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Voorwoord 
 

De schrijver is een derdejaars student van de studie Landscape and Environment Management (LEM) 

op de Hogeschool Inholland Delft. De schrijver loopt stage bij de Natuur en Milieufederatie Zuid-

Holland (NMZH) en doet voor dit bedrijf onderzoek naar Provinciale politiek op het gebied van natuur 

en milieu. 

Dit onderzoek gaat over het gedrag van Provinciale partijen in de provincie Zuid-Holland op het 

gebied van natuur en milieu. Er wordt onderzocht wat het stemgedrag en de activiteit is van partijen 

en hoe deze overeenkomen met de beloften in verkiezingsprogramma’s. Hierdoor wordt er duidelijk 

hoe partijen zich inzetten voor natuur en milieu en hoe betrouwbaar ze zijn op dit gebied. De 

resultaten worden vergeleken met een onderzoek van de vorige statenperiode.  

Het onderzoek kan invloed hebben op het stemgedrag van kiezers. De kiezer kan door dit onderzoek 

een weloverwogen keuze maken op welke partij de kiezer gaat stemmen op het gebied van natuur 

en milieu. Ook heeft dit onderzoek invloed op partijen die in dit onderzoek getoetst zijn. Het kan 

invloed hebben op het gedrag van een partij voor de komende statenperiode, partijen kunnen 

anders gaan stemmen of actiever worden. Maar het kan ook zijn dat een partij minder beloften gaat 

doen op het gebied van natuur en milieu zodat de partij geloofwaardiger wordt.  

Dit onderzoek kan vanuit de lezer uit verschillende perspectieven bekeken worden dus de 

interpretatie kan verschillen per lezer. Dit komt door de vele informatie die verwerkt is in tabellen en 

figuren. Er is voor gezorgd om daarom goed te concluderen tussen hoofdstukken en in de 

eindconclusie.  

De schrijver wil de werknemers van de NMZH bedanken voor de fijne samenwerking, met name 

Nienke Schuil (Regisseur ruimtelijke ontwikkeling landschap en natuur NMZH) die de schrijver 

begeleid heeft in het onderzoeksproces en Alex Ouwehand (directeur NMZH) die altijd beschikbaar 

was tijdens het proces voor praktische redenen. Ook wil de schrijver de Statengriffie Frits Kas 

bedanken voor informatie aanbieden, dit heeft geleid tot een goede betrouwbare analyse. De 

schrijver wil ook de begeleider Eline v/d Borg bedanken voor het begeleiden vanuit de Hogeschool 

Inholland.   
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Samenvatting 
 

Het natuur- en milieubeleid wordt bepaald door de provincie. De Provinciale Staten worden gekozen 

door de burger, het is belangrijk dat de kiezers een weloverwogen keuze kunnen maken op welke 

partij ze gaan stemmen, ook op het gebied van natuur en milieu. Daarom is het doel van dit 

onderzoek om de kennislacune aan te vullen op het gebied van natuur- en milieubeleid in de 

provincie Zuid-Holland, zodat er per partij overzichtelijk wordt wat de standpunten zijn en hoe 

betrouwbaar ze zijn. De hoofdvraag sluit ook aan op dit doel, de hoofvraag betreft: “Wat zijn de 

verschillen tussen de realiteit en de beloften van partijen op het gebied van natuur en milieu in de 

Provinciale Statenperiode van 2019 tot 2023 in Zuid-Holland, en komen deze overeen met de vorige 

statenperiode”?  

De wijze van onderzoeken is gedaan door eerst een literatuuronderzoek te doen naar de provincie en 

de huidige situatie. Daarna is er een analyse gemaakt van alle moties, amendementen en 

initiatiefvoorstellen op het gebied van natuur en milieu, op deze categorieën is beoordeeld: 

biodiversiteit, landschapsontwikkeling, natuurlijk kapitaal, groen inclusieve steden, energie, 

infrastructuur, waterkwaliteit, klimaat, faunabeheer, natuur en landbouw. Er is gekeken naar wat de 

activiteit en het stemgedrag was van partijen op deze categorieën. De partijen waar onderzoek naar 

gedaan is zijn: FVD, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, 50PLUS, PvdD, SP, SGP en DENK. Dit 

is overzichtelijk gemaakt met een kwalitatieve thematische analyse, uit deze thematische analyse is 

een vergelijking ontstaan tussen verkiezingsprogramma’s en het stemgedrag/activiteit, hierdoor is er 

te achterhalen of beloftes zijn nagekomen door partijen. Deze resultaten zijn uiteindelijk vergeleken 

met de resultaten van de vorige statenperiode die beschreven zijn in een vorig onderzoek van J. 

Nielen. Uit de resultaten en de vergelijkingen zijn uiteindelijk conclusies getrokken.  

De Provinciale Staten bestaat in Zuid-Holland uit 55 fractieleden. Deze zetels zijn verdeeld over de 

partijen die in dit onderzoek onderzocht worden. 28 van de 55 fractieleden vormen samen de 

coalitie, dit zijn de partijen VVD, CU/SGP, CDA, GroenLinks en PvdA, deze partijen vormen dus een 

meerderheid. De Gedeputeerde Staten worden gevormd door zes personen van deze 

coalitiepartijen. Deze coalitie stelt ook een coalitieakkoord op. Het coalitieakkoord voor de 

Statenperiode 2019-2023 wordt gezien als ambitieus door deze coalitiepartijen. De oppositie en 

natuur- en milieuorganisaties vinden de plannen ook mooi en ambitieus, maar vinden dat er lang niet 

genoeg begroot is op het gebied van natuur en milieu. Hierdoor denken zij dat plannen niet behaald 

worden en het participatieproces hier onder gaat lijden. 

Partijen verschillen ook in standpunten en zienswijze tegenover natuur en milieu op landelijk niveau. 

Partijen als GroenLinks en PvdD worden gezien als partijen die het meeste opkomen voor natuur en 

milieu en partijen als FVD en PVV worden gezien als partijen die hier het minst voor opkomen. CDA, 

SGP, CU, VVD, 50PLUS en DENK zijn partijen die nog veel economische belangen hebben en waar 

natuur en milieu dus niet op de eerste plaats staat. D66, SP en PvdA zijn dan weer partijen die neigen 

naar het belang van natuur en milieu maar hier niet altijd hun pijlen op richten.  

In de analyse zijn de verkiezingsprogramma’s, de activiteiten en het stemgedrag van partijen 

onderzocht. De meest ambitieuze verkiezingsprogramma’s kwamen van de partijen GroenLinks, 

PvdD, SP, D66 en PvdA. Daarna volgde de partijen CDA, CU, SGP, VVD, DENK en PLUS. De partij PVV 

had ook een ambitieus programma maar in negatieve zin. FVD heeft geen verkiezingsprogramma 

aangeleverd voor deze statenperiode. Bij de activiteiten viel er op dat PvdD de meeste activiteiten 

had met daarna D66 en SP. De coalitiepartijen diende niet veel items in net zoals DENK en 50PLUS. 

PVV en FVD diende de meeste negatieve items in. Bij het stemgedrag valt het op dat PvdD het beste 
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stemgedrag heeft samen met de partijen D66 en SP. De partijen DENK en 50PLUS hebben ook een 

positief tot neutraal stemgedrag. Coalitiepartijen doen het hier ook beduidend slechter, net zoals bij 

de activiteiten. FVD en PVV laten negatief stemgedrag zien bij de meeste categorieën.  

