerst is in paragraaf 3.1 
nagegaan in welke gemeente de vijf onderscheiden partijtypen het grootste aandeel in de stemmen hebben 
behaald en in hoeverre daarin verschillen ten opzichte van 2010 bestaan. Daarna is in paragraaf 3.2 
nagegaan in welke gemeenten en provincies de verkiezingsuitslagen het meest zijn gewijzigd tussen 
2010en 2012. Tenslotte zijn in paragraaf 3.3 de ‘paarsgewijze’ verschillen (waarbij steeds twee partijen 
onderling zijn vergeleken) in ontwikkeling tussen 2010 en 2012 beschreven en verklaard. ‘ 
 
 
3.1 De grootste partijtypen per gemeente 
 
Partijtype met grootste aandeel 
Voor de vijf partijtypen is het percentage stemmers per gemeente bepaald23. In figuur 3.1 staat het grootste 
partijtype per gemeente in 2010 en 2012. Duidelijk is de uitdijing van het gebied waar Rechtsliberalen (de 
VVD) de grootste partij is richting Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De Rood progressieven (de 
PvdA) heeft het gebied waar dat partijtype het grootste is uitgebreid in het noorden en is in veel steden het 
grootste partijtype geworden. In de vijf universiteitssteden waar de Groen progressieven in 2010 nog de 
grootste waren, is die positie door de Rood progressieven overgenomen. Het gebied waar de partijtypen 
Confessioneel en Behoudend het grootste deel van de stemmen trokken is kleiner geworden. De 
Confessionelen zijn nog slechts in de harde kern van de Bible Belt en in noordelijk Friesland het sterkst 
vertegenwoordigde partijtype. In het katholieke zuiden zijn zij de toppositie overal kwijtgeraakt. De 
Behoudende partijen hebben hun positie in vrijwel geheel Limburg weten te handhaven, maar zijn in grote 
delen van Noord-Brabant gepasseerd door de Rechtsliberalen en zijn buiten het zuiden nog slechts 
incidenteel het grootste partijtype (in Lelystad en enkele randgemeenten van Rotterdam).  
 
Slechts twee partijtypen hebben in 2012 het grootste aandeel gerealiseerd, terwijl daar in 2010 nog geen 
sprake van was, namelijk de Rechtsliberalen en de Rood progressieven. In figuur 3.1c en 3.1d is 
aangegeven in welke gemeenten die partijtypen in 2012 het grootst zijn, inclusief het partijtype dat daar in 
2010 het grootst was. In het noorden hebben de Rood progressieven vooral de Confessionelen verdrongen 
als grootste partij, in het westen en oosten van Nederland en aan de grensstrook in Groningen en Drenthe 
vooral de Behoudende partijen. In het westen en oosten gaat het daarbij vaak om kernsteden. Zoals al 
aangegeven hebben de Rood progressieven in vijf universiteitssteden de koppositie overgenomen van de 
Groen progressieven. De Rechtsliberalen zijn in Noord-Brabant vooral opgerukt ten koste van de 
Behoudende partijen. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen, in Twente, in Noord-Holland ten noorden van 
het Noordzeekanaal en op de Zuid-Hollandse eilanden werd in een aantal gemeenten het Behoudende 
partijtype van de eerste plaats verdrongen. Van het overnemen van de koppositie was overigens in slechts 
twee kernsteden sprake, namelijk Breda en ’s-Hertogenbosch. De Confessionele partijen werden vooral 
van de eerste plaats verdrongen in gemeenten in Zuid-Holland (het Groene Hart), Gelderland en 
Overijssel. Ook de allerlaatste Confessionele enclaves in Noord-Brabant gingen over in Rechtsliberale 
handen (met als enige uitzondering de drie gemeenten in het Land van Altena). In twee gemeenten werden 
de Rechtsliberalen in 2012 het grootste partijtype ten koste van de Rood progressieven, namelijk in het 
Drentse Westerveld en op het Waddeneiland Terschelling (waar de verkiezingen in 2010 rond het tijdstip 
van het festival Oerol plaatsvonden).   
 

                                                 
23  Hierbij is gebruik gemaakt van het ‘relatieve aandeel’ zoals beschreven in het kader in paragraaf 2.1. 

Berekend is dus a/(1-a), waarbij a het aandeel is van een partijtype in het totaal aantal geldige stemmen. 
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Figuur 3.1 Aandelen partijtypen TK2010 en TK2012 

 
a Hoogste relatieve aandeel 2010    b Hoogste relatieve aandeel 2012  

 
c Rood progressieven grootst in 2012                    d Rechtsliberalen grootst in 2012 
 
In tabel 3.1 is het grootste partijtype in 2010 en 2012 aangegeven voor alle kernsteden/universiteitssteden  
(tabel 3.1a) en voor alle regionale kernen (tabel 3.1b; zie figuur I.2 in bijlage I voor een overzicht). Bij 
geen van de twee verkiezingen was Confessioneel het grootste partijtype in een kernstad. Voor de TK2012 
was dat ook zo voor Groen progressief. Een aantal kernsteden in de Noordvleugel van de Randstad vormt 
de harde kern van Rechtsliberale kernsteden (in beide jaren het grootste partijtype). Maar liefst zes van de 
acht zuidelijke kernsteden vormen de harde kern van Behoudende kernsteden (in Breda en ’s-
Hertogenbosch werd volgens de TK2012 het Rechtsliberale partijtype het grootste). In vijf kernsteden was 
zowel in 2010 als in 2012 Rood progressief het grootste partijtype. In maar liefst dertien kernsteden 
(waarvan zeven universiteitssteden en zes van de zeven oostelijke kernsteden – in 2010 was Rood 
progressief ook in 2010 al het grootste partijtype in Zwolle) werd Rood progressief in 2012 het grootste 
partijtype, terwijl dat in 2010 nog niet zo was. De winst voor het Rechtsliberale partijtype bedroeg 

  Partijtype 

 
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 

  Partijtype 

 
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 
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‘slechts’ drie kernsteden. Al eerder bleek dat de Rechtsliberalen vooral winst hebben geboekt in niet-
stedelijke gebieden. Het aantal maal dat de koppositie werd verloren was het grootst voor de Behoudende 
partijen (elf maal). Groen progressief moest vijf maal de eerste plaats afstaan. Wat betreft de status van 
‘grootste partijtype’ in de kernsteden is Rood progressief dus de grote winnaar (van 5 naar 18) en 
Behoudend de grote verliezer (van 17 naar 6).    
 
Tabel 3.1a Grootste partijtype in kernsteden en universiteitssteden, TK2010 en TK2012 
 
 Grootste in 2012 → 
Grootste in 2010 ↓ Rechtsliberaal Confessioneel Behoudend Rood progressief Groen 

progressief 
Rechtsliberaal Amersfoort 

Hilversum 
Haarlemmermeer 

    

Confessioneel      
Behoudend Velsen 

Breda 
Den Bosch 

 Tilburg 
Eindhoven 

Venlo 
Sittard-Geleen 

Heerlen 
Maastricht 

Enschede 
Hengelo 

Apeldoorn 
Arnhem 
Alkmaar 

Den Haag 
Rotterdam 
Dordrecht 

 

Rood progressief    Groningen 
Leeuwarden 

Zwolle 
Amsterdam 

Haarlem 

 

Groen progressief    Nijmegen 
Utrecht 
Leiden 
Delft 

(Wageningen) 

 

Toelichting: Vet weergegeven zijn universiteitssteden. Wageningen is de enige universiteitsstad die geen kernstad is. Wageningen 
is wel een regionale kern, maar is in tabel 3.1b niet opnieuw weergegeven. 
 
Tabel 3.1b Grootste partijtype in regionale kernen, TK2010 en TK2012 
 
 Grootste in 2012 → 
Grootste in 2010 ↓ Rechtsliberaal Confessioneel Behoudend Rood progressief Groen 

progressief 
Rechtsliberaal Alphen a/d Rijn     
Confessioneel Harderwijk Ede 

Veenendaaal 
 Stadskanaal 

Hoogeveen 
Smallingerland 

Middelburg 
Goes 

 

Behoudend Tiel 
Den Helder 

Hoorn 
Waalwijk 

Uden 
Veghel 

 Terneuzen 
Bergen op Zoom 

Roosendaal 
Oss 

Venray 
Weert 

Roermond 
Lelystad 

Delfzijl 
Emmen 
Almelo 

Doetinchem 
Gouda 

Gorinchem 
Vlissingen 

 

Rood progressief    Assen 
Heerenveen 

Meppel 
Deventer 
Zutphen 

 

Groen progressief      
 



Bureau Louter, 1 november 2012    De politieke kaart van 2012 

peter@bureaulouter.nl            Tel. 015-2682556           www.bureaulouter.nl 40

In totaal zijn er 35 regionale kernen (zie tabel 3.1b). Dat zijn gemeenten met een belangrijke regiofunctie 
als centrum van werkgelegenheid en/of voorzieningen. Zij missen echter de massa om als centrum van een 
stadsgewest aangemerkt te worden (waarvoor het criterium luidt dat er minstens 20 duizend werknemers 
bij bedrijven en instellingen buiten de gemeente zelf wonen, zogenaamde ‘inkomende pendel’). In 2010 
was er geen enkele regionale kern waar Groen progressief het grootste partijtype was en slechts één 
regionale kern waar Rechtsliberaal de koppositie innam. Confessioneel was acht maal nummer één (op de 
Veluwe, in het noorden en in Zeeland), Rood progressief vijf maal en Behoudend maar liefst 21 maal 
(waaronder alle Brabantse en Limburgse regionale kernen). Evenals bij de kernsteden was Behoudend de 
grote verliezer (van 21 naar 8 kopposities) en Rood progressief de grote winnaar (van 5 naar 17 
kopposities). Rechtsliberaal ging van 1 naar 8 kopposities, vooral door winst op Behoudend. Dat 
laatstgenoemde partijtype wist de leidende positie vooral in diverse kernen in het zuiden en in Lelystad 
nog vast te houden, maar werd elders verdrongen door Rood progressief of Rechtsliberaal. Confessioneel 
verloor de koppositie in de noordelijke en Zeeuwse regionale kernen aan Rood progressief.  
 
Grootste relatieve specialisatie 
Dat Rechtsliberaal en Rood progressief in veel gemeenten het grootste partijtype is geworden, mocht 
worden verwacht omdat die twee partijtypen ook nationaal gezien duidelijk de sterkste groei hebben 
gekend. Hier wordt nog een tweede type vergelijking tussen de TK2010 en de TK2012 gemaakt. Daarbij 
wordt berekend wat het relatieve aandeel is (zie het kader in paragraaf 2.1 voor de wijze waarop dat is 
berekend), als index van het nationaal gemiddelde en wordt vervolgens bepaald voor welke van de vijf 
partijtypen de hoogste relatieve specialisatie resulteert24. Groen progressief, Behoudend en Confessioneel 
hebben daardoor voor de TK2012 (toen nationaal gezien voor die partijtypen verlies resulteerde ten 
opzichte van de TK2010) een even grote kans als in 2010 om in 2012 nog als partijtype met de hoogste 
relatieve specialisatie uit de bus te komen. In figuur 3.2 is aangegeven welke partijtypen de hoogste 
relatieve specialisatie hadden in 2010 en 2012. Het ruimtelijk patroon is nu veel stabieler dan in figuur 
3.1. Desalniettemin verschieten enkele gemeenten van kleur, met name in Noord-Brabant. In sommige 
delen van Nederland blijft het patroon van relatieve specialisaties in bepaalde partijtypen echter volkomen 
onveranderd. Voorbeelden zijn de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel (met uitzondering van 
Zwolle), Utrecht, Zeeland en Limburg. Wordt dus gecorrigeerd voor de nationale trend in de toename of 
afname van het percentage stemmers, dan blijven de relatieve voorkeuren voor partijtypen in die 
provincies exact gelijk. In die zin is het ruimtelijk spreidingspatronen van de verkiezingsuitslag dus veel 
stabieler dan wanneer de absolute aandelen als uitgangspunt worden genomen (zoals in figuur 3.1). 
In figuur 3.2c is aangegeven welk partijtype de gunstigste ontwikkeling heeft gekend van de relatieve 
specialisatie. Dat blijkt vaak Rechtsliberaal te zijn, maar slechts drie maal voor kernsteden (Velsen, 
Haarlemmermeer en Venlo). In de Bible Belt en in het noorden heeft het partijtype Confessioneel zich het 
best kunnen handhaven: in gebieden met veel protestanten is het verlies van confessionele partijen veel 
lager geweest dan in gebieden met veel katholieken. 
In figuur 3.2d staan de gemeenten waarvoor het partijtype met de grootste relatieve specialisatie is 
verwisseld tussen de TK2010 en de TK2012 (vergelijk ook figuur 3.2a met figuur 3.2b). In tabel 3.2 staan 
alle gemeenten waarvoor de relatieve specialisatie wijzigt tussen de TK2010 en de TK2012. Dat blijkt 
voor slechts 59 van de 415 gemeenten het geval te zijn. Daarvan liggen maar liefst 25 gemeenten in 
Noord-Brabant. Hoewel er 20 mogelijke overgangen zijn, nemen drie typen overgangen 35 (59%) 
overgangen voor hun rekening, namelijk van Confessioneel naar Rechtsliberaal (17 maal), van Behoudend 
naar Rechtsliberaal (tien maal) en van Confessioneel naar Behoudend (acht maal). Die drie typen 
overgangen zijn in figuur 3.2d afzonderlijk weergegeven. Van de 25 Brabantse gemeenten waarvoor 
sprake is van een overgang behoren er maar liefst 24 tot één van die drie typen overgangen (de kernstad 
Eindhoven is de enige uitzondering). Per saldo nam het aantal gemeenten met de hoogste relatieve 
specialisatie vooral toe voor het partijtype Rechtsliberaal en, in iets mindere mate, voor het partijtype 
Rood progressief en nam dat aantal gemeenten vooral af voor het partijtype Confessioneel en, in mindere 
mate, voor het partijtype Behoudend. Bij die twee laatstgenoemde partijtypen was in oostelijk Noord-

                                                 
24  Hier is het relatieve aandeel in een gemeente, berekend als a/(1-a), gedeeld door het nationaal gemiddelde. 

Daarvoor wordt hier het begrip ‘relatieve specialisatie’ gebruikt.  
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Brabant overigens voor diverse gemeenten sprake van een overgang van Confessioneel naar Behoudend 
(zie figuur 3.2d). Overgangen van Confessioneel naar Rechtsliberaal en van Behoudend naar 
Rechtsliberaal hebben meer verspreid over Noord-Brabant plaatsgevonden (niet alleen in het oostelijk 
deel). De overige typen overgangen hebben vrijwel uitsluitend buiten Noord-Brabant plaatsgevonden. 
 
Figuur 3.2 Relatieve specialisaties partijtypen TK2010 en TK2012 

   
a Hoogste relatieve specialisatie 2010      b Hoogste relatieve specialisatie 2012 

   
c Hoogste relatieve ontwikkeling 2010-2102      d Wijzigingen in hoogste relatieve specialisatie 
 
Ook na correctie voor de nationale ontwikkeling van het percentage kiezers per partijtype bestaan er voor 
sommige gemeenten dus verschillen tussen de TK2010 en de TK2012 wat betreft het hoogst scorende 
partijtype (de relatieve specialisatie; zie figuur 3.2), maar die verschillen zijn veel kleiner dan wanneer het 
absolute aandeel als uitgangspunt wordt genomen (zie figuur 3.1): dan kleuren de kaarten veel meer rood 
(Rood progressief) en vooral blauw (Rechtsliberaal).   
 

 Wijziging

 
Van Confessioneel naar Behoudend 
Van Confessioneel naar Rechtsliberaal
Van Behoudend naar Rechtsliberaal
Overige wijzigingen 

  Partijtype 

 
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 

  Partijtype 

 
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 
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Tabel 3.2 Gemeenten met verschil grootste relatieve specialisatie partijtype in 2010 en 2012 
 
 Relatief grootste in 2012 → 
Relatief grootste 
in 2010 ↓ 

Rechtsliberaal Confessi-
oneel 

Behoudend Rood progressief Groen 
progressief 

Rechtsliberaal  Nederlek Almere 
Tiel 

Hoorn 
Wormerland 

(Vlieland) 
Amstelveen 

Muiden 
Oegstgeest 

Confessioneel Voorst 
Boskoop 

Zoeterwoude 
Asten 

Baarle-Nassau 
Eersel 

Haaren 
Hilvarenbeek 

Sint-Oedenreode 
Veghel 

Zundert 
Heeze-Leende 

Reusel-De Mierden 
Alphen-Chaam 

Overbetuwe 
Westland 

Midden-Delfland 

 Boekel 
Deurne 

Oirschot 
Someren 
Landerd 

Sint Anthonis 
Bernheze 

Bladel 

Oude IJsselstreek 
Olst-Wijhe 
Berkelland 

 

Behoudend Maasdriel 
Edam-Volendam 

Velsen 
Stede Broec 

West Maas en Waal 
Best 

Heusden 
Loom op Zand 

Sint Michielsgestel 
Drimmelen 

  Doesburg 
Enkhuizen 

Pekela 
Vlagtwedde 

Eindhoven 

Rood progressief  Zwolle 
Slochteren 

  Amsterdam 

Groen progressief Heemskerk Gouda  (Terschelling) 
Alkmaar 

 

Toelichting: 
De relatieve specialisatie is bepaald door per partijtype het relatieve aandeel (zie het kader in paragraaf 2.1) als index van het 
nationaal gemiddelde voor dat partijtype te berekenen en vervolgens te bepalen voor welk partijtype die score het hoogst is. In de 
tabel staan de gemeenten waarvoor de relatieve specialisatie volgens de TK2010 en de TK2012 niet gelijk is. Rood weergegeven 
zijn kernsteden, roze weergegeven zijn regionale kernen, blauw weergegeven zijn suburbane gemeenten en groen weergegeven 
zijn landelijke gemeenten. Brabantse gemeenten zijn vet gemarkeerd. Bij Vlieland en Terschelling zijn de resultaten in sterke 
mate beïnvloed doordat de samenstelling van de kiezers aanzienlijk verschilde als gevolg van tijdelijke bezoekers van de eilanden 
(in 2010 vooral in Terschelling, in 2012 vooral in Vlieland). 
 
