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Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. In de aanloop hiernaartoe zijn de Drenten 
gevraagd naar hun ervaringen en meningen over de 
gemeenteraadsverkiezingen, (politiek) vertrouwen en 
betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid. Wat zijn de 
belangrijkste uitdagingen voor de Drentse gemeenten? 
Gaan Drenten gebruik maken van hun stemrecht? Voelen 
zij zich vertegenwoordigd door de politiek? En hoe zit 
het met hun betrokkenheid bij politiek en beleid? 

Deze publicatie is gebaseerd op de vragenlijst over 
de aankomende gemeentelijke verkiezingen 'politiek 
vertrouwen en politieke betrokkenheid', die de leden 
van het Drents Panel in januari 2022 konden invullen. 

Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 3.360 panelleden 
meegedaan. Onder de respondenten zijn jongere inwoners 
van Drenthe ondervertegenwoordigd. Dit is gecorrigeerd 
met een weging naar leeftijd en gemeente zodat deze 
representatief zijn voor inwoners van de provincie. 

U vindt hier een uitgebreide 
onderzoeksverantwoording Drents Panel.

Democratie en rechtsstaat staan aan de basis van een vreedzame en 
gelijkwaardige samenleving. De huidige situatie in Oekraïne maakt ons daar 
des te meer bewust van. In onze parlementaire democratie kunnen inwoners 
via verkiezingen invloed uitoefenen op beslissingen van de overheid.

Inleiding

Drents Panel
Het Drents Panel bestaat uit 5.400 inwoners van Drenthe die 

zes tot tienmaal per jaar een online vragenlijst ontvangen over 

verschillende maatschappelijke thema’s die spelen in de provincie. 

Het Drents Panel is representatief voor de Drentse bevolking van 

18 jaar en ouder en is daarmee een uniek onderzoeksinstrument 

in Drenthe.
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https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Onderzoeksverantwoording-Drents-Panel-dec-2020.pdf
https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Onderzoeksverantwoording-Drents-Panel-dec-2020.pdf
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Wonen, milieu & klimaat en 
landschapsvervuiling belangrijkste 
uitdagingen

We vroegen leden van het Drents Panel wat volgens hen 
de belangrijkste uitdagingen zijn die op dit moment in hun 
gemeente spelen. Volgens de Drenten zijn huisvesting 
& woningaanbod, milieu & klimaatverandering en 
landschap- en/of horizonvervuiling de drie belangrijkste 
thema’s. Huisvesting en woningaanbod wordt in het 
bijzonder vaak (20%) gekozen als belangrijkste uitdaging. 

1
Belangrijkste 
uitdagingen

Aardbevingen en gaswinning

Bereikbaarheid van goede 
(gezondheids)zorg

Huisvesting en 
woningaanbod

Landschap en/of 
horizonvervuiling (bijv. 
industrieterreinen, 
zonneparken, windmolens, 
lichtvervuiling)

Tegengaan van 
(langdurige) armoede

Winkels en voorzieningen 
(tegengaan leegstand)

Milieuproblemen en 
klimaatverandering

Leefbaarheid in kleine 
dorpen (gevolgen 
van krimp)

Mobiliteit en 
bereikbaarheid (wegen, 
fietspaden en openbare 
vervoersverbinding in en 
naar kleine dorpen)

Veiligheid op straat

Het stimuleren van werkgelegenheid

Behoud van Drentse identiteit & cultureel erfgoed

Bereikbaarheid van goed onderwijs(aanbod)

Integratie van minderheden (vluchtelingen en migranten)

Herindeling van gemeenten (toegankelijkheid 
en bereikbaarheid van nieuwe gemeente)

Anders

Weet ik niet / geen mening

4% 

20% 

10% 

6% 

11% 

7% 

8% 

8% 

7% 5% 

3% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

Op welke terreinen liggen volgens u op dit moment de 
grootste uitdagingen in uw gemeente?
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Jongere en oudere generaties zijn het 
over het algemeen eens

Over het algemeen zijn jongere en oudere generaties 
het eens over de grootste uitdagingen maar er zijn wel 
kleine verschillen. Zo staan in de leeftijdscategorieën 
18-34 jaar en 35-49 jaar winkels en voorzieningen 
(tegengaan leegstand en sluiting) in de top 3.