In de resultaten valt dan ook op dat coalitiepartijen voornamelijk hun beloften in 

verkiezingsprogramma’s niet nakomen. Voornamelijk de partijen die een ambitieus programma 

hadden (GroenLinks en PvdA) komen dus slecht in het daglicht te staan, deze twee partijen hebben 

wel beter gedrag dan de andere coalitiepartijen. DENK en 50PLUS stemmen gematigd positief of 

neutraal op de meeste categorieën, dit komt overeen met hun beloften in verkiezingsprogramma’s. 

D66, SP en PvdD scoren het beste van alle partijen. De PvdD komt op bijna alle categorieën de 

beloften in zijn geheel na, deze partij scoort in dit onderzoek dus het beste. PVV komt zijn beloften 

ook na, maar dan negatief voor natuur en milieu. De FVD heeft het slechtste stemgedrag en activiteit 

van alle partijen, dit kan niet vergeleken worden met hun verkiezingsprogramma.  

Deze statenperiode komt veel overeen met de vorige statenperiode. Vorige statenperiode scoorden 

coalitiepartijen ook slechter dan oppositiepartijen. Dit wil zeggen dat coalitiepartijen vaker hetzelfde 

stemgedrag vertonen. VVD, CDA en CU/SGP hadden vorige statenperiode ook geen ambitieus 

verkiezingsprogramma. Vorige statenperiode was ook de PVV de negatiefste partij en de PvdD de 

positiefste partij. 50PLUS was toen ook een partij die beloften nakwam maar deze waren toen ook 

niet ambitieus.  

Het onderzoek heeft ook een aantal beperkingen. Methodologisch gezien is er gebruik gemaakt van 

het programma Excel2016, dit is een foutgevoelig programma, dit kan invloed hebben op de analyse. 

Het onderzoek heeft met name plaatsgevonden met behulp van overheidsbronnen en boeken over 

het Nederland wetssysteem, dit door een gebrek aan wetenschappelijke bronnen over de provincie, 

om deze reden zijn er bronnen gebruikt van politiek op landelijk niveau, hierdoor kan de literatuur 

afwijken van de analyse. Ook een beperking is dat een item meer invloed kan hebben op natuur en 

milieu dan een ander item, hier is in dit onderzoek geen rekening mee gehouden. Er wordt 

aanbevolen om dieper onderzoek te doen naar de niche provinciale politiek en naar het politieke 

spel. Er wordt ook aangeraden om een soortgelijk onderzoek te gaan doen bij de andere provincies in 

Nederland, hierdoor kunnen kiezers een weloverwogen keuze maken in meerdere provincies en 

kunnen provincies vergeleken worden met elkaar.  
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1. Inleiding 
De Provinciale staten behoord tot het bestuur van de provincie. De coalitie en oppositie van de 

Provinciale Staten bestaan uit verschillende partijen die allemaal hun standpunten, ambities en 

plannen hebben voor de komende legislatuurperiode. De samenstelling van de Provinciale Staten 

wordt bepaald door de kiezer, hierdoor kan het provinciaal bestuur verschillen tussen provincies, dus 

ook het natuur- en milieubeleid. Omdat het natuur- en milieubeleid grotendeels bepaald wordt door 

de Provinciale Staten zijn dit belangrijke verkiezingen voor natuur en milieu. 

Partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen stellen allemaal een 

verkiezingsprogramma op, hierin worden alle standpunten, plannen en verkiezingsbeloften 

beschreven die een politieke partij heeft voor de provincie op korte- en lange termijn. Deze 

verkiezingsbeloften worden niet altijd waargemaakt. Na de uitslag van deze verkiezingen wordt de 

Provinciale Staten gevormd voor de komende vier jaar. Tijdens de legislatuurperiode kunnen zowel 

de coalitie en de oppositie moties, amendementen en initiatiefvoorstellen indienen over specifieke 

onderwerpen. Met de verkiezingen van de Provinciale Staten van 2023 voor de deur wordt het tijd 

om te kijken wat politieke partijen nu werkelijk doen om het natuur- en milieubeleid te verbeteren. 

Zodat de kiezer een weloverwogen keuze kan maken op het gebied van natuur en milieu. 

In dit onderzoek gaat er gekeken worden naar het stemgedrag en de activiteit van de huidige partijen 

in de Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland op het gebied van verschillende onderwerpen 

die betrekking hebben op natuur en milieu. Er wordt nagegaan welke moties, amendementen en 

initiatiefvoorstellen er zijn ingediend en hoe partijen gestemd hebben in het verleden op deze items. 

Deze informatie wordt vergeleken met de verkiezingsbeloften om te zien in hoeverre politieke 

partijen hun beloftes nakomen. Dit is belangrijk omdat dit de betrouwbaarheid van partijen aangeeft, 

dit kan invloed hebben op de stem van de kiezer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en het kan 

invloed hebben op het gedrag van partijen in de volgende statenperiode. 

Het doel van het onderzoek is om de kennislacune aan te vullen op het gebied van natuur- en 

milieubeleid in de provincie Zuid-Holland en daarmee voor de kiezer inzichtelijk te maken hoe 

partijen verschillen in gedrag en hoe betrouwbaar ze zijn op het gebied van natuur en milieu. Om dit 

gedrag en de betrouwbaarheid duidelijk te krijgen voor de kiezer is er de volgende hoofdvraag 

opgesteld:  “Wat zijn de verschillen tussen de realiteit en de beloften van partijen op het gebied van 

natuur en milieu in de Provinciale Statenperiode van 2019 tot 2023 in Zuid-Holland, en komen deze 

overeen met de vorige statenperiode?” Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de 

volgende deelvragen opgesteld: 

1. Hoe is de bestuurlijke organisatie van de provincie Zuid-Holland opgebouwd? 

2. Hoe verhouden de verkiezingsbeloften die gedaan zijn in de verkiezingsprogramma’s van 

politieke partijen zich ten opzichte van natuur en milieu?  

3. Wat is de activiteit en het stemgedrag geweest van partijen op het gebied van natuur en 

milieu de afgelopen statenperiode? 

4. Hoe verhouden de verkiezingsbeloften zich tot de activiteiten en het stemgedrag van de 

afgelopen statenperiode?  

5. Zijn de resultaten vergelijkbaar met de resultaten van de vorige statenperiode? 

Om de reikwijdte van het onderzoek te bepalen is er voor gekozen om onderzoek te doen naar de 
periode tussen maart 2019 en september 2022, dit wordt gedaan omdat in maart 2019 de 
statenperiode van start is gegaan en het onderzoek is begonnen in september 2022. Er is al een 
onderzoek gedaan over hetzelfde onderwerp in de tijdsperiode maart 2015 en juli 2018 door J. 
Nielen (Nielen, 2019). Dit onderzoek wordt gebruikt in de vergelijking van de statenperiode.  
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Voor het literatuuronderzoek wordt er gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen van verschillende 
media. Voor de analyse is er gekozen om gebruik te maken van moties, amendementen en 
initiatiefvoorstellen die verder in dit onderzoek ‘items’ genoemd worden. De activiteit en het 
stemgedrag op deze items worden later vergeleken met de verkiezingsbeloften die gedaan zijn door 
politieke partijen. De resultaten van deze analyse worden vergeleken met de resultaten van het 
voorgaand onderzoek uitgevoerd door J. Nielen. 