3.2 Statistische analyse ontwikkeling verkiezingsuitslagen TK2010 en TK2012 
 
Gelijkenis per gemeente 
Apeldoorn is de gemeente waarvoor de verkiezingsuitslag volgens de TK2012 het meest op het nationaal 
gemiddelde lijkt (zie tabel 3.3). Dat was voor de TK2010 ook al het geval. Heemskerk zakte van 2 naar 5. 
In sommige gemeenten lijkt de verkiezingsuitslag nu veel meer op het nationaal gemiddelde dan twee jaar 
geleden. Voorbeelden zijn Culemborg, Lingewaard, Brummen, Hoorn en Wijchen. Een stad als 
Amersfoort maakte een opmerkelijke sprong voorwaarts op deze ranglijst (van 88 naar 21). Wijk bij 
Duurstede is juist flink gedaald op de ranglijst (van 7 naar 43). Toch is de ranglijst vrij stabiel. Van de 
dertig hoogst genoteerde gemeenten volgens de TK2012 stonden er 19 ook volgens de TK2010 al in de 
top-30. De ranglijst wordt overheerst door de drie westelijke provincies en de direct daaraan grenzende 
provincies Gelderland (maar liefst tien maal in de top-30, waarvan zes maal bij de eerste elf) en Noord-
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Brabant. Daarbuiten zijn slechts Drenthe en Zeeland beide één maal vertegenwoordigd. Suburbane 
gemeenten nemen meer dan de helft (16) van de posities in de top-30 in, kernsteden en regionale steden 
elk zes en landelijke gemeenten slechts twee (zie bijlage I voor een kaart met deze gemeentetypen).  
 
Tabel 3.3 Mate van gelijkenis van verkiezingsuitslag met nationaal gemiddelde, 2012 
 

Positie in:  Score   
2012 2010 Gemeentenaam 2012 Provincie Gemeentetype 

      
1 1 Apeldoorn 0,962 Gelderland  Kernstad 
2 3 Gorinchem 0,952 Zuid-Holland  Regionale kern 
3 4 Enkhuizen 0,951 Noord-Holland  Landelijke gemeente 
4 5 Overbetuwe 0,949 Gelderland  Suburbane gemeente 
5 2 Heemskerk 0,945 Noord-Holland  Suburbane gemeente 
6 25 Culemborg 0,942 Gelderland  Suburbane gemeente 
7 10 Duiven 0,937 Gelderland  Suburbane gemeente 
8 8 Nieuwegein 0,937 Utrecht  Suburbane gemeente 
9 11 Heerhugowaard 0,934 Noord-Holland  Suburbane gemeente 
10 19 Zevenaar 0,934 Gelderland  Suburbane gemeente 
11 31 Lingewaard 0,933 Gelderland  Suburbane gemeente 
12 22 Meppel 0,929 Drenthe  Regionale kern 
13 6 Vianen 0,928 Utrecht  Suburbane gemeente 
14 45 Brummen 0,926 Gelderland  Suburbane gemeente 
15 47 Hoorn 0,926 Noord-Holland  Regionale kern 
16 27 Zoetermeer 0,926 Zuid-Holland  Suburbane gemeente 
17 42 Wijchen 0,925 Gelderland  Suburbane gemeente 
18 24 Boxtel 0,924 Noord-Brabant  Landelijke gemeente 
19 13 Maassluis 0,924 Zuid-Holland  Suburbane gemeente 
20 14 Dordrecht 0,924 Zuid-Holland  Kernstad 
21 88 Amersfoort 0,923 Utrecht  Kernstad 
22 32 Wormerland 0,923 Noord-Holland  Suburbane gemeente 
23 58 Dongen 0,923 Noord-Brabant  Suburbane gemeente 
24 38 Beuningen 0,922 Gelderland  Suburbane gemeente 
25 18 Alphen aan den Rijn 0,922 Zuid-Holland  Regionale kern 
26 12 Velsen 0,922 Noord-Holland  Kernstad 
27 36 's-Hertogenbosch 0,922 Noord-Brabant  Kernstad 
28 64 Goes 0,921 Zeeland  Regionale kern 
29 65 Hilversum 0,921 Noord-Holland  Kernstad 
30 29 Bergen op Zoom 0,920 Noord-Brabant  Regionale kern 

Toelichting: 
De positie geeft de plaats in de ranglijst van 415 gemeenten. De score is bepaald aan de hand van de Gini-coëfficiënt, die 
maximaal 1 is (de verkiezingsuitslag is precies gelijk aan het nationaal gemiddelde) en minimaal 0.  
 
Mate van verandering van stemuitslag 
In figuur 3.3 is aangegeven in hoeverre de verkiezingsuitslag is veranderd tussen de TK2010 en de 
TK2012 (figuur 3.3a), in hoeverre de uitslag volgens de TK2012 lijkt op het nationaal gemiddelde (figuur 
3.3b) en of de verkiezingsuitslag volgens de TK2012 meer of minder op de nationale verkiezingsuitslag 
lijkt dan volgens de TK2010 (figuur 3.3c). Ter illustratie zijn enkele tabellen opgesteld van gemeenten 
met de kleinste en grootste wijzigingen in de verkiezingsuitslag tussen de TK2010 en de TK2012 (zie 
tabel 3.4 en tabel 3.5). 
 
Uit figuur 3.3a blijkt dat vooral in Noord-Brabant en Limburg de verkiezingsuitslag van de TK2012 
duidelijk anders was dan de verkiezingsuitslag van TK2010. Regio’s met een bovengemiddelde 
verschuiving in de verkiezingsuitslag waren daarnaast het zuidelijk deel van Gelderland, delen van 
Overijssel, noordelijk Noord-Holland en landelijke gemeenten in Zuid-Holland. Relatief weinig 
veranderingen zijn opgetreden in de Bible Belt, grote delen van het noorden van Nederland en in de 
meeste kernsteden (met uitzondering van steden in het zuiden van Nederland). Vooral in het zuiden is het 
kiezersvolk dus op drift. Uit figuur 3.3c blijkt overigens dat er voor het zuiden wel een rode draad in de 
veranderende verkiezingsuitslag is te herkennen: de meeste gemeenten bewegen daar naar het nationaal 
gemiddelde. 
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Figuur 3.3 Gelijkenis met nationale verkiezingsuitslag 
 

 
a. Verandering in verkiezingsuitslag 

 
b. Gelijkenis volgens TK2012   c. Verandering gelijkenis met nationale score 
 
Dit kan beschouwd worden als een lange termijn overgang tussen twee evenwichten in dat gebied, 
namelijk van een sterke oververtegenwoordiging van het CDA (vooral de oude KVP-stroming) naar een 
afspiegeling van het landelijk gemiddelde (overigens met een accent op het partijtype Behoudend). Steeds 
meer katholieken zijn onthecht geraakt van de traditionele (en overzichtelijke) keuze voor het CDA, zijn 
min of meer permanent zwevend geworden en reageren dus meer dan gemiddeld op verschuivingen in 
partijvoorkeuren: de indruk bestaat dat zij vooral overstappen naar winnaars. Dat was tussen de TK2006 
en de TK2010 het geval en is tussen de TK2010 en de TK2012 opnieuw gebeurd. Vandaar de schijnbaar 
paradoxale gelijktijdige ontwikkeling van een sterke verandering in de verkiezingsuitslag (figuur 3.3a) en 
een beweging richting het nationaal gemiddelde (figuur 3.3c): de overgang van het ene naar het andere 
evenwicht gebeurt dus schoksgewijs. Ook in Overijssel en delen van Gelderland zijn de 

Toelichting 
 
In de kaartbeelden staat het volgende 
weergegeven per gemeente: 
Kaart a: Het verschil in verkiezingsuitslag 
tussen TK2010 en TK2012. 
Kaart b: Het verschil in verkiezingsuitslag 
volgens de TK2012 tussen een gemeente 
en de nationale uitslag. 
Kaart c: de mate waarin de 
verkiezingsuitslag tussen de TK2010 en de 
TK2012 meer of minder is gaan lijken op 
de nationale uitslag. 
 
‘Verschillen’ zijn steeds gemeten met 
behulp van de Gini-coëfficiënt. 

  Meer/minder gelijkenis

 
Meer 

Minder  

  Mate van gelijkenis 

 
Sterk gelijkend 

Sterk afwijkend 

  Mate van verandering 

 
Veel 

Weinig 
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verkiezingsuitslagen in veel gemeenten meer op het nationaal gemiddelde gaan lijken. In het noorden en 
in het westen zijn in veel gemeenten de verkiezingsuitslagen juist minder op het nationaal gemiddelde 
gaan lijken (overigens met uitzondering van alle vier grote steden). In de tabellen 3.6 en 3.7 is aangegeven 
in welke gemeenten de stemuitslag het meest richting het nationaal gemiddelde is gewijzigd (tabel 3.6a), 
in welke gemeenten de stemuitslag het meest van het nationaal gemiddelde af is gaan wijken (tabel 3.6b) 
en is een totaalbeeld voor de kernsteden en universiteitssteden gegeven (tabel 3.7).         
 
Tabel 3.4a Gemeenten met kleinste wijziging in verkiezingsuitslag tussen TK2010 en TK2012 
 
Positie Gemeente Gemeentetype Provincie Verandering 

     
1 Rozendaal Suburbane gemeente Gelderland 10,3 
2 Amsterdam Kernstad Noord-Holland 12,1 
3 Almere Suburbane gemeente Flevoland 12,2 
4 Bloemendaal Suburbane gemeente Noord-Holland 12,2 
5 Nieuw-Lekkerland Landelijke gemeente Zuid-Holland 12,3 
6 Vlieland Landelijke gemeente Friesland 12,5 
7 Muiden Suburbane gemeente Noord-Holland 12,7 
8 Haren Suburbane gemeente Groningen 12,7 
9 Noordenveld Suburbane gemeente Drenthe 12,8 

10 Lelystad Regionale kern Flevoland 13,2 
11 Westerveld Landelijke gemeente Drenthe 13,3 
12 Hattem Suburbane gemeente Gelderland 13,3 
13 Heemstede Suburbane gemeente Noord-Holland 13,3 
14 Oegstgeest Suburbane gemeente Zuid-Holland 13,3 
15 Hoogezand-Sappemeer Suburbane gemeente Groningen 13,3 
16 Borger-Odoorn Landelijke gemeente Drenthe 13,3 
17 Alblasserdam Landelijke gemeente Zuid-Holland 13,4 
18 's-Gravenhage Kernstad Zuid-Holland 13,4 
19 Assen Regionale kern Drenthe 13,5 
20 Heerenveen Regionale kern Friesland 13,6 
21 Laren Suburbane gemeente Noord-Holland 13,6 
22 Rotterdam Kernstad Zuid-Holland 13,6 
23 Appingedam Landelijke gemeente Groningen 13,7 
24 Zeist Suburbane gemeente Utrecht 13,8 
25 Naarden Suburbane gemeente Noord-Holland 13,8 
26 Enschede Kernstad Overijssel 13,8 
27 Lochem Landelijke gemeente Gelderland 13,9 
28 Ferwerderadiel Suburbane gemeente Friesland 13,9 
29 Aa en Hunze Landelijke gemeente Drenthe 13,9 
30 Meppel Regionale kern Drenthe 14,0 

Toelichting: 
Weergegeven is per gemeente de Gini-coëfficiënt van het verschil tussen de verkiezingsuitslagen voor de TK2010 en TK2012 (zie 
figuur 3.3a met het kaartbeeld voor alle gemeenten). Die score is minimaal 0 en maximaal 100. 
 
De tabellen 3.4 tot en met 3.7 worden nu kort besproken. Het zeer kleine Rozendaal en de gemeente met 
het grootste aantal inwoners (Amsterdam) voeren de lijst van gemeenten met de kleinste wijziging in de 
verkiezingsuitslag aan (zie tabel 3.4a). Bij Amsterdam hangt dat onder andere samen met het feit dat de 
PvdA daar vrijwel gelijk is gebleven (terwijl die partij elders sterk groeide). In de top-30 staan maar liefst 
12 gemeenten uit het Noorden (waarvan zes uit Drenthe, van de 12 gemeenten in totaal in die provincie) 
en 12 gemeenten uit de drie westelijke provincies (waarvan zes uit Noord-Holland en vijf uit Zuid-
Holland). De drie zuidelijke provincies zijn geen enkele maal vertegenwoordigd in deze ranglijst. Dat 
geldt des te meer voor de top-30 van gemeenten met de grootste wijziging in verkiezingsuitslag (zie tabel 
3.4b). Daarin staan maar liefst 16 Brabantse en 8 Limburgse gemeenten en komt het noorden in het geheel 
niet voor en het oosten slechts met twee Twentse gemeenten. De ‘vissersdorpen’ Edam-Volendam en 
Bunschoten25 kennen een zeer sterke wijziging in de verkiezingsuitslag.  
                                                 
25  Uiteraard werkt in beide gemeenten nog maar een zeer klein deel van de bevolking zelf in de visserij. Meer 

bepalend is dat hier van origine een mentaliteit bestaat van ondernemerschap en ‘aanpakken’.  Opvallend is 
ook de prominente positie als ‘voetbalgemeente’ (Volendam als kleinste plaats met een profvoetbalclub, 
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Tabel 3.4b Gemeenten met grootste wijziging in verkiezingsuitslag tussen TK2010 en TK2012 
 
Positie Gemeente Gemeentetype Provincie Verandering 

     
386 Laarbeek Suburbane gemeente Noord-Brabant 21,4 
387 Simpelveld Suburbane gemeente Limburg 21,5 
388 Nederweert Landelijke gemeente Limburg 21,7 
389 Horst aan de Maas Suburbane gemeente Limburg 21,7 
390 Zundert Suburbane gemeente Noord-Brabant 21,8 
391 Dinkelland Suburbane gemeente Overijssel 21,8 
392 Oudewater Landelijke gemeente Zuid-Holland 21,8 
393 Bergeijk Suburbane gemeente Noord-Brabant 21,9 
394 Landerd Landelijke gemeente Noord-Brabant 21,9 
395 Valkenburg aan de Geul Suburbane gemeente Limburg 21,9 
396 Westland Suburbane gemeente Zuid-Holland 22,0 
397 Maasdonk Suburbane gemeente Noord-Brabant 22,0 
398 Bergen (L.) Landelijke gemeente Limburg 22,0 
399 Onderbanken Suburbane gemeente Limburg 22,1 
400 Boekel Landelijke gemeente Noord-Brabant 22,3 
401 Peel en Maas Suburbane gemeente Limburg 22,4 
402 Asten Landelijke gemeente Noord-Brabant 22,6 
403 Bladel Suburbane gemeente Noord-Brabant 22,6 
404 Alphen-Chaam Suburbane gemeente Noord-Brabant 22,8 
405 Deurne Landelijke gemeente Noord-Brabant 22,9 
406 Gemert-Bakel Landelijke gemeente Noord-Brabant 22,9 
407 Tubbergen Landelijke gemeente Overijssel 23,1 
408 Baarle-Nassau Suburbane gemeente Noord-Brabant 23,2 
409 Eersel Suburbane gemeente Noord-Brabant 23,7 
410 Reusel-De Mierden Suburbane gemeente Noord-Brabant 23,8 
411 Gulpen-Wittem Suburbane gemeente Limburg 23,8 
412 Oirschot Suburbane gemeente Noord-Brabant 23,9 
413 Edam-Volendam Suburbane gemeente Noord-Holland 24,1 
414 Someren Landelijke gemeente Noord-Brabant 24,3 
415 Bunschoten Suburbane gemeente Utrecht 25,2 

Toelichting: 
Weergegeven is per gemeente de Gini-coëfficiënt van het verschil tussen de verkiezingsuitslagen voor de TK2010 en TK2012 (zie 
figuur 3.3a met het kaartbeeld voor alle gemeenten). Die score is minimaal 0 en maximaal 100. 
 