1. Belangrijkste uitdagingen

Op welke terreinen liggen volgens u op dit moment 
de grootste uitdagingen in uw gemeente?

35-49 jaar18-34 jaar

Huisvesting en woningaanbod

Milieuproblemen en klimaatverandering

Landschap en/of horizonvervuiling (bijv. industrieterreinen, zonneparken, windmolens, lichtvervuiling

Bereikbaarheid van goede (gezondheids)zorg

Winkels en voorzieningen (tegengaan leegstand)

75 en ouder65-74 jaar50-64 jaar

Voor de groep van 75 jaar en ouder staat ook 
de bereikbaarheid van goede (gezondheids)zorg 
hoog op het lijstje met grootste uitdagingen. 

23% 

8% 
10% 

19% 

10% 10% 

20% 

10% 10% 

19% 

10% 
12% 

18% 

10% 11% 



13

Merendeel Drenten is van plan te 
stemmen

81% van de inwoners van de provincie Drenthe is zeker van 
plan te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
11% zegt waarschijnlijk te gaan stemmen en slechts 3% 
van de inwoners van Drenthe gaat waarschijnlijk niet of 
zeker niet stemmen. Het aantal mensen dat waarschijnlijk 
of zeker gaat stemmen is het laagst in de leeftijdscategorie 
18-34 jaar. Opvallend is dat het aantal mensen dat zegt 
(waarschijnlijk) te gaan stemmen aanzienlijk hoger ligt 
dat de daadwerkelijke opkomst bij eerdere gemeentelijke 
verkiezingen. Bij de gemeentelijke verkiezingen op 21 
maart 2018 was de opkomst in de provincie Drenthe 57%. 

Gaat u in maart stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

35-49 jaar18-34 jaar

75 en ouder

89%

6%

2% 

1%

2%

0%89+6+2+1+2
65-74 jaar

89%

7%

1% 

1%

2%

0%89+7+1+1+2
50-64 jaar

83%

10%

2% 

1%

4%

0%83+10+2+1+4
ja, ik ga waarschijnlijk stemmen

ja, ik ga zeker stemmen

dat weet ik nog niet

nee, ik ga zeker niet stemmen

nee, ik ga waarschijnlijk niet stemmen

58%

26%

5% 

2%

9%

0%58+26+5+2+9
73%

17%

3% 

1%

6%

0%73+17+3+1+6

2
Het stemgedrag
in Drenthe

dat zeg ik liever niet
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De gemeenteraadsverkiezingen spelen 
een belangrijke rol in mijn omgeving

Ik ben enthousiast om te gaan stemmen

Ik vind dat stemmen een plicht is

Gebrek aan vertrouwen en betrokkenheid 
lokale politiek is reden om niet te 
stemmen

Het aantal Drenten dat aangeeft waarschijnlijk niet of 
zeker niet te gaan stemmen is klein (3%). Toch is het 
interessant om te weten wat hun beweegredenen zijn. 
De meest voorkomende redenen waarom mensen niet 
gaan stemmen zijn dat ze zich niet betrokken voelen 
bij de lokale politiek of ze geen vertrouwen hebben 
in de lokale politiek. Daarnaast geeft ook 18% van de 
mensen die (waarschijnlijk) niet gaan stemmen aan 
dat ze niet weten op wie ze moeten stemmen. 

Jongvolwassenen gaan vaker niet 
stemmen

Jongvolwassenen (18-34 jaar) gaan vaker niet 
stemmen omdat zich niet betrokken voelen of niet 
weten op wie ze moeten stemmen. Bij de oudere 
leeftijdsgroepen is een gebrek aan vertrouwen in 
de lokale politiek vaker een reden om niet te gaan 
stemmen. Daarnaast geeft een grote groep 75-plussers 
(46% van de groep die waarschijnlijk of zeker niet 
gaat stemmen) aan andere redenen te hebben om 
niet te gaan stemmen. Ze geven bijvoorbeeld aan 
niet mobiel genoeg te zijn om te gaan stemmen. 