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader beschreven. In 
het theoretisch kader wordt het literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de 
methodologie beschreven van het onderzoek, deze methodologie wordt gebruikt in de analyse die in 
hoofdstuk 4 en 5 beschreven staat. In hoofdstuk 4 wordt er gekeken naar de verkiezingsbeloften die 
gedaan worden door partijen op het gebied van natuur en milieu. In hoofdstuk 5 wordt er gekeken 
naar de activiteit en het stemgedrag van partijen op het gebied van natuur en milieu in de afgelopen 
statenperiode. De uiteindelijke vergelijking van de resultaten worden weergegeven in hoofdstuk 6. 
De vergelijking met de vorige statenperiode wordt weergegeven in hoofdstuk 7. Daarna wordt in 
hoofdstuk 8 de discussie weergegeven waarin het onderzoek ter discussie gesteld wordt. In 
hoofdstuk 9 worden er conclusies getrokken. Het laatste hoofdstuk is 10. Aanbevelingen, hier 
worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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2. Theoretisch kader  
Het theoretisch kader beschrijft de inventarisatie van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt eerst de 

structuur, taken en financiering van de provincie geïnventariseerd. Daarna worden de provinciale 

verkiezingen van 2019  en het coalitieakkoord van de jaren 2019 tot en met 2023 op provincie en 

nationaal niveau geïnventariseerd.  De informatie die uit de inventarisatie volgt wordt verder in het 

onderzoek beschreven in de analyse.  

2.1 Structuur provincie 
De provincie is een bestuurlijke laag binnen het huis van openbaar bestuur, ook wel het ‘huis van 

Thorbecke’ genoemd, dit is het politieke systeem in Nederland. De provincie is de middelste laag van 

dit systeem. De bovenste laag is het Rijk, en de onderste laag is de gemeente. In de afgelopen jaren is 

hier een nog hogere vierde laag bovenop gekomen, dit is de Europese Unie. Het bestuur wordt van 

boven naar onderen bestuurd. Het rijk kan taken decentraliseren naar lagere lagen zoals de provincie 

en de gemeente (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). Binnen de 

provincie is er onderscheid te maken in ambtelijke organisatie en politieke organisatie. Met de 

politieke organisatie wordt bedoeld de bestuurders, zoals de Provinciale Staten en de Gedeputeerde 

Staten. De specificatie van de ambtelijke organisatie ontbreekt, maar hier wordt mee bedoeld het 

gehele politieke systeem van de provincie en de ambtenaren (Iedema & Wiebinga, 2010). 

2.1.1 Provinciale Staten 
De hoogste bestuurlijke laag is binnen de provinciale laag de ‘Provinciale Staten’, die worden gekozen 

door de inwoners van de provincie. De Provinciale staten heeft een volk vertegenwoordigende rol, 

deze rol wordt vervuld door te discussiëren over maatschappelijke zaken die spelen in de provincie. 

De Provinciale Staten bestaan uit 39 tot en met 55 statenleden, dit is afhankelijk van de grootte van 

de provincie. In de provincie Zuid-Holland bestaat deze uit 55 statenleden. De statenleden van de 

Provinciale Staten mogen de Gedeputeerde Staten kiezen. De statenleden vergaderen eens per 

maand, de punten die worden besproken tijdens deze vergadering worden bepaald door provinciale 

commissies. In deze commissies mogen geen leden zitten van de Provinciale Staten of de 

Gedeputeerde Staten. Er zijn verschillende commissies: de Statencommissies, de Bestuurscommissies 

en overige commissies (Iedema & Wiebinga, 2010). Commissies zijn er om voorbereidingen te doen 

voor de Provinciale Staten. De Statencommissie doet de voorbereiding voor de bestuursvorming. De 

bestuurscommissie kan bevoegdheden in uitvoering brengen voor de Provinciale- en Gedeputeerde 

Staten. En er kan altijd een extra commissie opgesteld worden door de Provinciale- en Gedeputeerde 

Staten (Elzinga, Lange, & Hoogers, 2014). 

2.1.2 Gedeputeerde Staten 
De Gedeputeerde Staten worden gekozen door de statenleden van de Provinciale Staten in de eerste 

vergadering, dit is de eerste vergadering van de legislatuursperiode. Als statenlid bij de Provinciale 

Staten kan geen functie ingenomen worden bij de Gedeputeerde Staten met uitzondering van een 

‘demissionair’ (ontslagnemend) statenlid. Het college van de Gedeputeerde Staten bestaat uit 

minstens drie leden en maximaal zeven leden, hier kunnen uitzonderingen in gemaakt worden als 

gedeputeerden in deeltijd werken, dan kan dit aantal oplopen tot maximaal negen (Elzinga, Lange, & 

Hoogers, 2014). De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur. De Gedeputeerden en de 

Commissaris van de koning vormen samen het college. De gedeputeerden zijn verantwoordelijk voor 

het beleid en hebben bepaalde bestuurlijke bevoegdheden over landelijke wetten. Het college moet 

er voor zorgen dat deze wetten doorgevoerd worden. Alle ambtenaren die voor de Provincie werken 

vallen onder leiding van de provinciesecretaris; niet van het college. Deze secretaris neemt deel aan 

vergaderingen van het college. De Gedeputeerde Staten moeten zich altijd verantwoorden naar de 
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Provinciale Staten. Als de Provinciale Staten niet tevreden zijn met de werkzaamheden van de 

Gedeputeerde Staten moeten de gehele Gedeputeerde Staten aftreden (Ijpma & Ramkema, 2013).  

2.1.3 Commissaris van de koning 
De commissaris van de koning wordt officieel benoemd door de Kroon (de Koning), maar in 

werkelijkheid wordt de commissaris benoemd door de Provinciale Staten. De Provinciale Staten doet 

namelijk een voorstel en deze wordt door de Kroon ondertekend. De commissaris wordt benoemd 

voor een periode van zes jaar. De commissaris is de voorzitter van de Provinciale Staten. De 

commissaris heeft in de Provinciale Statenvergaderingen geen stem, in deze vergadering neemt de 

commissaris meer een leidende vorm aan. De commissaris is tevens de voorzitter van het college van 

de Gedeputeerde Staten. Binnen deze besluitvorming heeft de commissaris wel een stem. Bij 

stemmen heeft de commissaris ook een beslissende stem als er geen besluit gemaakt kan worden in 

het college van de Gedeputeerde Staten (Elzinga, Lange, & Hoogers, 2014).  

2.2 Taken provincie 
De provincie mag zelf de taken bepalen die uitgevoerd worden, dit wordt ook wel een autonome 

taak genoemd. Er is ook een tweede taak volgens de grondwet, dat zijn medebewindstaken, taken 

die uitgevoerd moeten worden vanuit hogere overheden zoals het Rijk (Ijpma & Ramkema, 2013). De 

provincie buigt zich over bepaalde belangrijke kwesties, deze kwesties zijn: 

• Duurzame en ruimtelijke ontwikkelingen  

Hierin bepaalt de provincie op grote schaal de opbouw van de openbare ruimte. Ook het 

natuurbehoud en de vorming van nieuwe natuurgebieden. 

• Milieu- energie- en klimaat  

Hierin bepaalt de provincie waar windmolenparken/zonneparken komen en moeten ze er 

voor zorgen dat de provincie een veilige en schone leefomgeving is en blijft. Ook zorgen ze 

voor recreatiewateren en voor een veilige route voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen.  

• Vitaal platteland- en natuurgebied  

Het platteland en natuurgebieden worden behouden door natuurgebieden te onderhouden, 

en subsidies te verlenen voor milieuvriendelijke projecten rondom de landbouw.  

• Regionale bereikbaarheid 

Dit wordt aangepakt door de aanleg en het onderhoud van verschillende vervoersplatformen 

te realiseren, met uitzondering van het openbaar vervoer. Ze spelen wel een belangrijke rol 

in de verbindingen tussen verschillende provincies.  

• Regionale economie  

Om de werkgelegenheid te bevorderen moet de provincie de bereikbaarheid van 

bedrijventerreinen verbeteren en onderhouden. Dit aspect sluit dus ook aan op de ‘regionale 

bereikbaarheid’ taak van de provincie. 