Bij de kernsteden van stadsgewesten (zie tabel 3.5) is het opvallend dat in de drie grootste steden in 
Nederland de verkiezingsuitslag het meest ‘stabiel’ is geweest. De kiezers daar zijn blijkbaar in relatief 
hoge mate ‘honkvast’. In de top-5 staan ook vier universiteitssteden, maar die zijn ook in de staart van de 
ranglijst van kernsteden te vinden. Daarbij is vooral de ligging binnen Nederland van belang: een ligging 
in het zuiden van Nederland heeft blijkbaar meer invloed op de mate waarin kiezers hun politieke 
voorkeur hebben gewijzigd dan de dempende invloed op wijzigingen die uit lijkt te gaan van de vestiging 
van een universiteit. De invloed van die ligging is overduidelijk: de vier steden met de grootste wijziging 
liggen in Limburg, gevolgd door alle Brabantse steden en het weliswaar Gelderse, maar katholieke, 
Nijmegen. Slechts Velsen ‘verstoort’ dit beeld. Overigens worden de zuidelijke steden niet gekenmerkt 
door extreem grote wijzigingen in de verkiezingsuitslag: in figuur 3.3a kleuren zij minder rood (Breda 
zelfs lichtblauw) dan de omliggende gemeenten. Wel zijn de wijzigingen veelal groter dan in andere 
kernsteden 
 
Wanneer de verandering in de verkiezingsuitslag tussen de TK2010 en de TK2012 via een multiple 
regressieanalyse wordt verklaard door de zes factoren die representatief zijn voor gemeentekenmerken 

                                                                                                                                                              
Bunschoten dat met IJsselmeervogels en Spakenburg al jaren de top van het zaterdagamateurvoetbal vormt, 
overigens samen met een ander ‘vissersdorp’, namelijk Katwijk, met de voetbalclubs Katwijk, Quick Boys 
en Rijnsburgse Boys). Ook Westland is een typische ondernemersgemeenschap (maar dan in de tuinbouw). 
In Edam-Volendam heeft vooral een verschuiving plaatsgevonden van PVV naar VVD, in Westland en 
Bunschoten  van CDA naar VVD. Ook in Katwijk heeft de VVD relatief sterk gewonnen, maar daar was het 
verlies meer verspreid over verschillende partijen.   
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(zie bijvoorbeeld tabel 2.3 voor die zes factoren) dan blijkt dat die zes factoren een aanzienlijk deel van de 
verandering verklaren. Er resulteert een vrij hoge R-kwadraat van 0.58. De mate van verandering hangt 
zeer sterk negatief samen met de mate van verstedelijking (in niet-stedelijke gemeenten is de 
verkiezingsuitslag veelal aanzienlijk meer gewijzigd dan in stedelijke gemeenten). De verandering is ook 
veel groter naarmate het aandeel katholieken (ten opzichte van het aandeel protestanten) in een gemeente 
groter is. Ook een statistisch significant effect (zij het wat lager) op de mate van verandering resulteert 
voor gemeenten waar veel belang wordt gehecht aan geborgenheid en veiligheid en in gemeenten met een 
wat lager welvaartsniveau. Heel lichte effecten zijn er nog voor universiteitssteden (daar zijn de 
veranderingen iets minder groot dan gemiddeld) en voor de economische kracht van een gemeente (een 
iets grotere verandering in economisch krachtige gemeenten).   
 
Tabel 3.5 Verandering in verkiezingsuitslag TK2010-TK2012 in kernsteden en universiteitssteden 
 
Positie Gemeente Gemeentetype Provincie Verandering 

     
2 Amsterdam Kernstad/Universiteitsstad Noord-Holland 12,1 

18 's-Gravenhage Kernstad Zuid-Holland 13,4 
22 Rotterdam Kernstad/Universiteitsstad Zuid-Holland 13,6 
26 Enschede Kernstad/Universiteitsstad Overijssel 13,8 
31 Groningen Kernstad/Universiteitsstad Groningen 14,0 
32 Hengelo Kernstad Overijssel 14,0 
36 Zwolle Kernstad Overijssel 14,0 
39 Leiden Kernstad/Universiteitsstad Zuid-Holland 14,1 
47 Amersfoort Kernstad Utrecht 14,2 
64 Delft Kernstad/Universiteitsstad Zuid-Holland 14,5 
77 Wageningen Universiteitsstad Gelderland 14,7 
80 Hilversum Kernstad Noord-Holland 14,7 
83 Haarlem Kernstad Noord-Holland 14,8 
87 Utrecht Kernstad/Universiteitsstad Utrecht 14,9 
101 Arnhem Kernstad Gelderland 15,0 
120 Dordrecht Kernstad Zuid-Holland 15,4 
121 Alkmaar Kernstad Noord-Holland 15,4 
131 Apeldoorn Kernstad Gelderland 15,6 
153 Leeuwarden Kernstad Friesland 15,9 
181 Breda Kernstad Noord-Brabant 16,2 
189 Haarlemmermeer Kernstad Noord-Holland 16,3 
207 's-Hertogenbosch Kernstad Noord-Brabant 16,6 
210 Tilburg Kernstad/Universiteitsstad Noord-Brabant 16,7 
217 Nijmegen Kernstad/Universiteitsstad Gelderland 16,8 
227 Eindhoven Kernstad/Universiteitsstad Noord-Brabant 17,0 
233 Velsen Kernstad Noord-Holland 17,2 
286 Maastricht Kernstad/Universiteitsstad Limburg 18,1 
321 Heerlen Kernstad Limburg 18,9 
333 Venlo Kernstad Limburg 19,3 
339 Sittard-Geleen Kernstad Limburg 19,4 

Toelichting: 
Weergegeven is per gemeente de Gini-coëfficiënt van het verschil tussen de verkiezingsuitslagen voor de TK2010 en TK2012 (zie 
figuur 3.3a met het kaartbeeld voor alle gemeenten). Die score is minimaal 0 en maximaal 100. 
 
Beweging naar of vanaf het nationaal gemiddelde 
Uit figuur 3.3c werd duidelijk dat vooral in gemeenten in het zuiden van Nederland de verkiezingsuitslag 
bij de TK2012 meer op het nationaal gemiddelde leek dan bij de TK2010. Uit tabel 3.6a blijkt dat de top-
30 voor maar liefst de helft bestaat uit Limburgse gemeenten. Uit de drie westelijke provincies staan 
slechts 2 gemeenten in de top-30, waaronder Amsterdam, de enige kernstad in de ranglijst. Gemeenten 
waar de verkiezingsuitslag duidelijk minder op het nationaal gemiddelde is gaan lijken, liggen vooral in 
het westen (in totaal 17, met maar liefst tien gemeenten in Noord-Holland in de top-30) en in het noorden 
(in totaal 11, waarvan zes in het oostelijk deel van Groningen). 
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Hoewel veel Noord-Hollandse gemeenten hun verkiezingsuitslag verder zagen gaan afwijken van het 
nationaal gemiddelde, geldt dat niet voor de Noord-Hollandse steden. Daar is de verkiezingsuitslag in het 
algemeen juist meer op het nationaal gemiddelde gaan lijken. 
 
Tabel 3.6a Gemeenten waarvoor stemuitslag het meest is verschoven naar het nationaal gemiddelde  
 
Positie 
groei 

Gemeente Gemeentetype Provincie Verandering 
2010-2012 

Positie 
2010 

Positie 
2012 

       
1 Horst aan de Maas Suburbane gemeente Limburg 0,065 356 248 
2 Valkenburg a/d Geul Suburbane gemeente Limburg 0,054 249 100 
3 Eijsden-Margraten Suburbane gemeente Limburg 0,054 196 45 
4 Rucphen Landelijke gemeente Noord-Brabant 0,054 374 315 
5 Vlieland Landelijke gemeente Friesland 0,053 306 176 
6 Schinnen Suburbane gemeente Limburg 0,052 286 151 
7 Dalfsen Suburbane gemeente Overijssel 0,052 366 294 
8 Beek Suburbane gemeente Limburg 0,049 288 160 
9 Raalte Suburbane gemeente Overijssel 0,048 328 224 

10 Bunschoten Suburbane gemeente Utrecht 0,048 413 412 
11 Meerssen Suburbane gemeente Limburg 0,048 221 91 
12 Maasgouw Landelijke gemeente Limburg 0,047 307 198 
13 Hellendoorn Landelijke gemeente Overijssel 0,047 348 269 
14 Voerendaal Suburbane gemeente Limburg 0,046 256 123 
15 Peel en Maas Suburbane gemeente Limburg 0,046 353 285 
16 Terschelling Landelijke gemeente Friesland 0,044 179 55 
17 Bergen (L.) Landelijke gemeente Limburg 0,044 383 354 
18 Ommen Landelijke gemeente Overijssel 0,044 382 351 
19 Gemert-Bakel Landelijke gemeente Noord-Brabant 0,043 345 272 
20 Gulpen-Wittem Suburbane gemeente Limburg 0,042 304 207 
21 Amsterdam Kernstad Noord-Holland 0,042 389 370 
22 Simpelveld Suburbane gemeente Limburg 0,042 361 307 
23 Montferland Landelijke gemeente Gelderland 0,041 183 64 
24 Aalten Landelijke gemeente Gelderland 0,041 301 210 
25 Borsele Landelijke gemeente Zeeland 0,039 334 266 
26 Roerdalen Landelijke gemeente Limburg 0,039 346 281 
27 Kollumerland c.a. Landelijke gemeente Friesland 0,038 355 304 
28 Boxmeer Landelijke gemeente Noord-Brabant 0,038 397 383 
29 Onderbanken Suburbane gemeente Limburg 0,038 368 322 
30 Landgraaf Suburbane gemeente Limburg 0,037 378 356 

Toelichting: 
Weergegeven is per gemeente de verandering tussen TK2010 en TK2012 in de score op de Gini-coëfficiënt die het verschil 
aangeeft tussen de uitslag voor de gemeente en het nationaal gemiddelde (zie figuur 3.3c met het kaartbeeld voor alle gemeenten) 
 
Ter illustratie is in figuur 3.4 per provincie aangegeven welke posities de gemeenten innemen in de 
ranglijst van 415 gemeenten wat betreft de huidige gelijkenis met het nationaal gemiddelde (de 
horizontale as) en de mate waarin de verkiezingsuitslag minder of meer is gaan afwijken van het nationaal 
gemiddelde (de verticale as). De rode stip geeft het ongewogen gemiddelde voor alle gemeenten weer. 
Groningen en Friesland zijn provincies waar de afwijking van de nationale verkiezingsuitslag volgens de 
TK2012 gemiddeld vrij hoog is, in Drenthe en Noord-Holland is de afwijking vrij laag. Wat de 
ontwikkeling tussen de TK2010 en de TK2012 betreft (de verticale as) bestaan er grote verschillen tussen 
provincies. Provincies waar veel gemeenten zich van het nationaal gemiddelde af bewegen zijn de drie 
westelijke provincies, Groningen en Friesland. Van een beweging richting het nationaal gemiddelde is 
sprake geweest in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland (de ring rond de Randstad) en vooral 
in Limburg. 
Het gaat bij figuur 3.4 om een ongewogen gemiddelde. In figuur 3.5 is tevens de mate van ongelijkheid 
bepaald voor de provincie als geheel. Daarbij wegen gemeenten dus zwaarder door wanneer zij meer 
inwoners hebben. Zo blijkt Zuid-Holland in figuur 3.5 op plaats 2 te staan wat betreft de mate van 
gelijkheid van de verkiezingsuitslag met het nationaal gemiddelde, terwijl in figuur 3.4, bij het ongewogen 
gemiddelde, de mate van ongelijkheid hoger lag dan het nationaal gemiddelde. 
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Tabel 3.6b Gemeenten waarvoor stemuitslag het meest is verschoven vanaf het nationaal gemiddelde  
 
Positie 
groei 

Gemeente Gemeentetype Provincie Verandering 
2010-2012 

Positie 
2010 

Positie 
2012 

       
386 Montfoort Suburbane gemeente Utrecht -0,027 236 299 
387 Neder-Betuwe Landelijke gemeente Gelderland -0,028 387 396 
388 Littenseradiel Suburbane gemeente Friesland -0,028 231 298 
389 Boarnsterhim Suburbane gemeente Friesland -0,028 141 225 
390 Opmeer Landelijke gemeente Noord-Holland -0,029 202 271 
391 Oudewater Landelijke gemeente Utrecht -0,029 319 369 
392 Wijdemeren Suburbane gemeente Noord-Holland -0,030 222 293 
393 Koggenland Landelijke gemeente Noord-Holland -0,031 241 306 
394 Menterwolde Suburbane gemeente Groningen -0,031 293 357 
395 Nieuwkoop Landelijke gemeente Zuid-Holland -0,031 243 308 
396 Bodegraven-Reeuwijk Landelijke gemeente Zuid-Holland -0,031 312 366 
397 Scherpenzeel Landelijke gemeente Gelderland -0,031 395 400 
398 Emmen Regionale kern Drenthe -0,031 180 263 
399 Drechterland Landelijke gemeente Noord-Holland -0,033 161 254 
400 Menameradiel Suburbane gemeente Friesland -0,033 224 301 
401 Aalsmeer Suburbane gemeente Noord-Holland -0,033 261 324 
402 Veendam Suburbane gemeente Groningen -0,033 265 329 
403 Pekela Landelijke gemeente Groningen -0,034 369 390 
404 Oldambt Landelijke gemeente Groningen -0,035 300 363 
405 De Ronde Venen Suburbane gemeente Utrecht -0,035 242 313 
406 Haarlemmerliede c.a. Suburbane gemeente Noord-Holland -0,035 97 195 
407 Hoogezand-Sappemeer Suburbane gemeente Groningen -0,035 259 325 
408 Appingedam Landelijke gemeente Groningen -0,036 273 338 
409 Waterland Suburbane gemeente Noord-Holland -0,037 9 94 
410 Noordwijk Landelijke gemeente Zuid-Holland -0,038 173 273 
411 Uithoorn Suburbane gemeente Noord-Holland -0,040 116 232 
412 Leeuwarderadeel Suburbane gemeente Friesland -0,040 263 340 
413 Graft-De Rijp Suburbane gemeente Noord-Holland -0,046 69 201 
414 Beemster Suburbane gemeente Noord-Holland -0,053 144 288 
415 Renswoude Landelijke gemeente Utrecht -0,061 401 410 

Toelichting: 
Weergegeven is per gemeente de verandering tussen TK2010 en TK2012 in de score op de Gini-coëfficiënt die het verschil 
aangeeft tussen de uitslag voor de gemeente en het nationaal gemiddelde (zie figuur 3.3c met het kaartbeeld voor alle gemeenten) 
 
Dat wordt verklaard door het feit dat in de grootste gemeenten (vooral Den Haag en Rotterdam) de 
verkiezingsuitslag duidelijk sterker op het nationaal gemiddelde lijkt dan in veel kleinere gemeenten in de 
provincie. In figuur 3.5 zijn de provincies geordend naar de mate van gelijkenis met het nationaal 
gemiddelde. Rechts staat de mate waarin zij volgens de TK2012 meer of minder op het nationaal 
gemiddelde lijken dan volgens de TK2010. Dan blijkt dat de verkiezingsuitslag in de drie noordelijke 
provincies minder op het nationaal gemiddelde is gaan lijken en in Zeeland, Overijssel, Noord-Holland en 
vooral Limburg meer. Tussen de uitkomsten in figuur 3.4 en figuur 3.5 bestaan dus verschillen, die 
samenhangen met de vraag of men wel of niet de omvang van een gemeente mee laten wegen. Duidelijk is 
dat, hoe ook gemeten, Limburg de provincie is die in de sterkste mate meer is gaan lijken op het nationaal 
gemiddelde en dat ook, in iets mindere mate, Overijssel en Zeeland meer zijn gaan lijken op het nationaal 
gemiddelde. Vooral Groningen en Friesland zijn voorbeelden van provincies waar de verkiezingsuitslag 
volgens de TK2012 minder is gaan lijken op het nationaal gemiddelde dan volgens de TK2010. 
Een zelfde analyse als voor provincies is in figuur 3.5) uitgevoerd door bundeling van de gemeenten naar 
vier gemeentetypen (zie figuur I.2). Dan blijkt dat de verkiezingsuitslag in de regionale kernen en de 
suburbane gemeenten het meest lijkt op de landelijke uitslag. In landelijke gemeenten en kernsteden wijkt 
de uitslag het meest af van het nationaal gemiddelde.  
Welke partijen en partijtypen zijn nu voornamelijk verantwoordelijk voor de verschillen met het nationaal 
gemiddelde per gemeentetype? Tabel 3.8 geeft daar zicht op. In kernsteden zijn de partijen die vallen 
binnen de twee typen progressieve partijen oververtegenwoordigd en de andere partijen 
oververtegenwoordigd. In de landelijke gemeenten zijn de progressieve partijen juist 
ondervertegenwoordigd (overigens aangevuld met de PVV). Vooral de confessionele partijen zijn hier 
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sterk vertegenwoordigd. In de regionale kernen en de suburbane gemeenten zijn de verschillen met het 
nationaal gemiddelde voor de meeste partijen wat kleiner. In de suburbane gemeenten wijken slechts de 
uitslagen voor de VVD (positief) en de PvdA (negatief) vrij sterk af van het nationaal gemiddelde. In de 
regionale kernen ligt het percentage van de VVD en D66 wat lager dan het nationaal gemiddelde en van 
de PvdA en de ChristenUnie wat hoger. Hierbij weegt overigens de grootte van een partij vrij sterk mee: 
wanneer het percentage stemmers op een partij nationaal hoger is, zal ook eerder een wat grotere 
afwijking van het nationaal gemiddelde kunnen resulteren voor specifieke groepen van gemeenten. 
Daarom is in figuur 3.6 het percentage stemmers niet in afwijking van, maar gedeeld door het nationaal 
gemiddelde weergegeven. Bij een score hoger dan 1 is een partij in een gemeentetype dus sterker 
vertegenwoordigd dan het nationaal gemiddelde. Dat is in figuur 3.6 gedaan voor de TK2012 (de staafjes) 
en voor de TK2010 (de wiebertjes). Daaruit blijkt duidelijk dat de confessionele partijen en de 
progressieve partijen elkaars contramal vormen in de kernsteden en de landelijke gebieden. De VVD neigt 
iets meer naar het profiel van de confessionele partijen (wat sterker in de landelijke gemeenten, wat 
minder sterk in de kernsteden), maar kent wel een wat sterkere vertegenwoordiging in de suburbane 
gemeenten. Voor de drie behoudende partijen (SP, PVV, 50Plus) zijn de verschillen tussen de 
gemeentetypen klein. De wijzigingen tussen TK2010 en TK2012 zijn overigens veelal niet groot. 
Beschouwd naar gemeentetypen blijft het stempatroon dus vrij stabiel (steeds in afwijking van de 
nationale trend: partijen winnen dus blijkbaar in alle gemeentetypen ongeveer evenveel of verliezen in alle 
gemeentetypen ongeveer evenveel). Substantiële wijzigingen zijn er slechts voor de VVD (sterker 
geworden positie in landelijke gemeenten, zwakker geworden positie in kernsteden) en voor GroenLinks 
(relatief sterker geworden positie in kernsteden – minder verlies dus -, zwakker geworden positie in alle 
andere gemeentetypen; in afgezwakte vorm geldt dat ook voor de SP en de PvdD) 
 
