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Verhoudingen PvdA-kiezers en GroenLinks-kiezers in de samenwerking PvdA/GL 

1. Dit zijn de Zeeuwse Kieskompasdata per 1 maart: het gaat om 12.382 gewogen respondenten onder wie 610 PvdA-stemmers en 303 
GroenLinks-stemmers (ongewogen respectievelijk 914 en 715)  tijdens de laatste Tweede Kamer-verkiezingen. Weging naar leeftijd, 
geslacht, stemgedrag en opleiding. Die cijfers en de methode zijn voldoende representatief om conclusies aan te verbinden. 

2. Van de dertig stellingen zijn er zeven waarin de PvdA-stemmers andersom (naar aantallen voor & tegen) denken dan de GroenLinks-
stemmers, als je kijkt naar de standpunten die de grootste groep aanhangers binnen die kiezersgroep hebben. 

3. Uitgangspunt voor deze statistiek is dus de modale kiezer binnen PvdA en GL. Met modaal wordt bedoeld: de omvangrijkste van alle 
categorieën. Die modale groepen hebben per stelling en per partij steeds een groene accentuering. 

4. Over alle andere stellingen zijn de kiezers van PvdA en GL het wel in grote lijnen eens. Dus die hoefden niet onderzocht te worden. 
5. Onderstaand zie je deze zeven stellingen, met hun percentuele steun per kiezersgroep. Je ziet ook de ‘neutrale’ kiezersgroep en de 

‘geen mening’-kiezersgroep.  
 

 Stelling Standpunt 
modale 
PvdA-kiezer 

Standpunt 
modale 
GL-kiezer 

Officieel 
standpunt 
PvdA/GL 

Verhoudingen PvdA vs GL in procenten. De 
modale groep is telkens groen. 

a Damherten die overlast veroorzaken 
mogen worden afgeschoten 
 

eens oneens oneens PvdA GL   
29% 42% oneens 
51% 36% eens 
18% 20% neutraal 

1% 2% geen mening 
 

b Om zoveel mogelijk duurzame energie op 
te wekken, mogen zonnepanelen ook op 
landbouwgrond worden geplaatst 
 

oneens eens eens PvdA GL   
43% 35% oneens 
40% 51% eens 
15% 12% neutraal 

1% 2% geen mening 
 



c De provincie moet extra geld investeren 
om internationale bedrijven aan te 
trekken 
 

eens oneens oneens PvdA GL   
27% 44% oneens 
42% 27% eens 
30% 27% neutraal 

1% 2% geen mening 
 

d In Zeeland mogen extra kerncentrales 
komen 
 

eens oneens oneens PvdA GL   
32% 55% oneens 
46% 26% eens 
21% 17% neutraal 

1% 2% geen mening 
 

e Om de natuur in Zeeland te beschermen 
mag meer landbouwgrond worden 
ontpolderd 
 

oneens eens eens PvdA GL   
44% 20% oneens 
36% 64% eens 
19% 12% neutraal 

1% 3% geen mening 
 

f De Westerscheldetunnel moet ook voor 
vrachtverkeer tolvrij worden, ook als dit 
de provincie veel geld kost 
 

eens oneens oneens PvdA GL   
29% 43% oneens 
53% 38% eens 
16% 17% neutraal 

2% 2% geen mening 
 

g De provincie moet excuses maken voor 
de Zeeuwse slavenhandel 
 

oneens eens eens PvdA GL   
53% 31% oneens 
27% 47% eens 
18% 19% neutraal 

3% 3% geen mening 
 

 

 