• Cultuur- en monumentenzorg 

Omdat de provincie culturele eigenheid wilt behouden verzorgt de provincie voor een 

gedeelte het beheer van erfgoed en de monumentenzorg. En realiseert ook plannen om dit 

te versterken. 

• Toezicht op gemeenten en waterschap 

Een grote taak van de provincie is ook om de gemeentes binnen de provincie te controleren 

op inkomsten en uitgaven die gedaan worden. Tevens wordt er gekeken naar het lokale 

bestuur en de kwaliteit hiervan en wordt er gelet op een goede samenwerking tussen 

gemeenten en provincie. De provincie houdt ook toezicht op de waterschappen op het 

gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit. 

 (ProDemos, 2017) (Rijksoverheid, sd) (De Nederlandse Grondwet, sd) 
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2.3 Financiering provincie 
De Financiering van de provincie wordt geïnventariseerd in dit sub-hoofdstuk. Deze informatie kan 

belangrijk zijn voor hoe de provincie de plannen voor natuur en milieu begroot. Dit kan dus invloed 

hebben op het indienen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen of het stemgedrag van 

partijen. 

Het begrotingsproces van de provincie wordt bepaald in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is 

een verdeelmodel voor gemeentes en provincies, dit verdeelmodel wordt beschreven in circulaires 

die opgesteld worden in de maanden mei, september en december, zodat de verdeling gelijk loopt 

met de voorjaars-, najaars-, en miljoenennota. Deze circulaires worden om de vier jaar herzien als er 

een nieuw coalitieakkoord plaatsvindt (Slot, 2022).  

De provincie wordt gefinancierd volgens de Financiële-verhoudingswet die is opgesteld door het rijk. 

De grootste financiering van de provincie is het provinciefonds. De ministers beheren de begroting 

voor dit begrotingsfonds. Waarvan de kosten en de ontvangsten gelijk zijn aan elkaar (Overheid.nl, 

2022). Het rijk bepaalt het provinciefonds, dit fonds is afhankelijk van de volgende verdelingen: het 

aantal inwoners, de oppervlakte van de gehele provincie, de weglengte in kilometers en de 

oppervlakte van watergebieden in de provincie. De grootte van het fonds hangt dus voornamelijk af 

van de belastingcapaciteit van de provincie en de verschillende kenmerken van de provincie die hoge 

kosten met zich meebrengen. De provincie mag dit geld vrij besteden, het moet wel een 

maatschappelijk doel hebben voor de provincie en moet dus onderbouwd worden. Het Rijk 

controleert of dit geld werkelijk goed besteed wordt (Rijksoverheid, sd).  

De provincie kan ook inkomens krijgen uit uitkeringen van het Rijk: ‘de algemene uitkering (AU), de 

decentralisatie-uitkering (DU), de integratie-uitkering ( IU) en de specifieke uitkering (SU).  Deze 

uitkeringen staan beschreven in het uitkeringsstelsel. De AU, DU en IU zijn algemene uitkeringen 

(Rijksoverheid, sd). De SU staat beschreven in het OSU ‘Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen’. 

Deze uitkering wordt voor specifieke doelen gegeven en alleen als het niet betaald kan worden uit 

eigen middelen (belastingen en rechten)  of wanneer het een groot nationaal belang heeft 

(Ollongren, 2017).  

De provincie genereert zelf ook nog inkomsten, waarvan ongeveer de helft uit belastingen 

gegenereerd wordt. Er zijn twee belastingen van de provincie: belastingen en heffingen. De 

belastingen bestaan voornamelijk uit motorrijtuigenbelastingen. De heffingen bestaan uit rechten, 

tarieven en leges. Deze heffingen brengen uiteindelijk geen opbrengsten met zich mee omdat de 

opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten die ze maken voor deze heffingen (Rijksoverheid, sd).  

De provincie legt jaarlijks een financiële verantwoording af voor de inkomsten en uitgaven. Deze 

verantwoording wordt afgegeven aan het rijk door de Gedeputeerde staten. Dit wordt gedaan 

middels een jaarverslag en een jaarrekening. De verantwoording wordt slechts één maal gedaan in 

het jaar; oftewel single information, single audit (SiSa) (IPO, sd).  

2.4 Moties, amendementen en initiatiefvoorstellen 
Deze paragraaf beschrijft wat moties, amendementen en initiatiefvoorstellen precies zijn op 

provinciaal niveau. Hoe en door wie ze ingediend worden en hoe ze behandeld worden in het 

provinciaal systeem. Het systeem van moties en amendementen van het Rijk wordt als voorbeeld 

gebruikt, omdat deze items dezelfde werking hebben binnen de provincie.  

2.4.1 Moties 
Het dagelijks bestuur moet gecontroleerd worden op het beleid dat doorgevoerd wordt. Dit wordt 

gedaan met behulp van moties. Bij een motie wordt er aangegeven door een 
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volksvertegenwoordiger welk oordeel of wens dien heeft over bepaald beleid. Een motie is alleen 

een oordeel of wens, het is dus niet bindend. De motie leidt tot een reactie van de regering. Ieder 

parlementslid kan een motie indienen als het parlementslid aan het woord is (Bovend'Eert & 

Kummeling, Het Nederlandse parlement, 2017).  

Een motie zorgt ervoor dat er door het bestuur een standpunt ingenomen moet worden op het 

onderwerp in kwestie. Het indienen van een motie wordt vooral gedaan door de oppositie, hierdoor 

moet de coalitie hun standpunten erkennen en kan dit slecht overkomen tegenover de kiezer. Soms 

wordt een motie ook ingediend om de indienende partij zijn mening kenbaar te maken, zo weet de 

kiezer ook hun standpunt. Omdat deze manier van meningen en standpunten kenbaar maken zo 

makkelijk is wordt dit ook veelvuldig gedaan door de oppositie en minder door de coalitie 

(Bovend'Eert & Kummeling, Het Nederlandse parlement, 2017). 

2.4.2 Amendementen 
Met een amendement kan een volksvertegenwoordiger aanpassingen maken in wetsvoorstellen. Een 

amendement moet een strekking hebben die in tegenstelling is van het ingediende wetvoorstel en 

het moet een verband hebben met het originele wetvoorstel, hierover bestaat nog wel eens 

onenigheid (Bovend'Eert & Kummeling, Het Nederlandse Parlement, 2017).  

Binnen de provincie is een amendement zoals beschreven door de provincie Zuid-Holland een 

“concrete wijziging in het ontwerpbesluit in de statenoverdracht”, dit verschilt met amendementen 

van het Rijk.  Deze wijziging wordt apart behandeld voordat het gehele voorstel wordt behandeld. Als 

dit amendement wordt aangenomen wordt het samengevoegd met het voorstel en is het bindend, 

hierdoor kan de Gedeputeerde Staten het niet naast zich neerleggen (Provincie Zuid-Holland, sd). 

2.4.3 Initiatiefvoorstellen 
Met een initiatiefvoorstel kan ieder Statenlid een voorstel aan de Provinciale Staten voorleggen. Met 

dit instrument kan een Statenlid een volk vertegenwoordigende rol innemen. Het initiatiefvoorstel 

wordt behandeld in een Statenvergadering door de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten. 

Daarna moeten de gedeputeerden een reactie geven binnen zes weken. Het initiatiefvoorstel komt 

uiteindelijk bij de meest betrokken Statencommissie terecht. Hier kunnen de Commissaris van de 

Koning en de Gedeputeerde Staten de beslissing nemen om het initiatiefvoorstel om te zetten in een 

Statenbesluit (Statengriffie Provinciale Staten Noord-Holland, 2019) (Provincie Utrecht, 2022).  