Tabel 3.7 Verandering verkiezingsuitslag ten opzichte van het nationaal gemiddelde in kernsteden 

en universiteitssteden 
 
Positie 
groei 

Gemeente Gemeentetype Provincie Verandering 
2010-2012 

Positie 
2010 

Positie 
2012 

       
21 Amsterdam Kernstad/Universiteitsstad Noord-Holland 0,042 389 370 
33 Venlo Kernstad Limburg 0,036 275 172 
44 's-Gravenhage Kernstad Zuid-Holland 0,030 152 73 
55 Amersfoort Kernstad Utrecht 0,025 88 21 
64 Haarlem Kernstad Noord-Holland 0,021 233 173 
77 Hilversum Kernstad Noord-Holland 0,017 65 29 
79 Alkmaar Kernstad Noord-Holland 0,017 149 105 
92 Sittard-Geleen Kernstad Limburg 0,015 270 229 
99 Utrecht Kernstad/Universiteitsstad Utrecht 0,014 337 316 
112 Heerlen Kernstad Limburg 0,012 363 360 
129 Wageningen Universiteitsstad Gelderland 0,010 347 339 
173 Rotterdam Kernstad/Universiteitsstad Zuid-Holland 0,005 163 153 
180 's-Hertogenbosch Kernstad Noord-Brabant 0,003 36 27 
191 Apeldoorn Kernstad Gelderland 0,002 1 1 
206 Leiden Kernstad/Universiteitsstad Zuid-Holland 0,001 262 259 
212 Zwolle Kernstad Overijssel 0,000 199 197 
217 Delft Kernstad/Universiteitsstad Zuid-Holland -0,001 133 134 
229 Breda Kernstad Noord-Brabant -0,004 39 48 
235 Dordrecht Kernstad Zuid-Holland -0,004 14 20 
251 Groningen Kernstad/Universiteitsstad Groningen -0,006 354 371 
261 Maastricht Kernstad/Universiteitsstad Limburg -0,007 156 179 
268 Velsen Kernstad Noord-Holland -0,009 12 26 
283 Arnhem Kernstad Gelderland -0,011 209 233 
289 Hengelo Kernstad Overijssel -0,011 49 85 
297 Nijmegen Kernstad/Universiteitsstad Gelderland -0,012 333 359 
316 Leeuwarden Kernstad Friesland -0,015 271 300 
319 Haarlemmermeer Kernstad Noord-Holland -0,015 162 209 
328 Tilburg Kernstad/Universiteitsstad Noord-Brabant -0,017 30 66 
342 Eindhoven Kernstad/Universiteitsstad Noord-Brabant -0,019 46 98 
369 Enschede Kernstad/Universiteitsstad Overijssel -0,023 26 84 
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Figuur 3.4 Ontwikkeling Gini provincies 
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Toelichting 
Per gemeente in een provincie is de afwijking van het nationaal 
gemiddelde weergegeven van de verdeling over de partijen. 
Horizontaal staat het verschil in 2012 (hoe verder naar rechts, hoe 
groter de afwijking). Verticaal staat de mate waarin de verdeling 
tussen 2010 en 2012 verder is gaan afwijken van het nationaal 
gemiddelde (hoe hoger, hoe meer toegenomen). 
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Figuur 3.5 Mate van gelijkheid per provincie en gemeentetype 
 

Mate van ongelijkheid Verandering 2010-2012
Minder Meer
gelijkheid gelijkheid

Provincie
Gelderland
Zuid-Holland
Flevoland
Noord-Brabant
Utrecht
Noord-Holland
Overijssel
Zeeland
Drenthe
Limburg
Friesland
Groningen

Gemeentetype
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente
Kernstad

0.8 0.9 10.8 0.9 1 -0.04 0 0.04

2012
♦ 2010

  
Tabel 3.8 Verschil aandeel partijen tussen gemeentetypen en nationaal gemiddelde, TK2012 
 
Partij Kernstad Regionale kern Suburbane gemeente Landelijke gemeente 
     
VVD/Rechtsliberaal -4,0 -2,1 3,3 1,5 
PvdA/Rood progressief 4,7 1,5 -2,2 -4,1 
PVV -0,4 0,3 0,6 -0,7 
SP  0,7 0,9 -0,5 -0,7 
CDA -3,3 0,2 0,6 3,9 
D66 3,1 -1,4 -0,7 -2,7 
ChristenUnie -1,0 1,0 -0,3 1,5 
GroenLinks 1,3 -0,4 -0,5 -1,0 
SGP -1,6 0,2 -0,4 3,0 
PvdD 0,5 -0,2 -0,1 -0,5 
50PLUS -0,1 0,0 0,2 -0,1 
Piratenpartij 0,1 0,0 0,0 -0,1 
     
Confessioneel -5,9 1,4 -0,1 8,4 
Behoudend 0,2 1,2 0,3 -1,5 
Groen progressief 5,0 -2,0 -1,3 -4,3 
Toelichting: 
Weergegeven is het percentage stemmers op een partij in afwijking van het nationaal gemiddelde. Slechts partijen waarvoor de 
afwijking van het nationaal gemiddelde minstens een maal 0,1 is, zijn weergegeven. 
 
Het gemeentetype is overigens zeker niet de enige factor die verschuivingen in kiezersgedrag kan 
verklaren. Een veel meer afgewogen beeld ontstaat wanneer de relatieve ontwikkeling van het aantal 
stemmen per partij wordt verklaard door de zes factoren (zie tabel 3.9). De verklaringsgraad is in het 
algemeen niet heel hoog. Er zijn blijkbaar dus ook nog diverse andere redenen die de ontwikkeling van het 
aantal stemmen verklaren26. De hoogste verklaringsgraad wordt gerealiseerd voor de VVD en de 
Confessionele partijen als groep.  

                                                 
26  Eerder is al aangegeven dat de doelstelling in dit rapport niet is het jagen op een zo hoog mogelijke 

verklaringsgraad, maar het bepalen van de invloed van een aantal vooraf bedachte aspecten die van belang 
werden geacht het stemgedrag te beïnvloeden. 
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Figuur 3.6 Relatieve vertegenwoordiging partijen, index Nederland = 1 
 
VVD Kernstad

Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

PvdA Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

PVV Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

SP Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

CDA Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

D66 Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

ChristenUnie Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

GROENLINKS Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

SGP Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

PvdD Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

50plus Kernstad
Regionale kern
Suburbane gemeente
Landelijke gemeente

0 1.61

2.4

0 1.6

2012
♦ 2010

 
Met plussen en minnen is aangegeven in welke richting en mate de zes factoren de ontwikkeling van het 
aantal stemmen verklaren. Hier wordt als voorbeeld ingegaan op de VVD. Voor de andere partijen kunnen 
de resultaten op soortgelijke wijze worden geïnterpreteerd. Bedacht moet worden dat de VVD over de 
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hele linie heeft gewonnen. Wanneer er min-tekens staan, betekent dat dus veelal dat in gemeenten met een 
hoge score op die factor de winst relatief klein is geweest. (Voor een partij als GroenLinks betekent een 
plus-teken dus dat het verlies daar minder sterk is geweest dan het nationaal gemiddelde.)  
Een relatief gunstige ontwikkeling van het aantal VVD-stemmers heeft plaatsgevonden in gemeenten met 
een sterke economie en in gemeenten waar veel belang wordt gehecht aan geborgenheid en veiligheid (zie 
het sterkere accent op ‘law and order’ in de verkiezingscampagne van de VVD). Relatief laag is de 
ontwikkeling van het aantal stemmen op de VVD geweest in verstedelijkte gebieden (zie ook figuur 3.6), 
in gemeenten met een hoge welvaart, in gebieden met weinig protestanten (en dus hoog in gebieden met 
veel katholieken) en in universiteitssteden. Van belang bij deze ‘multiple regressieanalyse’ is dat de 
invloed van alle indicatoren gelijktijdig is gemeten en dat per factor dus is gecorrigeerd voor de invloed 
van andere factoren. Zo leek bijvoorbeeld in figuur 3.6 voor de PVV de ontwikkeling van het aantal 
stemmen niet sterk samen te hangen met de mate van verstedelijking. Uit tabel 3.9 blijkt echter dat de 
ontwikkeling van het aantal PVV-stemmers in sterke mate samenhangt met de mate van verstedelijking, 
wanneer tevens de invloed van allerlei andere factoren gelijktijdig in beschouwing wordt genomen.    
 
Tabel 3.9  Verklaring ontwikkeling relatief aandeel 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 ---- ++ --- -- -- +++ 0,68 
PvdA -- -- --- -- --  0,43 
PVV +++   +++   0,36 
CDA ++ ++    - 0,28 
SP ++  -- --- +++  0,47 
D66 -- +  --- ++  0,27 
Groen Links  ++ ++  +++ - 0,34 
Christen Unie ++ - + ++++   0,40 
SGP    --   0,10 
PvdD ++ ++ ++ + ++  0,30 
        
Confessioneel ++ --  ++++ + - 0,69 
Behoudend +++  -- - ++ -- 0,44 
Groen Progr. --- +++ + -- +++ ++ 0,39 
Toelichting:  
Weergegeven is de verklaring van de ontwikkeling van het relatieve aandeel stemmen op een partij tussen 2010 en 2012 (zie het 
kader in paragraaf 2.1 voor het begrip ‘relatief aandeel’). 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.) 
 
 
3.3 Wijziging in stemverhoudingen: beschrijving en verklaring 
 
Tussen partijen bestaan aanzienlijke nationale verschillen in groei van het percentage stemmen tussen de 
TK2010 en de TK2012. Wanneer voor die nationale trend wordt gecorrigeerd, kan worden nagegaan waar 
partijen relatief hebben gewonnen of verloren ten opzichte van elkaar. Dat gebeurt hier voor alle 
paarsgewijze combinaties van de tien partijen die in beide verkiezingen minstens een zetel haalden en 
voor de vijf partijtypen. Daartoe is de relatieve ontwikkeling van het aantal stemmen op de ene partij als 
index uitgedrukt van de relatieve ontwikkeling van het aantal stemmen op de andere partij. In figuur 3.7 
staan acht voorbeelden van de in totaal 55 mogelijke combinaties. Benadrukt moet worden dat het hier 
gaat om een vergelijking waarbij gecorrigeerd is voor het nationale verschil. Wanneer een partij in een 
gemeente relatief beter presteert dan de partij waarmee een vergelijking wordt gemaakt, kan dat nog 
steeds betekenen dat die andere partij een sterkere groei van het aantal stemmen heeft gekend (maar dat 
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het verschil in veel andere gemeenten nog groter was). Zie bijvoorbeeld figuur 3.6c, waarin de VVD en 
het CDA zijn vergeleken.  
 
Figuur 3.7a Paarsgewijze vergelijking relatieve ontwikkeling partijen, TK2010-TK2012 
 

 
a. PvdA-VVD     b. D66-VVD 

 
c. CDA-VVD     d. PVV-VVD 
 
Toelichting: 
Weergegeven is de verhouding van de relatieve ontwikkeling van het aantal stemmen tussen twee partijen. In het kaartbeeld staat 
de logaritme van die verhouding, waardoor een positieve score dus correspondeert met een verhouding van meer dan 1 en een 
negatieve score met een verhouding van minder dan 1. De overgang van rood naar blauw is steeds gelegd bij de nationale 
verhouding tussen die twee partijen van de relatieve ontwikkeling van het aantal stemmen. In roodgekleurde gemeenten 
ontwikkelt de eerstgenoemde partij zich relatief gunstiger dan de laatstgenoemde partij, vergeleken met het nationaal gemiddelde 
voor die partijen. In blauwgekleurde gemeenten scoort de laatstgenoemde partij relatief gunstiger. 
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Figuur 3.7b Paarsgewijze vergelijking relatieve ontwikkeling partijen, TK2010-TK2012 
 

 
e. SP-PvdA     f. GroenLinks-PvdA 

 
g. Groen progressief - Rood progressief  h. SP-PVV 
 
Toelichting: 
Weergegeven is de verhouding van de relatieve ontwikkeling van het aantal stemmen tussen twee partijen. In het kaartbeeld staat 
de logaritme van die verhouding, waardoor een positieve score dus correspondeert met een verhouding van meer dan 1 en een 
negatieve score met een verhouding van minder dan 1. De overgang van rood naar blauw is steeds gelegd bij de nationale 
verhouding tussen die twee partijen van de relatieve ontwikkeling van het aantal stemmen. In roodgekleurde gemeenten 
ontwikkelt de eerstgenoemde partij zich relatief gunstiger dan de laatstgenoemde partij, vergeleken met het nationaal gemiddelde 
voor die partijen. In blauwgekleurde gemeenten scoort de laatstgenoemde partij relatief gunstiger. 
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Volgens de legenda is de groei zelfs in de gemeenten waar het CDA relatief het beste scoort ten opzichte 
van de VVD nog steeds lager voor het CDA dan voor de VVD (een negatief getal in de legenda), maar 
wel gunstiger dan het nationaal gemiddelde27.  
 
Uit figuur 3.6 blijkt het volgende: 

• Allereerst de belangrijkste conclusie: in de meeste kaartbeelden is sprake van ‘zones’ met 
aaneengesloten ‘rood’ dan wel ‘blauw’ gekleurde gemeenten. Blijkbaar speelt ruimtelijke ligging 
een rol bij het verklaren van (veranderingen in) stemgedrag28. 

• De PvdA heeft zich vooral relatief gunstiger ontwikkeld dan de VVD in het noorden, in de 
kernsteden (met uitzondering van Amsterdam, Haarlemmermeer, Velsen en Venlo) en in de ruime 
regio Rotterdam. In veel niet-stedelijke gemeenten in het zuiden van Nederland, Overijssel en de 
Noordvleugel van de Randstad heeft de VVD zich relatief gunstiger ontwikkeld. 

• In de meeste kernsteden (en in alle universiteitsteden) heeft D66 zich relatief gunstiger 
ontwikkeld dan de VVD. Daarnaast geldt dat nog in delen van Drenthe, Groningen en Limburg. 
Maar in de overige delen van Nederland heeft de VVD zich relatief gunstiger ontwikkeld. 

• Het kaartbeeld met de vergelijking van CDA en VVD lijkt op dat met de vergelijking van PvdA 
en VVD. Een belangrijk verschil is dat de VVD zich in vrijwel het gehele zuiden relatief sterker 
heeft ontwikkeld dan het CDA (zelfs in de universiteitssteden Tilburg en Eindhoven - in de 
overige universiteitssteden ontwikkelt het CDA zich relatief gunstiger29), terwijl de PvdA zich 
met name in stedelijke gebieden in het zuiden relatief gunstiger ontwikkelde dan de VVD. 

• Het ruimtelijk patroon van de vergelijking tussen PVV en VVD lijkt sterk op dat van de 
vergelijking tussen CDA en VVD, hoewel het beeld in het noorden minder eenduidig is. Ook hier 
ontwikkelt de VVD zich relatief ongunstiger in vrijwel alle universiteitssteden en de meeste 
kernsteden, met als belangrijkste uitzondering Haarlemmermeer, Velsen en (universiteits)steden 
in het zuiden van Nederland. 

• Opvallend bij de vergelijking tussen SP en PvdA is vooral dat de PvdA zich relatief veel beter 
heeft ontwikkeld in Friesland en de niet-stedelijke gebieden van Zuid-Holland. In de vier grote 
steden heeft de SP zich relatief gunstiger ontwikkeld, maar dat geldt niet in algemene zin voor 
kernsteden. 

• Nationaal heeft GroenLinks een veel ongunstiger ontwikkeling gekend dan de PvdA. De Groen 
progressieve partij heeft zich nog het best weten te handhaven ten opzichte van de PvdA in de 
Noordvleugel van de Randstad, met uitlopers richting Nijmegen30 en ’s-Hertogenbosch. In het 
algemeen wist GroenLinks het verlies ten opzichte van de PvdA het meest te beperken in de 
Randstad en minder daarbuiten (met name in nationaal perifeer gelegen regio’s). 

• In de selectie van vergelijkingen is ook een voorbeeld van twee partijtypen opgenomen. Wanneer 
het partijtype Groen progressief (D66, GroenLinks, PvdD en enkele kleine partijen) als geheel 
wordt vergeleken met het partijtype Rood progressief (de PvdA), blijkt dat van een 
achterblijvende (relatieve) ontwikkeling van Groen progressief vooral sprake is in het noorden. In 

                                                 
27  Voor degenen die graag willen weten hoe dit is berekend hierbij een uitleg. De overgang van blauw naar 

rood ligt bij -0,87. Berekend kan worden dat die logaritmische score correspondeert met een verhouding van 
0,42. Het nationale aandeel van het CDA in het totaal aantal geldige stemmen bedroeg 8,5% in 2012 (zie 
tabel 1.1). Het relatieve aandeel is dan, conform het kader in paragraaf 2.1: 0,085/(1-0,085). Wanneer de 
relatieve aandelen van het CDA en de VVD in 2010 en 2012 op die wijze worden berekend, is de 
verhouding gelijk aan [(0,085/0,915)/(0,136/0,864)] / [(0,266/0,734)/(0,205/0,795)] = 0,42.   

