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PvdA-kiezer stapt over naar GroenLinks
TON VAN DER LAAN

LEEUWARDEN Eén op de drie Friezen

die in 2012 nog op de Partij van de
Arbeid stemde, kiest woensdag
voor GroenLinks. Een vijfde van de
PvdA-weglopers twijfelt nog.

D66 en SP kunnen op elk 10 procent
van de weglopers rekenen. 40 procent blijft bij de PvdA, die er ook enkele nieuwe kiezers bij krijgt. Die
groep twijfelaars, 20 procent, is nog
binnen te halen door de PvdA, zien
onderzoekers Miranda Visser en
Henk Fernee van het FSP.
Ze vergeleken in het onderzoek
onder 3000 Friezen de resultaten
van zowel de overtuigde PvdA-stemmer van 2012 en nu en die van de

huidige twijfelaar. De uitkomsten
komen opvallend overeen, zeggen
de onderzoekers. De PvdA-kiezer en
de ik-weet-het-nog-niet-stemmer
denken hetzelfde over de aandacht
in Den Haag voor Friesland, zijn eerder geneigd om de stemkeuze te bepalen op Friese thema’s en is over
het algemeen tevreden over hoe hij
of zij wordt gehoord in de Kamer.
Fernee: ,,Je zou, gezien de strijd op
links, denken dat er wordt getwijfeld
tussen PvdA, D66 en GroenLinks,
maar de zwevende kiezer neigt opvallend naar de partij waar hij of zij
in 2012 ook op stemde.’’
Van een tweestrijd tussen PVV en
VVD lijkt in Friesland geen sprake,
ziet Fernee. ,,Het is hier nog veel
meer een traditionele gevecht tus-

VVD’er meest
hoopvol, kiezer
PVV, SP en 50Plus
meer teleurgesteld
sen PvdA en CDA.’’
Fernee voorspelt dat het CDA in
Friesland groter zal worden dan gemiddeld in Nederland. Dat geldt ook
voor de PvdA. VVD en PVV zullen
waarschijnlijk in Friesland kleiner
zijn dan gemiddeld in Nederland, gezien de cijfers van het FSP.
In 2012 kreeg de PvdA 33 procent
van de Friese stemmen. VVD kreeg
toen 20 procent, het CDA 14 en de
PVV 7 procent. Een derde van de

VVD-stemmers uit 2012 keert de partij nu de rug toe, laten ze merken in
het onderzoek. Een groot deel van de
kiezers die de VVD in Friesland verliest, zweeft nog.
Kiezers in Friesland zijn tevreden
over de inrichting van hun eigen leven. De gezondheid, werk en inkomen krijgen een ruime voldoende.
Friezen onder de veertig jaar zijn net
iets tevredener dan de inwoners boven de veertig. Dat geldt ook voor de
hoogopgeleide ten opzichte van de
lager opgeleide kiezers.
Meer dan de helft van de Friezen
noemt de verschillende culturen in
Nederland een ,,winst voor onze samenleving’’. Een kwart van de Friezen stelt dat Nederland een prettiger
land zou zijn als er minder immi-

granten zouden wonen. Meer dan de
helft is het niet met die stelling eens.
Wel vinden ze dat de Nederlandse
politiek er wat vaker voor hen mag
zijn. De helft zegt dat het goed zou
zijn als burgers meer konden meebeslissen over belangrijke politieke
kwesties die spelen. Ook is de helft
het eens met de stelling ‘Kamerleden en ministers geven niet veel om
wat mensen zoals ik denken’. Een
kwart staat er neutraal in, de rest is
het er niet mee eens.
Vooral onder kiezers van de PVV,
SP en 50PLUS heerst de meeste onvrede. Zij zijn meer teleurgesteld in
de politiek en de aandacht voor
Friesland dan aanhangers van andere partijen. De VVD-kiezer is het
meest hoopvol.

De provincie Fryslân
krijgt te weinig aandacht
in de landelijke politiek

Wat doet de
PvdA-stemmer
van 2012 nu?
Stemt:
PvdA
GroenLinks
17
Weet het nog niet
12
D66
6
SP
5,5
CDA 3
50PLUS 3
VVD 1
PVV 1
Overig
7,5

in %
44

De Nederlandse regering
weet wat er in de
provincie Fryslân speelt

in %

4,9 10,3

30,8
54,1

(Zeer) mee oneens
Neutraal
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in %

6,5
14,6
47,3
31,6

(Zeer) mee eens
Weet niet
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(Zeer) mee oneens
Neutraal

(Zeer) mee eens
Weet niet
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Stemt u bij de landelijke
verkiezingen bij
voorkeur op een Fries?
Ja, op een Fries
VVD
PvdA
PVV
SP
CDA
D66
CU
GroenLinks

per achterban: in %
17,8
18,2
15,5
11,4
16,6
,6
12,9

28,5
34,5
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Panel Fryslân
Panel Fryslân is onderdeel van het
Fries Sociaal Planbureau (FSP) en
bestaat uit een groep inwoners van
Friesland die haar ervaringen deelt en
haar mening geeft over wat er speelt in
de provincie. Panel Fryslân telt 3750
leden die zijn geworven via willekeurige
steekproeven in alle Friese gemeenten.
,,Het is hiermee een uniek onderzoeksinstrument voor Fryslân’’, zegt onderzoeker Miranda Visser van het Fries
Sociaal Planbureau. Half februari
hebben de leden een vragenlijst ontvangen met als thema ‘politiek vertrouwen’. Hoe kijkt de Fries aan tegen de
politiek? De volledige rapportage wordt
in mei gepubliceerd door het Fries
Sociaal Planbureau.