2.5 Provinciale Statenverkiezingen 2019 
De Provinciale Statenverkiezingen van 2019 vonden plaats op 25 maart. De opkomst van dit 

verkiezingsjaar was 54,5%, dit was 1,6% lager dan het landelijk gemiddelde. De opkomst was wel 

8,7% hoger dan de verkiezingen van 2015. De volgende partijen hebben kiezersstemmen gekregen in 

de verkiezingen van 2019 (van meeste naar minste stemmen): FVD, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, 

CDA, PVV, ChristenUnie,  50PLUS, PvdD, SP, SGP, DENK, LPZH, NIDA, Code Oranje en Jezus leeft. De 

uiteindelijke partijen die in de Provinciale Staten zijn gekomen zijn (op volgorde van grootte):FVD, 

VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD, SP, SGP en DENK (Kiesraad, 

2019). In Tabel 1 is de zetelverdeling te zien die uiteindelijk ontstaan is vlak na de verkiezingen. 

 

 



14 
 

Tabel 1 Overzicht van de zetelverdeling van de provincie Zuid-Holland, vlak na de verkiezingen en in september 2022 

Partij 
Zetelverdeling fracties 
vlak na de verkiezingen 

Zetelverdeling fracties 
september 2022 

Forum voor Democratie 11 3 

VVD 10 10 

GroenLinks 5 5 

D66 5 4 

PvdA 4 4 

CDA 4 4 

PVV 4 4 

ChristenUnie - - 

50PLUS 2 - 

PvdD 2 2 

SP 2 2 

SGP - - 

DENK 1 1 

ChristenUnie & SGP 5 5 

GOUD - 2 

Groep GO - 1 

JA21 - 7 

Groep van Rijnberk - 1 

Totaalaantal zetels 55 55 

 

Na vijf maanden op 19 augustus 2019 is er een coalitie gevormd. Er is eerst geprobeerd door Hans 

Wiegel om een coalitie te vormen met de grootste partij Forum voor Democratie, na 12 weken 

onderhandelen is dit uiteindelijk niet gelukt. Daarna is er 6 weken onderhandeld tussen de vijf 

partijen die de uiteindelijke coalitie vormen: VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA, dit 

is onder leiding gebeurd van de formateur J.H.M. Hermans-Vloedbeld (Hermans-Vloedbeld, 2019). 

Deze partijen vormen een minimale meerderheid in de Provinciale Staten met 28 van de 55 zetels, 

dit is een minimale meerderheid (Leidsch Dagblad, 2019).  

In de tussentijd is er een hoop veranderd binnen de zetelverdeling. De ChristenUnie en SGP hebben 

aangegeven samen een fractie te vormen genaamd ChristenUnie & SGP. In Oktober 2019 besluit 

mevrouw Persenaire uit de partij FVD te stappen en zich aan te sluiten bij Groep GO (De 

Gelderlander, 2019). Later in december 2020 valt de gehele partij FVD uit elkaar, zeven fractieleden 

waaronder de fractievoorzitter stappen uit de partij en vormen de nieuwe partij JA21 in de 

Provinciale Staten (Omroep West, 2020). In april 2021 is er nog sprake van het vertrek van een 

fractielid bij D66, Statenlid Ton van Rijnberk kiest er voor onafhankelijk statenlid te worden en vormt 

‘Groep van Rijnberk’. De reden van de splitsing is dat er frictie was ontstaan tussen Ton van Rijnberk 

en de rest van de fractie D66 (De Dagelijkse Standaard, 2021).  In september 2021 is de fractie van 

50PLUS die uit twee fractieleden bestond direct overgestapt naar een nieuwe partij genaamd ‘GOUD’ 

(Goed OUD).  De reden hiervoor is dat de twee fractieleden het niet eens waren met de lijn die 

50PLUS aannam (Omroep West, 2022).  Al deze gebeurtenissen veranderen niets in de zetelverdeling 

van de coalitie, deze blijft op de 28 van de 55 zetels. Het verandert wel veel in de zetelverdeling van 

de oppositie, deze nieuwe verdeling die op het moment van schrijven van kracht is staan beschreven 

in Tabel 1. 
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De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten. Alle gedeputeerden zijn afkomstig 

van de coalitiepartijen. De positie van Commissaris van de Koning wordt ingenomen door Jaap Smit, 

hij is gekozen door de Kroon. Er zijn zes gedeputeerden in de provincie Zuid-Holland. Elke 

gedeputeerden heeft bepaalde onderwerpen in zijn portefeuille, samen voeren alle gedeputeerden 

het beleid van de provincie. Waarbij de provinciesecretaris de communicatie doet tussen de 

gedeputeerden en de Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning de voorzitter is (Provincie 

Zuid-Holland, sd). De gedeputeerden met hun partij en portefeuille staan beschreven in Tabel 1Tabel 

2. 

Tabel 2 overzicht van de Gedeputeerde Statenleden en de bijbehorende partij en portefeuille van de statenperiode 2019-
2023 (Provincie Zuid-Holland, sd) 

Gedeputeerde Partij Portefeuille  

Jaap Smit - Burgemeesterszaken 

    Toezicht op veiligheidsregio's 

    Koninklijke onderscheidingen 

    Begeleiding leden Koninklijk Huis bij openingen/bezoeken 

Frederik 
Zevenberg VVD 

Verkeer en vervoer 

    Bestuur en maatschappij 

    Vergunningverlening 

Jeanette Baljeu VVD Financiën 

    Transitie haven en industrie 

    Geluid in de Rotterdamse haven 

    Stikstof 

    Warmterotonde 

    Water 

    EU en Internationaal 

    IPO-bestuur 

    1e loco CdK 

Willy de Zoete 
Christenunie 
& SGP 

Economie: Human capital en toegepaste innovatie in het MKB 

    Cultuur en erfgoed 

    Personeel & Organisatie 

    Luchtvaart 

    Grondzaken 

    Toerisme 

Boerend Potjer Groenlinks Energie 

    Natuur 

    Omgevingswet 

    Communicatie 

Anne Koning PvdA Wonen 

    Ruimtelijke Ordening 

    Recreatie en sport 

Meindert Stolk CDA Economie en innovatie 

    Land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer) 

    Gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie) 

Marcel van Bijnen - Provinciesecretaris 
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2.6 Coalitieakkoord 2019-2023 
De coalitie is tot een coalitieakkoord gekomen genaamd ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’. In het 

coalitieakkoord worden de volgende onderwerpen behandeld: samen werken aan Zuid-Holland, 

bereikbaar Zuid-Holland, schone energie voor iedereen, een concurrerend Zuid-Holland, versterken 

natuur in Zuid-Holland, sterke steden en dorpen in Zuid-Holland, gezond en veilig Zuid-Holland en 

financiën en organisatie. Dit willen zij bereiken met burgerparticipatie, samenwerking met bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en andere overheden (Provincie Zuid-Holland, 2019). De plannen die 

de provincie wil gaan uitvoeren zijn volgens de provincie ambitieus. De kernplannen die ze willen 

gaan realiseren zijn: 40% van de nationale CO2 reductie, 7% beschermd natuurareaal, 25% nationale 

woningbouwopgave, €24 miljard extra economische groei en 5-15% productievere beroepsbevolking 

(Provincie Zuid-Holland, 2019). In dit onderzoek wordt er alleen ingegaan op de thema’s rondom 

natuur en milieu.  