28  Theoretisch is het mogelijk (maar niet erg waarschijnlijk) dat dit geheel wordt verklaard door individuele 
kenmerken die opgeteld (zonder wederzijds beïnvloeding) leiden tot eenzelfde collectief stemgedrag in 
naastgelegen gemeenten. 

29  Per hoofd van de bevolking is het aantal studenten in Tilburg en Eindhoven overigens lager dan in de 
meeste andere studentensteden, zodat het feit dat het universiteitssteden zijn in de twee Brabantse steden 
wat minder zwaar weegt in het totaalresultaat van de verkiezingen.  

30  Josse de Voogd duidt het gebied van Alkmaar tot Nijmegen aan als de ‘Green Belt’. Zie onder andere De 
Voogd (2011) Bakfietsen en rolluiken. Deze publicatie is te bestellen bij Bureau De Helling, het 
wetenschappelijk bureau van GroenLinks. 
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de Randstad weet Groen progressief zich relatief beter te handhaven, met uitzondering van de 
Rotterdamse regio. 

• Tenslotte de vergelijking tussen SP en PVV.  Duidelijk is dat de SP zich vooral in katholieke 
delen van Nederland gunstiger heeft ontwikkeld dan de PVV. De PVV daarentegen kende een 
relatief gunstiger ontwikkeling in de Randstad (met de vier grote steden als belangrijkste 
uitzondering) en in Friesland. Met uitzondering van Leiden en Delft was de ontwikkeling van de 
SP in de universiteitssteden relatief gunstiger dan van de PVV.  

 
Aan de kaartbeelden kunnen veel vermoedens worden ontleend. Zo heeft de SP blijkbaar vergeleken met 
de PVV relatief goed gepresteerd in de katholieke delen van Nederland en in universiteitssteden. Of die 
vermoedens juist zijn of slechts schijnverbanden (cartografische vertekeningen) zijn, kan op statistische 
wijze worden onderzocht met behulp van multiple regressieanalyse. 
 
Verklarende modellen 
In figuur 3.8 is aangegeven door welke factoren verschillen in de relatieve ontwikkeling van het aantal 
stemmers tussen partijen en partijtypen worden verklaard. Hierbij zijn partijen vergeleken die zowel 
volgens de TK2010 en de TK2012 minstens een zetel hebben gehaald (tien partijen, dus 45 combinaties) 
en zijn ook de vijf partijtypen onderling vergeleken (tien combinaties). Figuur 3.8 moet als volgt worden 
gelezen: 

• De stemverhouding tussen twee partijen wordt bepaald door de relatieve ontwikkeling van het 
aantal stemmen tussen TK2010 en TK2012 voor partij 1 te delen door de relatieve ontwikkeling 
voor partij 2. 

• Met bolletjes is aangegeven of in gemeenten die hoog scoren op een factor de relatieve 
ontwikkeling gunstiger was in partij 1 (groene bolletjes) of partij 2 (rode bolletjes). 

• Het staafje ‘nationale verhouding’ geeft het algemene nationaal gemiddelde verschil in relatieve 
ontwikkeling tussen de twee partijen aan. (Voor statistici: dit is de constante term in de multiple 
regressieanalyse). 

• Het staafje ‘verklaringsgraad’ geeft de score op de R-kwadraat. Die score ligt tussen 0 (wanneer 
de factoren in het geheel geen bijdrage leveren aan de verklaring van de verschillen in 
ontwikkeling tussen twee partijen of partijtypen) en 1 (een volledige verklaring van die 
verschillen door de zes factoren). In de multiple regressieanalyse is gebruik gemaakt van 
‘’Weighted Least Squares’. Daarbij is het gewicht dat gemeenten krijgen bij het verklaren van de 
ontwikkeling van de stemverhouding evenredig met hun omvang (geteld via het aantal geldige 
stemmen). Aan de uitkomst voor Amsterdam en Rotterdam wordt dus aanzienlijk meer gewicht 
toegekend dan aan de uitslag voor Ameland en Rozendaal.   

 
Wordt nu de ontwikkeling van de stemverhouding tussen de VVD en de PvdA als voorbeeld genomen, 
dan blijkt dat de nationale ontwikkeling tussen die twee partijen vrijwel gelijk is (beide partijen hebben 
nationaal een hoge winst geboekt). De verklaringsgraad is vrij hoog (er zijn overigens dertien 
partijcombinaties waarvoor de verklaringsgraad nog hoger is). Uit de multiple regressieanalyse blijkt dat 
de relatieve ontwikkeling voor de PvdA gunstiger is geweest in verstedelijkte gemeenten (zie de factor 
‘stedelijkheid’) en iets ongunstiger in gemeenten met relatief veel protestanten (en weinig katholieken), 
nog wat ongunstiger in gemeenten waar geborgenheid en veiligheid van belang wordt geacht en vooral in 
gemeenten met een relatief sterke economie. Het welvaartsniveau in gemeenten en de invloed van 
universiteitssteden leveren geen statistisch significante verklaring voor de verschillen in ontwikkeling 
tussen PvdA en VVD.   
Een tweede voorbeeld is de ontwikkeling van de stemverhouding tussen de VVD en de PVV. De PVV 
heeft het verlies op de VVD het meest weten te beperken in sterk verstedelijkte gemeenten, in gemeenten 
met veel protestanten/weinig katholieken en (in wat mindere mate) in gemeenten met een hoog 
welvaartsniveau en met een universiteit (of in de directe omgeving daarvan). De PVV heeft zich relatief 
ongunstiger ontwikkeld in gemeenten met een wat sterkere economie en in gemeenten waar veel belang 
wordt gehecht aan geborgenheid en veiligheid. Dat laatste is opvallend. Het ‘law and order’ accent in de 
verkiezingscampagne van de VVD, dat (‘officieel’) als wapen werd ingezet tegen de PvdA, heeft mogelijk 
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ook (en misschien wel vooral en met die intentie) PVV-stemmers over de streep getrokken om VVD te 
stemmen. Mogelijk heeft de ontwikkeling richting een meer behoudend profiel op de verticale 
(maatschappelijk) progressief-conservatief as vooral kiezers bij de PVV en het meer behoudende deel van 
het CDA weggetrokken dan van de PvdA31. Op deze manier kunnen alle partijcombinaties en 
partijtypecombinaties worden geïnterpreteerd. 
Naast de ontwikkeling tussen de TK2010 en de TK2012 kan ook de huidige verhouding volgens de 
TK2012 van het percentage stemmers voor partijcombinaties of partijtypecombinaties worden verklaard 
uit de zes factoren. Dat staat in figuur 3.9. Daarbij is weer de totale verklaringsgraad weergegeven, 
alsmede de invloed van de zes factoren. In deze figuur staan niet de t-waarden (die aangeven in hoeverre 
een factor een statistisch significante bijdrage levert aan gemeentelijke verschillen in de stemverhouding 
tussen twee partijen of twee partijtypen), maar de ß-score. De invloed van een factor is groter naarmate het 
staafje groter is. Tevens is aangegeven wat de richting is van het verband.   
 
Daar waar sprake is van een substantiële invloed van de zes factoren op de stemverhouding zal de 
verklaringsgraad (de R-kwadraat) voor het bestaan van die verschillen groot zijn. Zo beschouwd duidt een 
lage R-kwadraat dus op een combinatie van partijen waarvoor achtergrondkenmerken zoals die in de 
factoren zijn verwerkt geen duidelijke onderscheidende bijdrage leveren aan het verklaren van de 
ruimtelijke verschillen in de stemverhouding tussen partijen. Partijcombinaties waarvoor de R-kwadraat 
lager is dan 0,5 zijn PVV en PvdA; SP en PVV; GL en D66; SGP en CU; PvdD en PvdA; PvdD en D66; 
PvdD en GL. Een lage verklaringsgraad geldt dus voor alle partijcombinaties binnen het partijtype Groen 
progressief. Een keuze op de ene of op de andere partij ligt daar dicht bij elkaar en individuele 
beslissingen zijn hier meer bepalend dan groepskenmerken. Stemmers op D66 en Groen Links zijn 
bijvoorbeeld hoog opgeleid, wonen vaak in een universiteitsstad, in gemeenten met een hoog gemiddeld 
welvaartsniveau en kennen minder gewicht toe aan geborgenheid en veiligheid. Hoewel er vervolgens 
kleine accentverschillen zijn (GroenLinks vergeleken met D66 iets minder stedelijk, minder in 
economisch krachtige gemeenten wonend, minder in welvarende gemeenten wonend, minder in 
gemeenten wonend waar veel belang wordt toegekend aan geborgenheid/veiligheid en iets meer in 
gemeenten wonend met meer protestanten dan katholieken) hangt een keuze tussen de twee partijen toch 
uiteindelijk van andere individuele kenmerken af (bijvoorbeeld het type opleiding dat men heeft gevolgd; 
zie ook bijvoorbeeld verschillen tussen universiteitssteden wat betreft de verhouding tussen D66- en 
GroenLinks-stemmers). Zo ook zijn de scheidslijnen tussen GroenLinks en de PvdD dun. Bij de SGP en 
de CU is de kans dat men ‘switcht’ tussen die partijen niet groot, maar is het individuele verschil tot welke 
kerkgemeenschap men behoort bepalend32. Intrigerend zijn de partijcombinaties PVV-SP en PVV-PvdA. 
De locatie van PVV-stemmers en PvdA-stemmers verschilt wat betreft het belang van geborgenheid en 
veiligheid (representatief voor de as progressief versus conservatief), maar verder dragen de factoren 
weinig bij aan de verklaring van de verschillen tussen de twee partijen en bepalen blijkbaar vooral 
individuele kenmerken de keuze tussen PVV en PvdA. Ook bij een vergelijking tussen de SP en de PVV 
ligt voor de PVV het accent meer op gemeenten waar men veel belang hecht aan geborgenheid/veiligheid 
en is de PVV wat meer te vinden in katholieke gebieden. Maar ook hier verklaren de zes factoren in het 
algemeen slechts voor een deel de stemverhouding tussen de twee partijen. 
Bij de partijtypecombinaties leveren de zes factoren vooral een lage verklaringsgraad voor de 
stemverhouding tussen Rood progressief en Behoudend. Andere, individuele kenmerken dan de zes 
factoren bepalen hier blijkbaar voor een relatief belangrijk deel of Rood progressief of Behoudend 
gestemd wordt. 

                                                 
31  Nadrukkelijk is hier steeds het woordje ‘mogelijk’ toegevoegd. Benadrukt dient te worden dat dit type 

gevolgtrekkingen (wat zijn de motieven voor stemgedrag) eigenlijk slechts getrokken mag worden op basis 
van gegevens over individuele stemmers. Gegevens gebaseerd op ruimtelijke eenheden (zoals gemeenten, 
buurten of stembureaus) leveren slechts ‘circumstantial evidence’, die mogelijk als inspiratiebron kunnen 
dienen om hypotheses te toetsen op gegevensbestanden met waarnemingen van individuen. Dat moeten dan 
wel gegevensbestanden met zeer veel waarnemingen zijn om voor individuele partijen statistisch houdbare 
uitspraken te kunnen doen, zeker wanneer het om kleine partijen gaat. 

32  Uit Een nieuwe politieke kaart bleek bijvoorbeeld dat er in Staphorst stembureaus zijn waar de 
ChristenUnie veruit de grootste partij is en andere stembureaus waar de SGP veruit de grootste partij is.  
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 Figuur 3.8 Wijziging stemverhoudingen 
Nationale Verklaringsgraad

1 2 verhouding Stede-
lijkheid

Econo-
mische 
kracht

Gem. 
welvaart

Protestant-
Katholiek

Omg. 
univ- 
stad

Geborgen-
heid/veilig-

heid
PVDA VVD
PVV VVD
PVV PVDA
CDA VVD
CDA PVDA
CDA PVV
SP VVD
SP PVDA
SP PVV
SP CDA
D66 VVD
D66 PVDA
D66 PVV
D66 CDA
D66 SP
GL VVD
GL PVDA
GL PVV
GL CDA
GL SP
GL D66
CU VVD
CU PVDA
CU PVV
CU CDA
CU SP
CU D66
CU GL
SGP VVD
SGP PVDA
SGP PVV
SGP CDA
SGP SP
SGP D66
SGP GL
SGP CU
PvdD VVD
PvdD PVDA
PvdD PVV
PvdD CDA
PvdD SP
PvdD D66
PvdD GL
PvdD CU
PvdD SGP

Conf RL
Beh RL
Beh Conf
R.Pr. RL
R.Pr. Conf
R.Pr. Beh
G.Pr. RL
G.Pr. Conf
G.Pr. Beh
G.Pr. R.Pr.

16 of meer -4 tot -2
8 tot 16 -8 tot -4

t-waarde positief 4 tot 8 -16 tot -8
t-waarde negatief 2 tot 4 -16 of minder

t-waarden factorenPartij

-2 -1 0 1 2 0 0.35 0.7
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Figuur 3.9 Verband combinaties partijen en zes factoren, 2012  
 

Partij 1 Partij 2 Stedelijkheid Economische 
kracht

Gemiddelde 
welvaart

Protestant-
Katholiek

Omgeving 
universiteits- 

stad

Geborgen-
heid/veiligheid

Verklarings-
graad

PVDA VVD
PVV VVD
PVV PVDA
CDA VVD
CDA PVDA
CDA PVV
SP VVD
SP PVDA
SP PVV
SP CDA
D66 VVD
D66 PVDA
D66 PVV
D66 CDA
D66 SP
GL VVD
GL PVDA
GL PVV
GL CDA
GL SP
GL D66
CU VVD
CU PVDA
CU PVV
CU CDA
CU SP
CU D66
CU GL
SGP VVD
SGP PVDA
SGP PVV
SGP CDA
SGP SP
SGP D66
SGP GL
SGP CU
PvdD VVD
PvdD PVDA
PvdD PVV
PvdD CDA
PvdD SP
PvdD D66
PvdD GL
PvdD CU
PvdD SGP

Conf RL
Beh RL
Beh Conf
R.Pr. RL
R.Pr. Conf
R.Pr. Beh
G.Pr. RL
G.Pr. Conf
G.Pr. Beh
G.Pr. R.Pr.

-1 0 1 0 0.5 1-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1
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4 Capita selecta 
 
In dit hoofdstuk staan twee verdere uitwerkingen van de verkiezingsuitslagen. Ten eerste wordt de 
verkiezingsuitslag per partij en gemeente uitgesplitst in een deel dat verwacht mocht worden op grond van 
de gemeten invloed van de zes factoren en een deel dat niet verklaard wordt door die zes factoren, het 
zogenaamde ‘residu’ (zie paragraaf 4.1). Naast gemeentelijke uitslagen van de verkiezingen heeft Bureau 
Louter ook een gegevensbestand opgesteld met de verkiezingsuitslagen per buurt. In paragraaf 4.2 wordt 
daarvan een selectie van mogelijke onderzoekstoepassingen getoond. 
 
 
4.1 Verschil feitelijke en verwachte verkiezingsuitslag 
 
In tabel 2.3 staan de resultaten van een rekenmodel waarmee het verwachte percentage stemmen per partij 
voor de TK2012 is verklaard met behulp van een zestal factoren. Een dergelijk model is ook voor de 
TK2010 opgesteld. Aan de hand daarvan kan dus zowel voor 2010 als voor 2012 het verwachte aantal 
stemmen per partij worden berekend. Dan kan worden vergeleken wat het verschil in het feitelijk 
percentage stemmen tussen TK2010 en TK2012 is, wat het verschil is in het verwachte aantal stemmen 
volgens de rekenmodellen33 voor de TK2010 en de TK2012, en wat het verschil is in het ‘residu’ tussen de 
TK2010 en de TK2012. Die verschillen kunnen ook in absolute aantallen stemmen worden uitgedrukt, 
maar daarvoor moeten de effecten zodanig worden omgerekend dat in 2010 het totaal aantal geldige 
stemmen exact gelijk zou zijn aan het totaal aantal geldige stemmen in 2012. Bureau Louter heeft voor 
alle politieke partijen en alle partijtypen het feitelijk aantal stemmen, het verwachte aantal stemmen, het 
residu (verschil tussen feitelijk en verwacht) berekend voor 2010, voor 2012 en voor het verschil tussen 
2010 en 2012. Dat is zowel in relatieve zin als in absolute zin gebeurd. Daaruit kan worden afgelezen 
waar partijen boven- of ondergemiddeld scoren, in hoeverre dat verklaard wordt door het rekenmodel met 
de zes factoren en of het aantal stemmen op een politieke partij dan hoger of lager ligt dan hetgeen op 
grond van het model verwacht zou worden.  
In figuur 4.1 is van de vele resulterende kaartbeelden een kleine selectie gemaakt. Daaruit blijkt wat de 
verhouding is van het feitelijk aantal percentage VVD-stemmers in een gemeente en het nationaal 
gemiddelde aantal stemmers (zie figuur 4.1a). In figuur 4.1b is aangegeven wat de verhouding is tussen 
het aantal stemmers dat uit het verklarend model met de zes factoren resulteert, gedeeld door het nationaal 
gemiddeld aantal stemmen. In grote lijnen lijken figuur 4.1a en figuur 4.1b op elkaar. Dat geeft aan dat 
aan de hand van de zes factoren een redelijke inschatting kan worden gemaakt van het percentage VVD-
stemmers. Er zijn echter ook verschil. Dat zogenaamde ‘residu’ staat in figuur 4.1c. Het feitelijk 
percentage VVD-stemmers is daarbij berekend als index van het uit het model verwacht aantal VVD-
stemmers. Wanneer het feitelijk aantal VVD-stemmers hoger is dan het op grond van het rekenmodel 
verwachte aantal stemmers is de score hoger dan 1 (roodgekleurde gemeenten), en wanneer het feitelijk 
aantal VVD-stemmers lager is dan het op grond van het rekenmodel verwachte aantal stemmers is de 
score lager dan 1 (blauwgekleurde gemeenten). Op soortgelijke wijze is het relatief residu voor het CDA 
bepaald (zie figuur 4.1d). Dan blijkt bijvoorbeeld dat het CDA in delen van Friesland en Overijssel 
aanzienlijk meer stemmen heeft gehaald dan op grond van het rekenmodel verwacht werd. Wanneer het 
residu voor de TK2010 en de TK2012 wordt vergeleken (zie figuur 4.2) blijkt bovendien dat het residu in 
vrijwel alle gemeenten op het Friese vasteland en vrijwel alle Twentse gemeenten is toegenomen 
(Achtkarspelen en SGP-enclave Rijssen-Holten zijn de enige uitzonderingen waar dat niet zo is). Een 
mogelijke verklaring daarvoor staat in het kader ‘Local Heroes’. Dit type analyses kan voor elke 
combinatie van partijen en partijtypen worden gemaakt. 
 