De belangrijkste redenen om wel te gaan stemmen 
zijn invloed kunnen uitoefenen op beleid (29%) en 
omdat mensen stemmen een plicht vinden (27%). 

2. Het stemgedrag in Drenthe

Ik vind de reuring rond verkiezingen leuk

Ik voel mij betrokken bij de lokale politiek

Ik voel mij verbonden met een bepaalde politieke partij

Om een signaal af te geven

Om invloed uit te oefenen op het beleid

Andere reden

Waarom gaat u (waarschijnlijk) niet stemmen?

Waarom gaat u (waarschijnlijk) stemmen?

27% 

1% 

29% 

11% 

10% 

2% 

3% 

9% 

7% 

35-49 jaar18-34 jaar

75 en ouder

8%
15%
15%
0%
0%
15%
47%8+15+15+0+0+15+47

65-74 jaar

21%
54%
4%
11%
0%
0%
10%21+54+4+11+0+0+10

50-64 jaar

29%
29%
21%
18%
0%
3%
0%29+29+21+18+0+3+0ik heb geen vertrouwen in de lokale politiek

door niet te stemmen geef ik een signaal af

andere reden

mijn stem maakt geen verschil

ik weet niet op wie ik moet stemmen

44%
5%
27%
0%
11%
8%
5%44+5+27+0+11+8+5

32%
18%
18%
0%
5%
5%
22%32+18+18+0+5+5+22

ik voel mij niet betrokken bij de lokale politiek

mijn situatie maakt het lastig om te stemmen
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Drenten hebben veel vertrouwen in de 
medemens

Over het algemeen is het in de provincie Drenthe 
goed gesteld met het vertrouwen in anderen. 
Zo vindt ongeveer drie kwart van de inwoners 
(77%) dat de meeste mensen te vertrouwen zijn 
en 83% vertrouwt de mensen in de buurt. 

neutraal

eens

helemaal mee eens

weet ik niet / geen mening

helemaal mee oneens

oneens

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:

3
Vertrouwen en
vertegenwoordiging

De meeste mensen zijn wel te vertrouwen De mensen die bij mij in de buurt wonen zijn te vertrouwen

15% 

62% 

15% 

6% 
1% 1% 

25% 

58% 

13% 

2% 
1% 

1% 
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Meer vertrouwen in lokale overheden 
dan Rijksoverheid

De eigen gemeente en de provincie Drenthe kunnen 
rekenen op relatief veel vertrouwen van de inwoners. 
45% van de Drenten geeft aan een beetje vertrouwen 
te hebben in de gemeente en 36% heeft (heel) veel 
vertrouwen in de gemeente. Voor de provincie 
Drenthe was dat respectievelijk 43% en 35%. 

In de Rijksoverheid hebben de Drenten het minste 
vertrouwen, 39% van de inwoners geeft aan een beetje 
vertrouwen in de Rijksoverheid te hebben en slechts 
18% (heel) veel vertrouwen. 42% zegt weinig tot geen 
vertrouwen te hebben in de rijksoverheid. Ook in de 
huidige regering is weinig tot geen vertrouwen (56%). 

3. Vertrouwen en vertegenwoordiging

2+27+40+24+5+2
2% 
27%
40%
24%
5%
2% 0+13+42+31+11+3

0% 
13%
42%
31%
11%
3% 2+17+40+29+11+1

2% 
17%
40%
29%
11%
1%

Stelling: ik voel me vertegenwoordigd door de politiek

35-49 jaar18-34 jaar

75 en ouder

2% 
24%
46%
23%
5%
0%2+24+46+23+5+0

65-74 jaar

2% 
20%
43%
28%
6%
1%2+20+43+28+6+1

50-64 jaar

2% 
22%
39%
26%
10%
1%2+22+39+26+10+1

3% 
19%
36%
29%
10%
3%3+19+36+29+10+3

2% 
24%
36%
27%
8%
3%2+24+36+27+8+3

neutraal

eens

helemaal mee eens

weet ik niet / geen mening

helemaal mee oneens

oneens

Laag opgeleidMiddelbaar opgeleidHoog opgeleid

Vertrouwen in overheden

Gemeente Provincie Drenthe Rijksoverheid Regering (Rutte IV)

2% 

34% 

13% 

2% 4% 

45% 

2% 

33% 

11% 

3% 

9% 

43% 

1% 

17% 

31% 

11% 

1% 

39% 

2% 

12% 

30% 
26% 

1% 

29% 

Drenten voelen zich beperkt 
vertegenwoordigd door de politiek

Wanneer inwoners het gevoel hebben dat zij niet 
gehoord of vertegenwoordigd worden, kan dit 
vergaande gevolgen hebben voor het functioneren van 
de democratische rechtstaat en de kwaliteit van de 
samenleving. Inwoners voelen zich dan niet begrepen 
en herkennen zich niet in de uitvoering van beleid. 