De coalitie geeft aan zeer tevreden te zijn over het coalitieakkoord. VVD geeft aan dat door 

compromissen ze tot een goed akkoord zijn gekomen, ChristenUnie & SGP is het hier niet helemaal 

mee eens zij spreken uit ‘akkoord is geen compromis maar in balans’. CDA, GroenLinks en PvdA 

geven aan dat ze blij zijn over de plannen rondom natuur, milieu, energie en woningbouw en dat hun 

belangen goed naar voren zijn gekomen in het akkoord (Omroep West, 2019).  

De oppositie heeft daarentegen wel wat kritiek op het akkoord. De partijen die veel opkomen voor 

natuur- en milieubelangen vinden dat het budget voor natuur veel te laag is, dit budget is maar 5 van 

de 160 miljoen terwijl de natuur binnen de Randstad wel een grote opgave is. D66 geeft aan 

tevreden te zijn met de aanpak van de natuur en milieu inclusieve economie, maar ze zijn 

ontevreden over het klimaat- en energiebeleid (Omroep West, 2019). Ook de partij PvdD vind dat het 

budget niet helemaal kloppend is en dat het inhoudelijk ondermaats is qua natuur- en milieu plannen 

(Partij voor de Dieren, 2019). De PVV gaat zich in deze statenperiode alsnog inzetten tegen de 

‘klimaatgekte’, zij zijn dus van mening dat de punten in het akkoord op het gebied van natuur en 

milieu te ver gaan (Omroep West, 2019).  

Vanuit andere organisaties die de belangen van natuur en milieu willen behartigen komt er een 

zowel positief als negatief geluid. Het IVN stelt dat de provincie steeds minder geld voor natuur 

begroot waardoor belangrijke plannen niet gerealiseerd kunnen worden (IVN, 2020). 

Natuurmonumenten en de Natuur-en milieufederatie geven aan dat de ambities mooi en groots zijn 

alleen dat het budget wat voor deze plannen uitgetrokken wordt niet groot genoeg is, ook vinden zij 

dat er meer participatie in deze plannen moet plaatsvinden. De organisaties zijn het er wel mee eens 

dat het Groene Hart gespaard blijft en er iets gedaan moet worden aan intensieve landbouw in de 

Randstad (Natuurmonumenten; Zuid-Hollands Landschap; IVN Natuureducatie; Natuur en 

milieufederatie Zuid-Holland, 2019).  

2.7 Natuur en milieu landelijk 
In dit sub-hoofdstuk wordt er onderzoek gedaan naar het nationaal perspectief van natuur en milieu. 

Er gaat onderzocht worden naar hoe de provincie Zuid-Holland staat tegenover de andere elf 

provincies in Nederland, hierbij is het belangrijk welke doelen er liggen voor deze provincies. Er gaat 

ook onderzocht worden naar hoe de partijen die onder de loep genomen worden in dit onderzoek op 

landelijk niveau kijken naar natuur en milieu.  

2.7.1 Nationaal perspectief natuur- en milieubeleid 
Het Rijk heeft om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te behalen een Ontwerp Beleidsprogramma 

Klimaat opgesteld. Om deze doelen te bereiken is het nodig om een samenhangende integrale 

aanpak te hebben met het Rijk en de provincies. Hierin is het nodig om taken en thema’s aan elkaar 
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te verbinden en hiermee dus samenhang te creëren. Vanuit het Rijk worden bepaalde 

gebiedsgerichte taken gedecentraliseerd naar de provincies, de provincie mag binnen zijn 

takenpakket uitvoerende maatregelen ondernemen, maar kan ook verder decentraliseren naar 

gemeenten (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2022).  

Omdat de provincie Zuid-Holland redelijk laat was met het aanleveren van het coalitieakkoord is er 

geen vergelijking geweest met andere coalitieakkoorden van de andere provincies. Er heeft wel een 

vergelijking plaatsgevonden tussen de akkoorden van de andere elf provincies. Hierin is naar voren 

gekomen dat het onderwerp klimaat veel benoemd werd in coalitieakkoorden. Het is daarin wel 

opgevallen dat veel provincies actie willen ondernemen binnen landelijke ambities voor het klimaat, 

de provincies zelf geven nauwelijks eigen invulling op regionaal gebied (Wallaart & Kusse, 2019). 

2.7.2 Landelijke standpunten natuur en milieu 
Iedere partij heeft zijn eigen kijk op natuur en milieu en heeft ook andere standpunten. Op landelijk 

vlak kunnen partijen een bepaalde status hebben rondom dit onderwerp. In dit sub-hoofdstuk gaat 

er gekeken worden naar hoe partijen die ook in de provincie Zuid-Holland actief zijn op landelijk 

niveau op hoofdvlakken naar natuur en milieu kijken. Dit wordt overzichtelijk gemaakt in een 

meetlat. 

Natuur 

Iedere partij kijkt anders naar de natuur qua waarden, de een ziet de mens als gebruiker van de 

natuur, de ander als hoeder van de natuur en de ander vindt dat de mens de natuur moet bedienen. 

Er bestaat ook Groene politiek, dit is een vorm van politiek die aansluit op het ecologisme, het zien 

van de mens die behoort tot het grotere ecosysteem (PDC, 2022).  

Alle partijen zien wel dat natuur behouden moet worden omdat de mens de natuur kan gebruiken 

voor welzijn, grondstoffen en recreatie. Er zijn ook partijen waar natuur een rol heeft in het geloof, 

dit zijn de partijen CDA, CU en SGP. Dit zorgt er wel voor dat deze partijen samen met de PVV de 

intensieve veeteelt voor een gedeelte ondersteunen, omdat het dier de mens moet dienen. De PVV 

vind daarentegen wel dat alle dieren in Nederland beschermd moeten worden (De Correspondent , 

2021).  

Er zijn ook partijen die voornamelijk economische belangen bij natuur hebben, dit zijn PVV, FVD en 

VVD. De VVD vind het belangrijk dat het beleid en de natuur hand in hand gaat met de economische 

belangen (VVD, 2022). FVD en PVV vinden dat de natuur behouden moet worden om in te recreëren 

en de landschapswaarde te behouden (FVD, 2022) (De Correspondent , 2021) 

DENK en 50PLUS zijn vaker redelijk terughoudend op het gebied van natuur. Der partij 50PLUS wilt 

een toegankelijke natuur voor recreatie, met een oog voor de ouderengemeenschap. DENK ziet in 

dat door de bevolkingsgroei de natuur onder druk staat, en dat dit niet achteruit mag gaan (DENK, 

2017) (50PLUS, 2017).  

De partijen die over het algemeen het meest voor natuur opkomen zijn de partijen GroenLinks en 

PvdD. Deze partijen behoren ook als enige bij de Groene politiek stroom. Tussen de twee partijen zit 

wel een verschil, de partij PvdD Ziet de mens meer als een onderdeel van de  natuur en GroenLinks 

ziet de natuur als zeer waardevol tegenover de mens (GroenLinks, 2022) (PvdD, 2022) . Ook zijn de 

twee partijen een relatief voorstander van extensivering van de landbouw in combinatie met 

vermeerdering van de natuur, waar bijvoorbeeld CDA helemaal geen vermindering van de landbouw 

wil (PBL, 2021) (De Correspondent , 2021). D66 en SP hebben beide als standpunt extensivering van 

de landbouw, maar zien nog wel enig economische aspect in natuur. Alleen mag dit economisch 

aspect niet ten goede gaan van de natuur (D66, 2022) (SP, 2022).  
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Milieu 

De meeste partijen zien de noodzaak om iets te doen aan de milieuproblemen op dit moment. 

Tegenstanders van milieumaatregelen zijn vaak de rechts-populistische partijen. Er zijn twee partijen 

in dit onderzoek die hier onder vallen. Dit zijn de PVV en de FVD. Deze partijen zijn het vaak niet eens 

met maatregelen of beleid op milieu vlak, zo is een van hun standpunten om kolencentrales open te 

houden (Metronieuws, 2021).  