                                                 
33  De rekenmodellen verschillen tussen de TK2010 en de TK2012. Zo blijkt uit het gemeten effect van de 

factor stedelijkheid bijvoorbeeld dat de VVD in 2012 in het algemeen relatief minder is gericht op stedelijke 
gebieden dan in 2010. Alleen al op grond van het rekenmodel mag dus worden verwacht dat de 
ontwikkeling van het aantal stemmen tussen 2010 en 2012 in minder verstedelijkte gebieden sterker zal zijn 
geweest dan in verstedelijkte gebieden.  
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Figuur 4.1  Resultaten verklaringsmodel, TK2012 

 
a. Relatief totaal effect VVD   b. Relatief structuur effect VVD 

 
c. Relatief residu VVD    d. Relatief residu CDA 
 
 
 
 
 

  Score 

 
1.41 of meer 
1.22 tot 1.41 
1.08 tot 1.22 
1.00 tot 1.08 
0.89 tot 1.00 
0.76 tot 0.89 
0.62 tot 0.76 
minder dan 0.62

  Score 

 
1.27 of meer 
1.17 tot 1.27 
1.08 tot 1.17 
1.00 tot 1.08 
0.93 tot 1.00 
0.85 tot 0.93 
0.74 tot 0.85 
minder dan 0.74 

  Score 

 
1.38 of meer 
1.24 tot 1.38 
1.13 tot 1.24 
1.00 tot 1.13 
0.90 tot 1.00 
0.83 tot 0.90 
0.68 tot 0.83 
minder dan 0.68

  Score 

 
1.50 of meer 
1.30 tot 1.50 
1.15 tot 1.30 
1.00 tot 1.15 
0.86 tot 1.00 
0.73 tot 0.86 
0.60 tot 0.73 
minder dan 0.60 
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Figuur 4.2 Ontwikkeling residu voor het CDA tussen TK2010 en TK2012 
 

 
Toelichting: 
Weergegeven is het relatieve residu voor de TK2012 (het feitelijke percentage stemmen op het CDA gedeeld door het percentage 
stemmen volgens het rekenmodel voor de TK2012) gedeeld door het relatieve residu voor de TK2010. Wanneer de score hoger is 
dan 1, is het relatieve residu toegenomen en heeft het feitelijk aantal stemmen op het CDA zich tussen de TK2010 en de TK2012 
dus gunstiger ontwikkeld dan verwacht zou worden op grond van de rekenmodellen voor de TK2010 en de TK2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Score 

 
1.17 of meer 
1.10 tot 1.17 
1.05 tot 1.10 
1.00 tot 1.05 
0.95 tot 1.00 
0.91 tot 0.95 
0.86 tot 0.91 
minder dan 0.86 
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Local Heroes 
Soms haalt een partij meer stemmen dan verwacht volgens kenmerken van een gemeente (zoals bijvoorbeeld de zes 
factoren) omdat er een stemmentrekker is: een populair politicus die in de gemeente of de regio woont of er 
gewoond heeft. Zo heeft de SP een zeer grote aanhang in Noordoost-Brabant, de regio van Jan Marijnissen (Oss) en 
Emile Romer (Boxmeer). Deze Local Heroes kunnen ervoor zorgen dat mensen een partij stemmen die zij anders 
niet zouden stemmen. Slechts in dat geval heeft een partij als geheel profijt van het Local Hero effect. Wanneer 
slechts de Local Hero wordt gekozen in plaats van iemand anders op de lijst is er per saldo geen sprake van winst 
voor de partij. 
De Twentse politicus Pieter Omtzigt is de enige die met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer is gekozen. Bij 
Knevel en Van den Brink werd gezegd dat hij alleen voor een halve zetel extra voor het CDA had gezorgd: bijna 37 
duizend voorkeurstemmen, waarvan het overgrote deel in Twente, waar Omtzigt actief campagne had gevoerd. Het 
is de vraag of die bewering niet wat kort door de bocht was. Wanneer de activiteiten van Omtzigt effect hebben 
gehad, moet het CDA in ieder geval in Twente, vergeleken met 2010, in 2012 aanzienlijk meer stemmen extra 
hebben gekregen dan verwacht op grond van het rekenmodel. Het ‘residu’ moet tussen 2010 en 2012 dus groter zijn 
geworden. Via ons verklarende model kan berekend kan worden dat het residu voor het CDA tussen 2010 en 2012 
met 5.200 is toegenomen. Hoewel velen op Omtzigt hebben gestemd, heeft het overgrote deel van zijn stemmers dat 
gedaan in plaats van een andere CDA-kandidaat. De ‘nettowinst’, het ‘Omtzigt effect’ is dus niet 37 duizend, maar 
waarschijnlijk ruim 5 duizend (op een totaal aantal stemmen van 76 duizend op het CDA in Twente). 
Op soortgelijke wijze is het ‘Buma-effect’ berekend in Friesland. Hoewel Buma tegenwoordig in Voorburg woont, 
is hij geboren en getogen in Friesland. In zijn vroegere woonplaats Workum verloor het CDA nauwelijks stemmen, 
duidelijk in tegenstelling tot de nationale trend. In de gemeente Sûdwest Fryslân, waar Workum in ligt, nam het 
residu tussen 2010 en 2012 met 1.900 toe en in Friesland als geheel met 6.700 (op een totaal van ruim 70 duizend). 
Het Buma effect (als extra effect bovenop het feit dat hij lijsttrekker was) is dus hoger dan het Omtzigt effect. Dat 
Balkenende niet meer deelnam aan de TK2012 heeft een licht negatief effect gehad. In zijn geboorteplaats Kapelle 
(met een K) nam het residu af met 163 (bij een totaal aantal stemmen op het CDA van 928) en in zijn huidige 
woonplaats Capelle (met een C) nam het residu af met 293 (bij een totaal aantal stemmen van 1778). In Goes, waar 
Balkenende de middelbare school volgde nam het residu af met 308 (op een totaal aantal stemmen van 2084). 
In absolute zin veel groter was het Cohen effect (maar in relatieve zin, uitgedrukt als percentage van het totaal 
aantal stemmen, ongeveer vergelijkbaar). Amsterdammers stemden in 2010 massaal op hun populaire ex-
burgemeester. In 2012 viel dat effect weg. Het residu nam voor de PvdA in Amsterdam tussen 2010 en 2012 af met 
maar liefst 22.6 duizend (op een totaal van bijna 140 duizend stemmen op de PvdA in 2012): het ‘Cohen effect’. 
 
Hero Brinkman, de lijsttrekker van de nieuwe partij DPK, woont in Middenbeemster (in de gemeente Beemster). De 
DPK haalde in de gemeente Beemster twaalf stemmen en in de plaats Middenbeemster tien stemmen. Ingewikkelde 
berekeningen zijn bij deze aantallen stemmen overbodig: blijkbaar is Brinkman geen Local Hero.      
 
 
4.2 Enige analyses op buurtniveau 
 
Tot nu toe hebben vooral de resultaten op gemeentelijk niveau centraal gestaan. Dit rapport wordt 
afgesloten met een analyse op buurtniveau. Bureau Louter heeft een zo goed mogelijke inschatting van de 
verkiezingsuitslagen per buurt gemaakt voor de TK2010 en TK2012. Daarvoor is gebruik gemaakt van de 
uitslagen per stembureau34. Via koppelingen aan allerlei gegevensbestanden heeft Bureau Louter voor elk 
stembureau een adres vastgesteld. De meest eenvoudige methode is vervolgens om alle uitgebrachte 
stemmen bij een stembureau volledig toe te kennen aan de CBS-buurt waarbinnen het adres van het 
stembureau valt. Dat zou echter een vertekening van de feiten betekenen, omdat ook mensen van buiten de 
CBS-buurt bij een stembureau kunnen stemmen en omdat mensen die in de CBS-buurt wonen waar het 
stembureau is gevestigd hun stem uit kunnen brengen bij een stembureau dat buiten de CBS-buurt is 
gevestigd. Via complexe computerberekeningen (met als ruimtelijke basiseenheid het niveau van pc6-
gebieden – postcodes op het niveau van vier cijfers en twee letters) heeft Bureau Louter daarom een 
vertaling gemaakt van de uitslagen per stembureau naar de uitslagen per buurt. De buurten zijn daarbij 
‘vastgezet’ op de buurtindeling van 2009, waardoor de verkiezingsuitslagen van 2010 en 2012 exact 
onderling vergelijkbaar zijn. Op deze wijze is een volledig landsdekkende verkiezingsuitslag per buurt 
volgens de TK2010 en TK2012 opgesteld. Daarvan zijn kaarten gemaakt (waarbij zeer kleine buurten, met 

                                                 
34  De basisinformatie is ontleend aan gegevens van de Kiesraad. 
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minder dan 100 inwoners, buiten beschouwing zijn gelaten) en zijn enige statistische analyses uitgevoerd. 
De uitkomsten per buurt kunnen bovendien worden gekoppeld aan de vele gegevens op buurtniveau uit de 
gegevensbestanden van Bureau Louter. 
 
Grootste partijtypen in absolute zin op buurtniveau 
In figuur 4.3 staan voorbeelden van zes gemeenten in Nederland. Per buurt is het partijtype weergegeven 
met het grootste aantal stemmen in absolute zin35. In Amsterdam is Groen progressief vooral 
geconcentreerd in de ‘Grachtengordel’ en de Rechtsliberalen in Zuid. In de minder dure delen van de stad 
is Rood progressief het grootste partijtype en in sommige buurten van Amsterdam-Noord het partijtype 
Behoudend. Dat laatste partijtype is in Almere in wat meer buurten het grootst. In de centrale delen van 
Almere is Rood progressief het grootst en in de buitengebieden van de gemeente Rechtsliberaal36. In 
Assen is Rood progressief in vrijwel alle buurten het grootste partijtype. In westelijk Apeldoorn is het 
partijtype Confessioneel het grootst. Dat komt in kernsteden volgens de TK2012 niet veel meer voor. 
Verder is de stad verdeeld over Rood progressief en Rechtsliberaal (vooral in minder dicht bevolkte delen 
van de gemeente). In Arnhem overheersen Rood progressief (in de meer dichtbevolkte delen van de stad) 
en Rechtsliberaal, met hier en daar buurten waar Groen progressief of Behoudend het grootste partijtype 
is. Hier is de kaart aanzienlijk gewijzigd sinds de TK2010 (vergelijk figuur 4.3e met figuur 4.3g). In 2010 
was het niet-Rechtsliberale deel van de stad nog min of meer verdeeld in een Groen progressief deel en 
een Behoudend deel. Beide delen zijn in 2012 vrijwel volledig van kleur verschoten richting Rood 
progressief. Ook Amersfoort is in 2012 verdeeld in een Rechtsliberaal deel en een Rood progressief deel, 
met kleine delen van de stad waar Behoudend het grootste partijtype is (in het Soesterkwartier) of Groen 
progressief (een deel van het centrum en rond het Thorbeckeplein). In 2010 was het palet hier nog 
aanzienlijk veelkleuriger (vergelijk figuur 4.3f met figuur 4.3h). De verschuiving van Groen progressief 
en Behoudend naar Rood progressief is vergelijkbaar met de ontwikkeling in Arnhem. Daarnaast verloor 
het partijtype Confessioneel in diverse buurten de koppositie. 
  
Relatieve specialisaties partijtypen op buurtniveau 
Bij de TK2012 zijn de partijtypen Rechtsliberaal en Rood progressief duidelijk groter geworden dan de 
andere partijtypen. Zij zijn daardoor vaak het grootste partijtype in de buurten in de geselecteerde steden. 
Daarnaast is het ook interessant om te bepalen in welke buurten de partijtypen relatief sterk zijn 
vertegenwoordigd: die score is berekend door het relatieve aandeel te delen door het nationaal gemiddelde 
en vervolgens te bepalen welk partijtype het grootst is in een buurt. Die kaartbeelden zijn weergegeven in 
figuur 4.4. Het gaat dan om de relatieve specialisaties, zoals in figuur 3.2. 
Op deze wijze weergegeven komen Amsterdam, Arnhem en Amersfoort veel meer naar voren als Groen 
progressieve bolwerken. Met name in Amsterdam zijn er nauwelijks buurten waar Rechtsliberaal de 
hoogste relatieve specialisatie realiseert. In Amersfoort en Apeldoorn blijkt het partijtype Confessioneel in 
veel buurten de hoogste relatieve specialisatie te realiseren, in Assen blijft ook wat betreft de relatieve 
specialisatie Rood progressief het belangrijkste partijtype en in Almere verdringt Behoudend 
Rechtsliberaal in een aantal buurten van de eerste positie wanneer wordt uitgegaan van de relatieve 
specialisatie in plaats van de absolute aantallen. In termen van relatieve specialisaties zijn de ruimtelijke 
patronen door de tijd ook veel stabieler dan in termen van de absolute vertegenwoordiging. Slechts 
incidenteel wijzigt de ‘kleur’ van een buurt: in Arnhem wint Rood progressief iets terrein en in 
Amersfoort is het aantal verwisselingen van koppositie zeer klein.   

                                                 
35  Er zijn ook kaartbeelden gemaakt met de grootste partij. Dat kaartbeeld kleurt grotendeels blauw (VVD), 

met de PvdA in de steden en het Noorden, met diverse kleine enclaves van SGP en ChristenUnie in de Bible 
Belt en het CDA in Twente en Friesland, een SP-concentratie in en rond Oss en Boxmeer, een PVV-
concentratie in delen van Zuid-Limburg en een aantal stipjes op de kaart waar D66 de grootste partij is 
(buurten in Delft, Leiden en Utrecht). 

36  In vrij veel buurten in Almere is in 2012 Behoudend het grootste partijtype. Bij de TK2010 was dat nog 
voor meer buurten het geval. Toen waren er nauwelijks buurten waar Rood progressief het grootst was. In 
een gemeente als Heerlen was Behoudend in 2010 het grootste partijtype in alle buurten. Dat was ook in 
2012 nog hoofdzakelijk het geval. Slechts hier en daar verschenen toen wat blauwe stipjes op de kaart 
(Rechtsliberaal), alsmede één buurt waar Rood progressief het grootste partijtype werd.  
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Figuur 4.3 Grootste partijtype per buurt, absoluut 

  
a. Amsterdam 2012    b. Almere 2012 

    
c. Assen 2012     d. Apeldoorn 2012 

  
e. Arnhem 2012     f. Amersfoort 2012 

  
g. Arnhem 2010     h. Amersfoort 2010 

 Partijtype  
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 
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Figuur 4.4 Grootste partijtype per buurt, relatieve specialisatie 

  
a. Amsterdam 2012    b. Almere 2012 

    
c. Assen 2012     d. Apeldoorn 2012 

  
e. Arnhem 2012     f. Amersfoort 2012 

  
g. Arnhem 2010     h. Amersfoort 2010 

 Partijtype  
Rechtsliberaal 
Confessioneel 
Behoudend 
Rood progressief 
Groen progressief 
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Statistische samenhang van partijcombinaties per buurt 
In paragraaf 2.1 is de ruimtelijke samenhang tussen partijen bepaald op gemeentelijk niveau. Daaruit 
bleek bijvoorbeeld dat het percentage VVD-stemmers en het percentage PvdA-stemmers vrij sterk 
negatief samenhangen. En het percentage SP-stemmers en het percentage PVV-stemmers hangen positief 
samen, hoewel het verband niet heel sterk is. Hier worden ook ruimtelijke samenhangen bepaald, maar 
dan op het niveau van buurten. Een mogelijkheid is om dat voor alle buurten in Nederland te doen. In 
tabel 4.1 staat het resultaat daarvan.  
 