Een groot deel van de Drenten (34%) voelt zich niet 
vertegenwoordigd door de politiek, 41% heeft geen 
uitgesproken opvatting (neutraal). 24% voelt zich wel 
vertegenwoordigd. De groep jongvolwassenen voelt zich 
daarbij het vaakst niet vertegenwoordigt door de politiek 
(39%). Onder de laag opgeleiden voelt zelfs 42% van de 
inwoners zich niet vertegenwoordigd door de politiek. 

een beetje vertrouwen

veel vertrouwen

heel veel vertrouwen

weet ik niet / geen mening

helemaal geen vertrouwen

weinig vertrouwen



21

Drenten positief over bereikbaarheid

De meerderheid van de Drenten is 69% (zeer) tevreden 
over de bereikbaarheid van hun gemeente. 

Ook zijn vrij veel Drenten tevreden met de 
communicatie vanuit de gemeente (51%). 

De waardering voor het beleid, het bestuur 
(college van burgemeesters en wethouders) en 
de volksvertegenwoordiging (gemeenteraad) 
van de gemeente is wisselend. Een grote 
categorie inwoners (rond de 43%) heeft geen 
uitgesproken opvatting (neutraal). Rond de 
31% van de Drenten is (zeer) tevreden. 

(zeer) ontevreden

neutraal

(zeer) tevreden

weet ik niet / geen mening

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen?

Communicatie vanuit gemeente

16%
31% 
51%
2%16+31+51+2

Bereikbaarheid van gemeente

10%
19% 
69%
2%10+19+69+2

Bestuur gemeente
(college van burgemeester en 

wethouders)

16%
41% 
33%
10%16+41+33+10

Beleid gemeente

20%
42% 
33%
5%20+42+33+5

Gemeenteraad 
(volksvertegenwoordiging)

15%
44% 
31%
10%15+44+31+10

4
Tevredenheid
over de gemeente



2315-34 jaar

18%

28%

34%

14%

35-49 jaar

11%

6%

35%

31%

16%

50-64 jaar

6%
6%

29%

43%

14%

65-74 jaar

32%

41%

16%

75 en ouder

27%

44%

17%

27% Alleen geinformeerd worden

58% Geinformeerd worden
en daarnaast meedenken

5% Meebesluiten over de besteding
van gemeentelijke budgetten

8% Naast meedenken ook
zelf besluiten nemen

2% Niet betrokken worden

Drenten willen betrokken worden bij de 
plannen van de gemeente

Nagenoeg alle Drenten willen betrokken worden 
bij de plannen van de gemeente (98%). Slechts 2% 
heeft daar geen behoefte aan. We zien wel dat de 
wijze waarop de Drenten betrokken willen worden 
verschilt. Voor een kwart (27%) blijft het bij ‘alleen 
geïnformeerd worden’. Ruim de helft (58%) wil naast 
het geïnformeerd worden ook graag meedenken. 
Daarnaast is er een categorie die mee wil besluiten en/
of beslissen over gemeentelijke budgetten (13%). 

De wens om betrokken te worden bij de plannen van 
de gemeente is groot, maar dat blijkt in de praktijk 
slechts beperkt aan de orde. 35% van de Drenten 
stelt dat de gemeenteraad de inwoners (helemaal) 
niet voldoende betrekt bij de plannen. Bijna twee 
op de tien Drenten is er positief over (17%). 

De gemeenteraad betrekt de inwoners voldoende bij 
(beleids)-plannen van de gemeente

neutraal

eens

helemaal mee eens

weet ik niet / geen mening

helemaal mee oneens

oneens

Op welke manieren zou u als inwoner 
betrokken willen worden?