De partij VVD is een redelijk Rechtse partij, deze partij wil de meeste milieumaatregelen op termijn 

houden om de burger zo min mogelijk te belasten in één keer en ze zien klimaat niet als ideologie. 

CDA wil de klimaatdoelen halen met behulp van polarisatie en een landelijke burgerraad (PBL, 2021). 

Ze zien de aarde als een plaats die wij mogen gebruiken, maar die niet van de mens is. De partijen 

SGP en CU hebben diezelfde gedachtegang. De SGP gaat hier wel wat verder in en legt de 

verantwoordelijkheid niet alleen bij de mens maar ook bij God, we moeten dingen over laten aan de 

schepper en onderhouder van de aarde. 50PLUS ziet wel in dat ze de aarde leefbaar moeten houden 

voor deze en de toekomstige generatie. De partij DENK wil tussen de ambitieuze klimaatpartijen en 

de klimaatontkenners inzitten. Ze vinden het een belangrijk onderwerp, alleen moeten we er niet in 

doorslaan (Metronieuws, 2021). VVD, CDA, 50PLUS en SGP zijn partijen die slecht scoren op het 

milieubeleid (BNNVARA, 2017). CU heeft wel iets ambitieuzere plannen dan deze partijen op het 

gebied van milieu (PBL, 2021) (BNNVARA, 2017).  

SP en PvdA zijn partijen die het klimaat een belangrijk punt vinden. Waarbij PvdA het klimaat iets 

hoger in het vaandel heeft zitten (TROUW, 2021). Beide partijen vinden het belangrijk om het 

klimaatprobleem samen met de andere problemen die er op dit moment in de maatschappij spelen 

in balans te brengen en vinden beiden dat het klimaatbeleid op dit moment nog niet goed genoeg is 

(BNNVARA, 2017) (Metronieuws, 2021).  

De partijen D66, GroenLinks en PvdD zijn een stuk vooruitstrevender op het gebied van klimaat. Uit 

onderzoek is gebleken dat deze partijen de meeste invloed hebben op het klimaat. Vooral de partijen 

GroenLinks en PvdD, dit zijn ook de twee partijen die zich aansluiten bij het ecologisme (PBL, 2021) 

(BNNVARA, 2017) (TROUW, 2021). CU sluit ook vaker bij deze partijen aan in het gedrag (De 

Correspondent , 2017). 

Meetlat inzet van landelijke partijen natuur en milieu 

Om de verschillen tussen de mate van inzet van landelijke partijen op het gebied van natuur en 

milieu in beeld te brengen is er een meetlat afgebeeld in Figuur 1. Dit figuur is gebaseerd op het 

theoretisch onderzoek wat hiervoor gedaan is, hieruit zijn conclusies getrokken. Hierin is te zien 

welke partijen zich het meest inzetten voor natuur en milieu landelijk, welke partijen zich redelijk 

inzetten voor natuur en milieu landelijk en welke partijen zich het minst of het negatiefst inzetten 

voor natuur en milieu landelijk. Er moet in dit onderzoek rekening gehouden worden met dat de 

inzet van partijen in de provincie kan afwijken ten opzichte van de inzet op landelijk gebied. 

 

Figuur 1 Meetlat inzet van landelijke partijen op het gebied van natuur en milieu  

 



19 
 

2.8 Samenvattend 
De hoogste bestuurlijke laag binnen de provincie is de ‘Provinciale Staten’, deze heeft een volk 

vertegenwoordigende rol. De Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur en bepaalt het 

uiteindelijke beleid dat in de provincie gevoerd wordt. In de Gedeputeerde Staten zit ook de 

Commissaris van de Koning, dit is de voorzitter van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten.  

De coalitie bestaat uit VVD, CU/SGP, CDA, GroenLinks en PvdA. Deze partijen hebben een 

coalitieakkoord opgesteld voor de periode 2019-2023. De kernplannen die ze willen gaan realiseren 

zijn: 40% van de nationale CO2 reductie, 7% beschermd natuurareaal, 25% nationale 

woningbouwopgave, €24 miljard extra economische groei en 5-15% productievere beroepsbevolking. 

Natuur- en milieuorganisaties zijn van mening dat de provincie te weinig begroot heeft voor natuur 

in het akkoord, dit wordt ook benoemd door meerdere partijen in de oppositie.  

Op landelijk gebied zijn de partijen D66, PvdD, GroenLinks, PvdA, CU en SP het meest bezig met 

natuur en milieu. De partijen VVD, CDA, SGP, 50PLUS en DENK hebben nog redelijk veel economische 

perspectieven op het gebied van natuur en milieu. PVV en FVD zijn partijen die milieu vaak 

ontkennen, maar zien wel in dat natuur behouden moet worden maar het moet niet ten kosten gaan 

van het economisch perspectief.  



20 
 

3. Methodologie 
Ín de methodologie wordt er ingegaan op hoe het onderzoek is uitgevoerd dit door te kijken wat de 

methode van het onderzoek is en welke materialen er voor zijn gebruikt. Dit wordt in dit hoofdstuk 

gedaan voor alle fases van het onderzoek, het literatuuronderzoek, de analyse, de vergelijkingen en 

de afsluiting van het onderzoek.  

Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek is gedaan met behulp van overheidsbronnen, nieuwsbronnen, websites of 

wetenschappelijke boeken. De structuur van de provincie is onderzocht met boeken over het 

Nederlands Parlement en de werking hiervan, dit geld ook voor moties, amendementen en 

initiatiefvoorstellen. De financiering en de taken van provincies zijn van betrouwbare websites 

gehaald die beschrijven hoe de provincie te werk gaat. De informatie over de opbouw van de 

provincie na de Statenverkiezingen van 2019 zijn voornamelijk uit nieuws- en overheidsbronnen 

gekomen omdat er veranderingen kunnen plaatsvinden tijdens het opbouwproces van de Provinciale 

Staten. Voor het coalitieakkoord te onderzoeken is er gebruik gemaakt van het coalitieakkoord 

genaamd ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ en er zijn nieuwsbronnen gebruikt omdat de oppositie en 

natuur- en milieuorganisaties daar hun meningen hebben gedeeld. Voor het vergelijken van het 

coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland met de andere provincies is er een onderzoek gebruikt 

die de coalitieakkoorden van alle provincies vergelijkt. Om ook inzicht te krijgen in de landelijke 

standpunten van partijen op het gebied van natuur en milieu zijn er onderzoeken en nieuwsbronnen 

gebruikt die beschrijven hoe partijen handelen rondom het onderwerp natuur en milieu. Hier is een 

meetlat opgesteld die laat zien welke partijen het beste zijn voor natuur en milieu op landelijk 

gebied, voor deze meetlat is er gebruik gemaakt van de gebruikte bronnen van sub-hoofdstuk 2.7 

Natuur en milieu landelijk. De informatie uit het literatuuronderzoek komt terug in de analyse, dit 

voornamelijk in de categorisering en de besluitneming op het positief of negatief beoordelen van 

items.  