Tabel 4.1a Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijen per buurt 2012 
 
 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU SGP PvdD 50+ 
VVD  -0,55  0,10 -0,28       
PvdA -0,55   -0,26 0,29  0,18  -0,23 0,19  
PVV     0,18 -0,41 -0,27    0,37 
CDA 0,10 -0,26    -0,21 -0,30 0,10  -0,40  
SP -0,28 0,29 0,18     -0,15 -0,18  0,10 
D66   -0,41 -0,21   0,66 -0,13 -0,16 0,18  
GL  0,18 -0,27 -0,30  0,66   -0,13 0,32  
CU    0,10 -0,15 -0,13   0,26   
SGP  -0,23   -0,18 -0,16 -0,13 0,26    
PvdD  0,19  -0,40  0,18 0,32     
50+   0,37  0,10       
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. 
 
Tabel 4.1b Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijtypen per buurt 2012 
 
 Rechtsliberaal Confessioneel Behoudend Rood progressief Groen progressief 
Rechtsliberaal   -0,18 -0,55  
Confessioneel   -0,12 -0,30 -0,38 
Behoudend -0,18 -0,12   -0,16 
Rood progressief -0,55 -0,30   0,11 
Groen progressief  -0,38 -0,16 0,11  
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 statistische verbanden zijn globaal vergelijkbaar met de statistische verbanden op gemeentelijk niveau 
(zie tabel 2.1), hoewel er ook enkele verschillen zijn. Op buurtniveau is er een positief verband tussen 
PvdA en SP, op gemeenteniveau nauwelijks. PvdA’ers en SP’ers wonen blijkbaar niet opvallend vaak in 
dezelfde gemeente, maar binnen gemeenten wel vrij vaak in dezelfde buurt. Het verband tussen PVV en 
D66 is op buurtniveau veel sterker negatief dan op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau wonen D66’ers 
en PVV’ers blijkbaar in lichte mate in andere gemeenten, terwijl binnen gemeenten in sterkere mate 
sprake is van ‘gescheiden van elkaar wonen’ (in verschillende buurten). D66-stemmers en PvdD-stemmers 
zijn vaak in dezelfde gemeente te vinden, maar binnen die gemeenten is er wat minder sprake van 
ruimtelijke samenhang. 
Op het niveau van partijtypen bestaat slechts een licht positief verband tussen Groen progressief en Rood 
progressief. Duidelijk werd al dat Rechtsliberaal en Rood progressief (VVD en PvdA) binnen gemeenten 
veelal in verschillende buurten wonen. In wat mindere mate dan de Rechtsliberalen, maar toch nog in vrij 
sterke mate wonen Confessionelen overwegend in andere buurten dan Rood en Groen progressieven.  
 
Door alle Nederlandse buurten in de analyse mee te nemen, wordt echter vertroebeld dat er regionale 
verschillen bestaan in de stemverhouding van partijcombinaties (in steden wordt relatief meer op de PvdA 
gestemd en in landelijke gemeenten meer op de VVD) en dat er grote regionale verschillen bestaan in het 
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percentage van de stemmen dat twee partijen gezamenlijk trekken (het totaal aan stemmen op SGP en de 
ChristenUnie is in de Bible Belt aanzienlijk hoger dan in Limburg, zodat alleen daardoor al een zeer sterk 
statistisch verband zal resulteren tussen de twee partijen indien alle buurten op een hoop worden gegooid). 
Deze regionale verschillen vallen weg wanneer relaties worden gelegd tussen partijcombinaties voor alle 
buurten binnen een en dezelfde gemeente. In figuur 4.5 staat ter illustratie zowel de volledige 
‘puntenwolk’ voor het verband tussen VVD en PvdA en tussen SP en PVV. Het statistisch verband binnen 
individuele gemeenten is veelal aanzienlijk hoger dan voor alle Nederlandse buurten gezamenlijk. Voor 
alle Nederlandse buurten resulteert voor de partijcombinatie VVD-PvdA een R-kwadraat van -0.55 en 
voor de partijcombinatie SP en PVV een R-kwadraat van +0.18. Voor Utrecht, Amsterdam, ’s-
Gravenhage en Rotterdam bedraagt de R-kwadraat voor de partijcombinatie VVD-PvdA respectievelijk -
0.81, -0.76, -0.93 en -0.85 (de richting van het verband is steeds negatief). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 
VVD-stemmers en PvdA-stemmers in Den Haag in zeer sterke mate ruimtelijk van elkaar gescheiden 
wonen. Ook voor diverse andere partijcombinaties geldt dat de verschillen per individuele gemeente 
groter zijn dan het over-all gemiddelde voor alle buurten in Nederland. Voor de partijcombinatie SP-PVV 
gelden voor de vier grote steden R-kwadraten van respectievelijk +0.23, +0.39, +0.39 en +0.27 (de 
richting van het verband is steeds positief).  
 
Figuur 4.5 Percentage stemmen voor twee partijcombinaties 
 

 
a. VVD en PVDA     b. SP en PVV 
 
Toelichting: 
In de figuur staan de percentages stemmers op twee partijcombinaties (buurten met minstens 100 inwoners). 
 
Voor alle partijcombinaties en alle partijtypecombinaties zijn per gemeente statistische verbanden geschat. 
Daarbij zijn slechts buurten met minstens 100 inwoners geselecteerd en is het verband slechts geschat 
voor gemeenten met tien of meer buurten met minstens 100 inwoners37. In figuur 4.6 staat een selectie van 
zeven (van de in totaal 55 geschatte) partijcombinaties en één (van de in totaal tien) partijtypecombinaties. 
Gemeenten met minder dan tien buurten zijn wit gelaten, positieve verbanden tussen twee partijen zijn 
rood gekleurd en negatieve verbanden blauw. 
In de meeste gemeenten is het verband tussen het percentage VVD-stemmers en het percentage PvdA-
stemmers negatief: wanneer er relatief veel VVD-stemmers zijn in een buurt, is het percentage PvdA-
stemmers laag en vice versa. VVD’ers en PvdA’ers wonen dus overwegend in verschillende buurten. 
                                                 
37  Steeds zijn drie typen relaties geschat, namelijk een lineaire, een log-lineaire en een exponentiële functie. 

Geselecteerd is het type relatie met de hoogste verklaringsgraad (R-kwadraat).  
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Vaak zijn de verbanden ook zeer sterk negatief (zie de scores op de R-kwadraten in de legenda). Wanneer 
het verband positief is, dan is dat veelal in gemeenten waar SGP en Christen Unie een relatief grote 
aanhang hebben (in de Bible Belt en in Friesland). Hierbij gaat het om een situatie waarbij niet zozeer 
VVD’ers en PvdA’ers in verschillende buurten wonen, maar waarbij SGP/CU en de overige partijen in 
verschillende buurten wonen. Het positieve verband ontstaat dan doordat in de ‘SGP/CU-buurten’ weinig 
VVD- en PVDA-stemmers wonen en in de overige buurten vergeleken met de SGP/CU-buurten zowel 
relatief veel VVD-stemmers als relatief veel PvdA-stemmers. Ook ander bevindingen zijn het vermelden 
waard. Zo lijkt bijvoorbeeld het negatieve verband in stedelijke gebieden in het algemeen en in de 
Noordvleugel en de Zuidvleugel van de Randstad in het bijzonder sterker negatief te zijn dan in landelijke 
gemeenten/gebieden. Dat kan mogelijk onderwerp zijn van vervolgonderzoek. 
 
Figuur 4.6a Vergelijking samenhang partijen in buurten, 2012 
 

 
a. PvdA-VVD     b. D66-VVD 

 
c. CDA-VVD     d. PVV-VVD 

  
 

0.70 of meer 
0.55 tot 0.70 
0.22 tot 0.55 
0.00 tot 0.22 
-0.47 tot 0.00 
-0.72 tot -0.47 
-0.86 tot -0.72 
minder dan -0.86 

R-kwadraat   R-kwadraat 

 
0.73 of meer 
0.52 tot 0.73 
0.24 tot 0.52 
0.00 tot 0.24 
-0.07 tot 0.00 
-0.32 tot -0.07 
-0.47 tot -0.32 
minder dan -0.47 

  
 

0.54 of meer 
0.30 tot 0.54 
0.12 tot 0.30 
0.00 tot 0.12 
-0.05 tot 0.00 
-0.22 tot -0.05 
-0.43 tot -0.22 
minder dan -0.43 

R-kwadraat   R-kwadraat 

 
0.44 of meer 
0.18 tot 0.44 
0.04 tot 0.18 
0.00 tot 0.04 
-0.30 tot 0.00 
-0.59 tot -0.30 
-0.78 tot -0.59 
minder dan -0.78 
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Figuur 4.6b Vergelijking samenhang partijen in buurten, 2012 
 

 
e. SP-PvdA     f. GroenLinks-PvdA 

 
g. Groen progressief - Rood progressief  h. SP-PVV 
 
Toelichting: 
Weergegeven is het statistisch verband tussen twee partijen wat betreft het percentage stemmen per CBS-buurt met minstens 
honderd inwoners. Het verband is bepaald voor elke individuele gemeente met tien of meer buurten met minstens 100 inwoners. 
Voor gemeenten met minder dan tien buurten is geen verband geschat. Zij zijn wit gelaten in het kaartbeeld. De R-kwadraat geeft 
de sterkte van het verband (van 0: geen enkel verband tot 1: een perfecte samenhang). De R-kwadraat is per definitie positief. Hier 
is echter tevens de richting van het verband weergegeven door bij een negatief verband een min-teken toe te voegen.   
 
Voor de meeste gemeenten is de ruimtelijke samenhang tussen VVD-stemmers en D66-stemmers positief. 
Binnen een gemeente neigen zij in dezelfde (typen) buurten te wonen. Het positieve verband geldt in ieder 
geval in alle kernsteden. Het verband tussen het aantal VVD-stemmers en het aantal CDA-stemmers per 
buurt is minder eenduidig. Met uitzondering van Rotterdam is het verband in alle kernsteden positief, 

  R-kwadraat 

 
0.68 of meer 
0.44 tot 0.68 
0.13 tot 0.44 
0.00 tot 0.13 
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  R-kwadraat 
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0.00 tot 0.33 
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  R-kwadraat 

 
0.85 of meer 
0.69 tot 0.85 
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-0.03 tot 0.00 
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-0.16 tot -0.05 
-0.34 tot -0.16 
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maar er zijn ook veel gemeenten waar VVD’ers en CDA’ers blijkbaar in verschillende delen van een 
gemeente wonen (met name in delen van het noorden en westen van Nederland). Ook zijn de R-kwadraat 
scores in het algemeen niet heel hoog, zodat van heel sterk positieve of negatieve samenhangen veelal 
geen sprake is. Voor de partijcombinatie PVV-VVD is het ruimtelijk beeld veel duidelijker: in het 
algemeen wonen zij in verschillende buurten binnen een gemeente, met als voornaamste uitzondering 
gemeenten waar SGP en ChristenUnie veel aanhang hebben. Hier geldt eenzelfde type verklaring als voor 
de partijcombinatie PvdA-VVD: er is vooral sprake van een onderscheid SGP/CU versus overige partijen 
in die gemeenten. 
In veel gemeenten bestaat een zeer sterk positief verband tussen het aantal SP-stemmers en het aantal 
PvdA-stemmers in een buurt. Slechts incidenteel is het verband negatief, met name in het uiterste noorden 
van Nederland. Tussen GroenLinks en de PvdA is het verband minder eenduidig. Er is ook geen sprake 
van bepaalde patronen, zoals bijvoorbeeld dat het verband in kernsteden of in universiteitssteden steeds 
dezelfde kant uitwijst. In het algemeen is de mate van samenhang ook niet hoog (zie de scores op de R-
kwadraten in de legenda). Ook tussen de partijtypen Groen progressief en Rood progressief bestaat geen 
eenduidig positief of negatief verband. Wel blijkt in een ruime meerderheid van de gevallen het verband in 
kernsteden en universiteitssteden negatief te zijn: Groen progressieven wonen daar blijkbaar overwegend 
in andere delen van de stad dan Rood progressieven. Wanneer naar de ruimtelijke patronen van hun 
kiezers wordt gekeken is er dus zeker iets voor te zeggen om de progressieven onder te verdelen naar twee 
partijtypen. Tenslotte is nagegaan in hoeverre stemmers op de twee belangrijkste behoudende partijen in 
dezelfde buurten wonen. In de meeste gemeenten blijkt sprake te zijn van een positief verband. Dat is in 
ieder geval zo in alle kernsteden en in vrijwel de gehele Randstad. Uitzonderingen (een negatief verband) 
bevinden zich vooral in het zuiden van Nederland. 
 
Andere resultaten uit de analyse van ruimtelijke samenhangen tussen partijen en partijtypen (hier niet 
afzonderlijk als kaartbeelden weergegeven) leren onder andere dat het verband tussen PVV-stemmers en 
PvdA-stemmers in een buurt veelal positief is (van de kernsteden bestaat bijvoorbeeld slechts voor 
Nijmegen, Haarlemmermeer, Rotterdam en Heerlen een heel licht negatief verband), zij het in mindere 
mate dan voor de partijcombinaties SP-PVV en PvdA-SP. Tussen D66 en GroenLinks bestaat in het 
overgrote deel van de gemeenten, waaronder alle kernsteden, een (vaak sterk) positief verband. 50Plus-
stemmers wonen in veruit de meeste gemeenten in dezelfde buurten als PVV-stemmers en SP-stemmers, 
maar niet in buurten met veel VVD-stemmers. In de meeste gemeenten bestaat ook een sterk positief 
verband tussen het aantal SGP-stemmers en het aantal CU-stemmers per buurt, maar er zijn ook 
opvallende uitzonderingen. Het verband is juist negatief in gemeenten als Staphorst, Zwartewaterland, op 
de Veluwe en in de Alblasserwaard. In die protestantse bolwerken woont de SGP-aanhang blijkbaar  
overwegend in andere buurten dan de CU-aanhang. 
Naast de partijtypecombinatie Rood progressief en Groen progressief geldt voor de overige 
partijtypecombinaties het volgende: 

• Rechtsliberaal en Confessioneel: Geen duidelijk beeld, zowel positieve als negatieve 
verbanden. 

• Rechtsliberaal en Behoudend: In vrijwel alle gemeenten een (vaak sterk) negatief verband. 
• Rechtsliberaal en Rood progressief: Ook in vrijwel alle gemeenten een (vaak sterk) negatief 

verband. 
• Rechtsliberaal en Groen progressief: Overwegend een positief verband, met name in 

kernsteden (slechts in Zwolle, Utrecht en Haarlemmermeer een licht negatief verband) 
• Behoudend en Confessioneel: Voornamelijk negatieve verbanden, met uitzondering van de 

meest verstedelijkte delen van de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de Randstad (onder 
andere in de vier grote steden een positief verband; in andere kernsteden veelal een negatief 
verband). 

• Confessioneel en Rood progressief: In vrijwel alle gemeenten een (vaak sterk) negatief 
verband. 

• Confessioneel en Groen progressief: In de meeste gemeenten een (soms sterk) negatief 
verband, met uitzondering van Zuid-Limburg (daar veelal een positief verband). 
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• Behoudend en Rood progressief: Vrijwel in alle gemeenten een sterk positief verband, in 
ieder geval in alle kernsteden en in vrijwel alle gemeenten in het westen en oosten. 

• Behoudend en Groen progressief. Een licht accent op een negatief verband (onder andere in 
alle steden, met uitzondering van Apeldoorn). 

 
De mate van ruimtelijke samenhang van partijcombinaties en partijtypecombinaties is bepaald op 
gemeentelijk niveau (tabel 2.1), nationaal op buurtniveau (tabel 4.1) en per gemeente op buurtniveau (zie 
figuur 4.6). In tabel 4.2 zijn de resultaten op gemeentelijk niveau en de resultaten op buurtniveau 
gecombineerd. In die tabel is een gewogen intelling gemaakt (op grond van het totaal aantal geldige 
stemmen per gemeente) van de verklaringsgraad (R-kwadraat) per gemeente. Daardoor resulteert een 
‘gewogen gemiddelde R-kwadraat’ van de ruimtelijke samenhang tussen partijen wat betreft het 
percentage stemmers. 
 
Tabel 4.2a Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijen binnen gemeenten per buurt 2012 
 
 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU SGP PvdD 50+ 
VVD  -0.50 -0.29  -0.54 0.24  -0.10  -0.11 -0.16 
PvdA -0.50  0.19 -0.23 0.45    -0.11 0.11 0.14 
PVV -0.29 0.19   0.35 -0.42 -0.17    0.26 
CDA  -0.23   -0.17  -0.10   -0.12  
SP -0.54 0.45 0.35 -0.17  -0.18    0.15 0.19 
D66 0.24  -0.42  -0.18  0.33  -0.14  -0.19 
GL   -0.17 -0.10  0.33    0.19  
CU -0.10        0.21   
SGP  -0.11    -0.14  0.21    
PvdD -0.11 0.11  -0.12 0.15  0.19     
50+ -0.16 0.14 0.26  0.19 -0.19      
Toelichting:  
Weergegeven is de R-kwadraat. Eerst is per gemeente met minstens 10 buurten de ruimtelijke samenhang voor buurten tussen 
partijen berekend (de gemeentelijke R-kwadraat). Vervolgens is de totale R-kwadraat berekend als het gewogen gemiddelde van 
de gemeentelijke R-kwadraten (met het totaal aantal geldige stemmen per gemeente als gewicht). De R-kwadraat 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.  
 