5
Betrokkenheid
en inspraak
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Behoefte aan meer inspraak
 
Inspraak betekent dat inwoners van een gemeente 
hun mening kunnen geven over een plan. In een 
aantal gevallen is die inspraak zelfs wettelijk verplicht. 
Inspraak kan allerlei vormen hebben, al naar gelang het 
karakter van de beslissing die moet worden genomen. 

Over het algemeen vinden Drenten het (erg) 
belangrijk om mee te kunnen praten over de 
plannen van de gemeente (76%). We zien daarbij 
enig verschil afhankelijk van opleidingsniveau; 
hoger opgeleiden geven vaker aan het belangrijk te 
vinden betrokken te worden (79%). Voor midden- en 
laagopgeleiden is dit respectievelijk 75% en 67%.

Bijna twee derde (61%) van de Drenten vindt dat de 
inspraak van inwoners op het beleid groter moet worden. 

neutraal

niet belangrijk

zeer onbelangrijk

weet ik niet / geen mening

Laag opgeleid

13+54+28+3+0+213%

54%

28%

3%

0%

2%

zeer belangrijk

belangrijk

Middelbaar opgeleid

14+61+20+2+1+214%

61%

20%

2%

1%

2%

Hoog opgeleid

17+62+17+2+1+117%

62%

17%

2%

1%

1%

15-34 jaar

29%

42%

35-49 jaar

10%

28%

43%

50-64 jaar

28%

44%

65-74 jaar

28%

47%

75 en ouder

32%

46%

14% 13% 17% 17% 13%

Hoe belangrijk vindt u het dat u kunt meepraten 
over plannen van de gemeente?

Ik ben het er (helemaal) mee eens dat de inspraak van inwoners 
over het beleid van gemeente groter moet worden

De inspraak van inwoners op het beleid 
van de gemeente moet groter worden

neutraal

eens

helemaal mee eens

weet ik niet / geen mening

helemaal mee oneens

oneens

7%6262%

7%
5% 6%
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Belang van democratie

Democratie en rechtsstaat staan aan de basis van 
een vreedzame en gelijkwaardige samenleving. De 
huidige situatie in Oekraïne bewijst dat democratie 
en vrede niet vanzelfsprekend is. Het belang van 
een goed werkende parlementaire democratie 
kan niet worden onderschat. De hoge bereidheid 
van Drenten (81%) om te gaan stemmen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen stemt positief. De uiteindelijke 
opkomst zal hierin de ‘proof of the pudding’ zijn. 

Betrokkenheid en inspraak essentieel voor 
transities samenleving 

Drenthe staat voor een aantal grotere transities 
in de volle breedte van de samenleving, zoals de 
energie- en klimaattransitie, transitie van het landelijk 
gebied, woningbouw, digitalisering, preventie. Deze 
transities kunnen alleen slagen als inwoners betrokken 
worden. De wens van Drenten om gehoord te worden, 
invloed en zeggenschap te hebben bij de plannen van 
gemeenten is groot, maar blijkt in de praktijk slechts 
beperkt aan de orde. Kennelijk dragen de huidige 
vormen van participatie daar nog niet voldoende aan 
bij, zeker niet waar het gaat om het betrekken van 
lager en middelbaar opgeleide Drenten. Hier ligt een 
blijvende uitdaging voor de Drentse overheden. 

Spanning tussen uitdagingen en mate van 
invloed van gemeenten

Over de voor de Drenten belangrijkste thema’s bij de 
gemeenteraadsverkiezingen als betaalbaar wonen, 
energietransitie en landschapsvervuiling hebben 
gemeenten steeds minder te zeggen. Landelijke politieke 
ingrepen beperken de financiële en beleidsruimte op 
deze thema’s. Bovendien worden afwegingen voor dit 
soort grootschalige onderwerpen steeds meer bepaald 
op regionaal niveau. Deze spanning tussen wat kiezers 
willen en wat gemeenten waar kunnen maken, kan 
weerslag hebben op het vertrouwen van Drenten in 
overheid en politiek. Ook dit vraagt specifieke aandacht. 

6
Slotbeschouwing
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