Tabel 4.2b Ruimtelijke samenhang stemuitslagen partijtypen per buurt 2012 
 
 Rechtsliberaal Confessioneel Behoudend Rood progressief Groen progressief 
Rechtsliberaal   -0.46 -0.50 0.12 
Confessioneel   -0.14 -0.27 -0.21 
Behoudend -0.46 -0.14  0.32 -0.22 
Rood progressief -0.50 -0.27 0.32   
Groen progressief 0.12 -0.21 -0.22   
Toelichting:  
Weergegeven is de R-kwadraat. Eerst is per gemeente met minstens 10 buurten de ruimtelijke samenhang voor buurten tussen 
partijen berekend (de gemeentelijke R-kwadraat). Vervolgens is de totale R-kwadraat berekend als het gewogen gemiddelde van 
de gemeentelijke R-kwadraten (met het totaal aantal geldige stemmen per gemeente als gewicht). De R-kwadraat 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. 
 
In tabel 4.2a staan de ruimtelijke samenhangen. Deze tabel geeft het meest zuivere beeld van de 
ruimtelijke samenhangen op binnengemeentelijk niveau. Samen met tabel 2.1 kunnen de ruimtelijke 
samenhangen tussen partijen dan worden beschouwd op twee ruimtelijke schaalniveaus: tussen gemeenten 
en binnen gemeenten. In figuur 4.7 staat de ruimtelijke samenhang tussen partijen en tussen 
partijcombinaties binnen gemeenten (op basis van de buurten) en tussen gemeenten. Dan blijkt 
bijvoorbeeld dat op gemeentelijk niveau nauwelijks sprake is van ruimtelijke samenhang tussen PvdA-
stemmers en SP-stemmers: zij concentreren zich blijkbaar niet in dezelfde delen van het land. Binnen 
gemeenten is vervolgens wel degelijk sprake van een zeer sterke ruimtelijke samenhang: daar waar binnen 
een gemeente relatief veel SP-stemmers wonen, zullen in het algemeen ook veel PvdA-stemmers wonen. 
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Figuur 4.7 Vergelijking samenhang partijen tussen intergemeentelijk en binnengemeentelijk 
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Figuur 4.7 Vergelijking samenhang partijen tussen intergemeentelijk en binnengemeentelijk, vervolg 
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Andere partijcombinaties waarvoor de ruimtelijke samenhang op het niveau van buurten duidelijk hoger is 
dan op het niveau van gemeenten zijn SP en PVV, D66 en VVD, SP en 50Plus, SP en PvdD, PVV en 
PvdA en 50Plus en PvdA (bij die laatste twee combinaties is het verband op gemeentelijk niveau zelfs 
negatief). Vooral de SP en de PvdA en, in wat mindere mate, de PVV en 50Plus vormen een groep van 
partijen, waarvoor geldt dat de onderlinge ruimtelijke samenhangen op buurtniveau vaak hoger zijn dan op 
gemeentelijk niveau. Het zijn de partijtypen Behoudend en Rood progressief die vaak in dezelfde typen 
buurten wonen (vermoedelijk in buurten met wat minder dure woningen). Er zijn ook partijcombinaties 
waarvoor de ruimtelijke samenhang op gemeentelijk niveau hoger is dan op buurtniveau. Bepaalde typen 
gemeenten zijn dan blijkbaar aantrekkelijk voor stemmers op beide partijen, maar op buurtniveau 
klonteren zij wat minder samen. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn de combinaties GroenLinks en 
D66, SGP en ChristenUnie, PvdD en GroenLinks, PvdD en PvdA, PvdD en D66 en GroenLinks en PvdA. 
In iets mindere mate geldt het ook voor 50Plus en PVV. Met uitzondering van die laatste partijcombinatie 
en SGP en ChristenUnie betreft het steeds combinaties van progressieve partijen (met name GroenLinks). 
Aan de andere kant van het spectrum zijn er partijcombinaties waarvan de stemmers voornamelijk in 
verschillende buurten wonen. Ook hier zijn er weer situaties waarbij het negatieve verband op buurtniveau 
aanmerkelijk sterker is dan op gemeentelijk niveau. Dat geldt voor SP en VVD, D66 en PVV, PVV en 
VVD, 50Plus en D66, D66 en SP en voor CDA en SP. Bij de combinatie VVD en 50Plus is het ruimtelijk 
verband op gemeentelijk niveau zelfs positief. Steeds gaat het om een combinatie van een Behoudende 
partij met D66 of VVD (en eenmaal CDA). Soms ook is het negatieve ruimtelijk verband op gemeentelijk 
niveau veel sterker dan op buurtniveau. De duidelijkste voorbeelden daarvan zijn partijcombinaties van 
het CDA met respectievelijk de PvdD, GroenLinks en D66.  
 
Vervolgonderzoek zou eventueel duidelijkheid kunnen scheppen in de redenen waarom de kiezers van 
verschillende partijen vaak in dezelfde of juist in verschillende buurten wonen. Een koppeling aan 
kenmerken van het woningaanbod (type woningen en prijs) ligt hier voor de hand. Een interessante 
beschrijvende analyse daarvan staat al in de eerder genoemde publicatie van Josse de Voogd uit 2011 
(Bakfietsen en rolluiken; De electorale geografie van Nederland). Dat zou uitgebreid kunnen worden met 
een statistische analyse, waarbij het aantal stemmers op een partij in een buurt wordt gekoppeld aan 
kenmerken van de woningvoorraad38. Een andere mogelijkheid is het bepalen van het verband tussen het 
aantal stemmen op een partij en omgevingskenmerken. De resultaten daarvan staan in figuur 4.8. Daarin 
is, met behulp van Weighted Least Squares regressieanalyse, het verband geschat tussen het percentage 
stemmers op een partij en een zevental kenmerken die de woonaantrekkelijkheid van een buurt bepalen. 
Die zeven kenmerken zijn gebaseerd op een factoranalyse voor een groter aantal indicatoren (zie bijlage 
III). In figuur 4.8 is ook de ‘verklaringsgraad’ van het model weergegeven. Tenslotte is het percentage 

                                                 
38  Aangezien Bureau Louter een database heeft ontwikkeld met het percentage stemmers per partij in alle 

buurten in Nederland (voor zowel de TK2010 als de TK2012) kan een dergelijke analyse landsdekkend 
plaatsvinden in plaats van slechts voor een aantal voorbeeldsteden. 
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stemmers op een partij ook nog gekoppeld aan de totaalscore op de woonaantrekkelijkheid volgens 
onderzoek van Bureau Louter39. 
 
Figuur 4.8 Samenhang partijen met woonaantrekkelijkheid op buurtniveau 
 

Harmonie Ambiance Stedelijke Buurt- Economie Recreatie Bos en Verklarings- Woonaan-
voorzieningen voorzieningen natuur graad trekkelijkheid

VVD
PvdA
PVV
SP
CDA
D66
CU
GL
SGP
PvdD
50PLUS

RL
Conf.
Beh.
Rd. Pr.
Gr. Pr.

-0.7 0 0.7-0.7 0 0.7-0.7 0 0.7-0.7 0 0.7 -0.7 0 0.7-0.7 0 0.7 0 1-0.7 0 0.7-0.7 0 0.7
 

Toelichting: 
De factoren zijn door middel van factoranalyse bepaalde combinaties van verschillende indicatoren (zie bijlage III). Hun effect op 
het percentage stemmers op een partij of partijtype is gelijktijdig gemeten met behulp van regressieanalyse. Een score hoger dan 
nul wijst op een positief verband, een score lager dan nul op een negatief verband. De ‘verklaringsgraad’ (gemeten via de R-
kwadraat) geeft aan welk deel van de verschillen tussen buurten in het percentage stemmers wordt verklaard door de zeven 
factoren. Bij ‘Woonaantrekkelijkheid’ is op het niveau van buurten het statistisch verband weergegeven tussen het percentage 
stemmers op een partij of partijtype en de score op een door Bureau Louter vastgestelde woonaantrekkelijkheidsindicator. Het 
verband is bepaald via de R-kwadraat, waarbij echter de score is omgedraaid wanneer er sprake was van een negatief verband.     
 
De verklaringsgraad is opvallend laag voor de SGP en de ChristenUnie. Dat wordt verklaard door het feit 
dat de belangrijkste verklaring voor het aantal stemmers op die partijen, het aandeel streng 
gereformeerden, geen onderdeel vormt van de indicatoren die de woonaantrekkelijkheid bepalen. Voor 
50Plus ligt eenzelfde verklaring voor de hand, namelijk het ontbreken van het aandeel ouderen in een 
buurt40 als indicator die de woonaantrekkelijkheid bepaalt. 
Vooral de factor Harmonie vormt een belangrijke verklarende factor voor de partijen waarop gestemd 
wordt in een buurt. Uit bijlage III blijkt dat deze factor samenhangt met indicatoren als, onder andere, een 
aantrekkelijke bebouwing, weinig rommel, overlast en misdaad, een gunstige bevolkingssamenstelling en 
een hoge sociale status van de omgeving. Daar waar een buurt hoog scoort op deze factor wonen relatief 
veel VVD’ers (en in iets mindere mate CDA’ers), maar weinig PvdA’ers, PVV’ers en SP’ers. Ook de 
mate waarin sprake is van Ambiance in een buurt, bepaalt in vrij sterke mate de verdeling over partijen. 
Indicatoren die in een hoge score op Ambiance resulteren zijn de nabijheid van een historische binnenstad 
en de nabijheid van voorzieningen als musea, theaters en podiumkunsten, bioscopen, luxe winkels, cafés 
en restaurants. In dat soort buurten wonen veel stemmers op GroenLinks en D66 en, in iets mindere mate, 
PvdA en PvdD: de progressieve partijen dus. Stemmers op Confessionele partijen en de PVV wonen 
relatief weinig in buurten met een hoge score op Ambiance. In buurten met veel Stedelijke voorzieningen 
binnen een redelijke afstand (zoals ziekenhuizen, middelbare scholen, sport- en fitnessvoorzieningen, 
parken en plantsoenen en een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer) wonen vooral veel stemmers op 
Groen progressieve partijen (D66, GroenLinks en PvdD) en weinig op Confessionele partijen (CDA, SGP 

                                                 
39  Zie Bureau Louter (2012) Waar willen we wonen 2012 voor onderzoek naar verschillen in 

woonaantrekkelijkheid tussen gemeenten en buurten. 
40  Op het niveau van gemeenten is het verband tussen het aandeel 50-plussers en het percentage 50Plus-

stemmers overigens niet groot (zie figuur 2.5k). 
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en ChristenUnie). In buurten die zich bevinden in een economisch sterke regio zijn de VVD, D66 en 
GroenLinks wat sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld en de SP, het CDA en de PvdA wat minder 
sterk dan gemiddelde. Bij de andere factoren is de mate waarin zij van invloed zijn op het stemgedrag 
kleiner.  
In buurten met een hoge woonaantrekkelijkheid (volgens het onderzoek van Bureau Louter) wonen 
relatief veel VVD-stemmers en, in wat mindere mate, D66-stemmers en CDA-stemmers. PVV-stemmers, 
SP-stemmers, PvdA-stemmers en, in mindere mate, 50Plus-stemmers, wonen juist relatief vaak in buurten 
met een lage woonaantrekkelijkheid. 
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Bijlage I Gebiedsindelingen 
 
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 Indicatoren en factoranalyse verklarende variabelen 
 
In dit rapport zijn op verschillende plaatsen ruimtelijke verschillen in stemgedrag verklaard uit kenmerken 
van de omgeving (‘indicatoren’). Wanneer indicatoren onderling sterk ruimtelijk samenhangen 
(bijvoorbeeld indicatoren als 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. Het percentage stemmers op een partij wordt dus bepaald 
via een tweetrapsraket: eerst worden indicatoren samengevoegd tot factoren. Vervolgens worden de 
ruimtelijke verschillen in stemgedrag verklaard met behulp van die factoren. In deze bijlage wordt eerst 
een toelichting gegeven bij de indicatoren die zijn gebruikt om ruimtelijke verschillen in stemgedrag te 
verklaren (zie bijlage II.1). In bijlage II.2 staat het resultaat van de factoranalyse. 
 
 
II.1 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. 
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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. 
 
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. 
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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). 
 
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). 
 
 
II.2 Resultaten factoranalyse 
 
In tabel II.1 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. 
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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 II.1  Resultaten factoranalyse 
 
 Factoren 
Indicator Stede-

lijkheid 
Econo-
mische 
kracht 

Gemiddelde 
welvaart 

Protestant-
Katholiek 

Omgeving 
universiteits-

stad 

Geborgen-
heid/veilig-

heid 
       
Inkomen per inwoner   .89    
Lage werkloosheid -.62 .32 .35    
Bevolkingsdichtheid .70 .31   .35  
Agglomeratievoordelen  .67 .47    
Nabijheid arbeidsplaatsen  .90     
Economisch sterke regio  .92     
Opleidingsniveau   .70  .38  
Universiteitsstad     .83  
WO-studenten .30 .30 .42  .73  
Kerkbezoek -.31  -.39 .65  .27 
% Katholiek    -.87   
% Protestant    .93   
Niet-West. allochtonen .84 .27     
Belang veiligheid      .87 
Belang cohesie -.43     .56 
Weinig geweldsmisdrijven -.87      
Weinig misdaad -.87      
Weinig vernielingen -.80      
Weinig overlast -.87      
Saamhorigheid bewoners -.86      
Bevolkingssamenstelling -.68  .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.  
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Bijlage III Factoranalyse woonaantrekkelijkheid buurten 
 
In Waar willen we wonen 2012 (Bureau Louter 2012) staat een analyse van verschillen in 
woonaantrekkelijkheid van buurten. Die woonaantrekkelijkheid is gebaseerd op een groot aantal 
indicatoren. Die indicatoren overlappen elkaar echter in een aantal gevallen. Zo zullen allerlei 
voorzieningen vaak bij elkaar geclusterd zijn (veelal in stedelijke gebieden) en zullen ook aspecten als de 
omvang van de misdaad en de mate van overlast die men ervaart vaak tegelijkertijd in dezelfde (typen) 
buurten voorkomen. Op soortgelijke wijze als in paragraaf II.2 is daarom een factoranalyse uitgevoerd om 
het grote aantal indicatoren terug te brengen tot een kleiner aantal factoren, die zodanige combinaties van 
indicatoren vormen dat de factoren onderling geen enkele statische samenhang vertonen (zie tabel III.1). 
 
Tabel III.1 Factoranalyse indicatoren voor woonaantrekkelijkheid 
 

  Factor 

Indicator Harmonie 
Ambi-
ance 

Stedelijke 
voorzieningen 

Buurtvoor-
zieningen 

Econo
-mie 

Recre-
atie 

Bos en 
natuur 

        
Huisarts    .69    
Ziekenhuis   .54     
Basisonderwijs    .72    
Kinderdagverblijf    .62    
Buitenschoolse opvang    .69    
Speelgelegenheid .83       
Middelbaar onderwijs   .65     
Winkels dagelijks    .73    
Musea  .68      
Theaters, podiumkunsten  .58   .52   
Bioscopen  .64      
Luxe winkels, funshoppen  .77      
Cafés  .67      
Restaurants  .59      
Recreatiegebieden      .80  
Binnenwater, meren, plassen      .67  
Sport, fitnessvoorzieningen   .60     
Historische binnenstad  .64     -.55 
Aantrekkelijke bebouwing .84       
Parken en plantsoenen   .68     
Bos en natuur       .83 
Rust en ruimte   -.60     
Werkgelegenheid omgeving     .86   
Economisch sterke regio     .87   
Weinig rommel .75       
Weinig overlast buren .92       
Weinig overlast jongeren .91       
Weinig overlast geluid, stank .66       
Verkeersveiligheid .61       
Weinig misdaad .83       
Bevolkingssamenstelling .93       
Sociale status omgeving .81       
Saamhorigheid bewoners .86       
Bereikbaarheid per trein  .54 .50     
Bereikbaarheid overig OV   .57 .54    
Weinig files     -.78   

Toelichting: 
Weergegeven zijn e situaties waarbij een indicator een sterke statistische samenhang heeft met de factor (een R-kwadraat van 
meer dan 0,5 in absolute zin). 
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Uit de factoranalyse resulteren zeven factoren: 
• Buurten met ‘Harmonie’ worden vooral gekenmerkt door een prettige sociale omgeving in de zin 

dat er weinig sprake is van hinder, overlast en criminaliteit. 
• Buurten met ‘Ambiance’ liggen in de nabijheid van ‘luxe voorzieningen’ en een historische 

binnenstad (en zijn veelal ook goed bereikbaar met de trein). 
• Buurten met hoge scores op ‘Stedelijke voorzieningen’ worden gekenmerkt door de nabijheid van 

voorzieningen met een wat groter vereist marktbereik, waardoor zij niet overal evenveel 
voorkomen. Deze buurten scoren ook hoog op de bereikbaarheid per openbaar vervoer, maar 
kennen weinig rust en ruimte. 

• In buurten met hoge scores op ‘Buurtvoorzieningen’ is de nabijheid van voorzieningen waarvoor 
men niet bereid is grote afstanden af te leggen goed op orde. 

• De factor Economie geeft aan dat de buurt ligt in een regio met een sterke economie en veel 
werkgelegenheidskansen. In dergelijke regio’s is er veelal ook draagvlak voor cultuur (theaters, 
podiumkunsten). De keerzijde van de medaille is dat men hier wel meer dan gemiddeld hinder 
ondervindt van files. 

• Een eerste specifieke factor is de nabijheid van recreatiemogelijkheden (onder andere in 
kustgebieden). Hoewel ook andere vormen van recreatie denkbaar zijn, gaat het hier vaak om de 
nabijheid van water (zee of meren). 

• Een tweede specifieke factor is de nabijheid van bos. Die gebieden zijn overigens veelal wat 
verder verwijderd van historische binnensteden.   