Methodologie Analyse 

Als methodologie voor de analyse is er gekozen voor een thematische analyse die door N. Verhoeven 

is opgesteld (N. Verhoeven, 2020). De thematische analyse is er om kritisch te kijken naar de inhoud 

van het verslag en dit om te zetten in een overzichtelijk geheel. Het is een vorm van open coderen en 

na deze codering de codes samen te voegen in een geheel. Dit geheel vormt uiteindelijk het 

resultaat. De thematische analyse kan kwalitatief zijn of kwantitatief. In dit onderzoek wordt er een 

kwalitatieve analyse gedaan. Bij een kwalitatieve analyse is het nodig om data zo goed mogelijk te 

omschrijven door te lezen en herlezen om een goede samenvatting te creëren en daarna deze data 

overzichtelijk te maken voor de lezer. Kwalitatief onderzoek geeft veel vrijheid aan de schrijver, dit 

kan het onderzoek wat ontastbaar maken voor de lezer. De schrijver moet er voor zorgen dat dit niet 

gebeurt door overzichtelijk en samenvattend te werk te gaan. Dit kan gedaan worden met tabellen, 

figuren en grafieken en met een conclusie/samenvatting per hoofdstuk. Het type thematisch 

onderzoek is geschikt voor een vergelijkend onderzoek, wat aansluit op de vergelijkende hoofdvraag. 

Dit zijn de redenen dat dit thematisch onderzoek gekozen is. 

Deze manier van thematische onderzoeken hanteert 6 stappen: verkennen, coderen, thematiseren, 

reviseren en verfijnen, vaststellen en structureren en presenteren. Als eerste is er gekeken naar alle 

items die voorbij zijn gekomen deze statenperiode. Ook is er bepaald of deze items van belang waren 

voor dit onderzoek of niet. Daarna zijn uit de periode relevante gedeeltes gehaald die het beste een 

weergave geven van hoe er gestemd is en wat de activiteit was per partij op het gebied van natuur 

en milieu. Er is hierbij ook gekeken of partijen met betrekking tot een item een positief of negatief 

standpunt hebben. Het standpunt word als positief beschouwd als dit goed is voor natuur en milieu. 
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Het standpunt word als negatief beschouwd als het slecht is voor natuur en milieu. Als een partij een 

negatieve stem uitbrengt op een positief item dan wordt dit als negatieve stem beschouwd, zo vice 

versa (N. Verhoeven, 2020). 

Categorisering analyse 

Het Zevenpuntenplan dat is opgesteld door de Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties zijn tot 

inspiratie geweest voor het thematiseren van de categorieën die gebruikt zijn in de analyse. De 

natuur- en landschapsorganisaties hebben in het Zevenpuntenplan meerdere hoofddoelen opgesteld 

voor de statenperiode 2019-2023. Deze hoofdoelen zijn: Biodiversiteit, ruimtelijke ontwikkeling, 

landschapsontwikkeling, natuurlijk kapitaal, groen inclusieve steden, recreatie en landbouw (Natuur 

en Milieufederatie Zuid-Holland; IVN; Natuurmonumenten; Zuid-Hollands Landschap, 2022). Er is 

voor gekozen om de hoofddoelen recreatie en ruimtelijke ontwikkeling geen aparte categorieën te 

maken, dit is gedaan omdat recreatie binnen de andere categorieën geschaard kan worden. 

Ruimtelijke ontwikkeling kan onder de categorieën groen inclusieve steden en 

landschapsontwikkeling geschaard worden. In overleg met de opdrachtgever zijn er ook zes andere 

categorieën toegevoegd, dit zijn energie, klimaat, faunabeheer, natuur, infrastructuur en 

waterkwaliteit. Deze onderwerpen zijn toegevoegd omdat uit de verkiezingsprogramma’s, het 

coalitieakkoord en de items die voorbij zijn gekomen tussen 2019 en 2022 bleek dat er veel aandacht 

aan deze onderwerpen besteed werd. 

De uiteindelijke hoofdonderwerpen waarop getoetst wordt in dit onderzoek zijn dus : biodiversiteit, 

landschapsontwikkeling, natuurlijk kapitaal, groen inclusieve steden, energie, infrastructuur, 

waterkwaliteit, klimaat, faunabeheer, natuur en landbouw.  

Analyse verkiezingsprogramma’s 

De analyse van de verkiezingsprogramma’s is gestart door alle programma’s door te lezen en te 

analyseren. Per partij zijn er overzichten gemaakt welke beloften de partij heeft gedaan op het 

gebied van natuur en milieu in een verkiezingsprogramma. Deze overzichten per partij zijn omgezet 

in een overzicht per categorie, deze zijn vergeleken met de standpunten en meningen uit het 

Zevenpuntenplan en de standpunten en meningen uit het nieuws en de blogs die naar buiten zijn 

gebracht door de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. De beoordeling is gedaan door te bepalen 

of de beloften voor zijn geheel aansluiten, voor een gedeelte aansluiten, geen standpunt geven die 

aansluiten of afwijken, voor een gedeelte afwijken of volledig afwijken van de standpunten van 

natuur- en milieuorganisaties. Ook werden een aantal categorieën niet benoemd, dit is ook 

aangegeven. Deze beoordeling is in Tabel 3 Overzicht beoordeling van verkiezingsprogramma’s van 

partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland op het gebied van natuur en milieu.weergegeven 

met behulp van kleuren.  

Coderen/structureren items 

De volgende items zijn behandeld in dit onderzoek van januari 2019 tot en met september 2022: 

M871 tot en met M1123 (Moties), A660 tot en met A724 (Amendementen), I7443 en I7335 

(Initiatiefvoorstellen). De Amendementen A681 tot en met A690 ontbreken, de reden voor het niet 

gebruiken van deze nummers is onduidelijk. Deze informatie over items is gecontroleerd bij Frits Kas 

(plaatsvervangend Griffie provincie Zuid-Holland), hierdoor is de informatie betrouwbaar.  

De items die beschouwd zijn als relevant worden behandeld in dit onderzoek. De relevantie wordt 

bepaald door te kijken of het item invloed heeft op natuur en milieu, het item heeft invloed op 

natuur en milieu als het binnen de categorieën die zijn opgesteld valt. De items die niet relevant zijn 

staan in Bijlage 1 Overzicht niet behandelde items de items die wel relevant waren zijn uitgewerkt in 

Bijlage 3 Overzicht itemverdeling per categorie 
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Daarna zijn deze items verdeeld over de categorieën. Dit is bepaald door elk item goed te analyseren 

en te controleren op het onderwerp en vaker na te lezen. Bij enkele categorieën viel het op dat het 

item binnen meerdere categorieën kon vallen. Er is bij ieder item die onder meerdere categorieën 

viel een overweging gemaakt tussen de verschillende categorieën. Daarna is er door de schrijver 

besloten op welke categorie het item het meeste invloed had. 

De verdeling van items is gedaan in het programma Microsoft Excel 2016. De items zijn verdeeld in 

tabellen per categorie. In deze tabellen wordt er per item gekeken naar: wanneer het item is 

ingediend, of het item negatief of positief is voor natuur en milieu, welke partijen positief of negatief 

gestemd hebben op een item, wie het item heeft ingediend en wie de mede-indiener van het item is. 

Per item werd er in het itemdocument aangegeven wie het item heeft ingediend/mede-ingediend en 

wat de stemmen waren van partijen, deze informatie is een op een overgenomen. Daarna is er per 

item gekeken of het negatief of positief is voor natuur en milieu, een item wordt als positief gezien 

als natuur en milieu er op vooruit gaat en een item wordt als negatief gezien als natuur en milieu er 

op achteruit gaat. De informatie wordt verfijnd door het meermaals controleren van de genoteerde 

informatie. Deze tabellen waar de items in zijn verdeeld per categorie zijn weergegeven in Bijlage 3 

Overzicht itemverdeling per categorie.  

Vaststellen/presenteren items 

Na het coderen/structureren zijn de resultaten per categorie naar voren gekomen. Dit is gedaan door 

de resultaten van de analyse om te zetten in grafieken en tabellen.  

Er is per categorie per partij het negatieve en positieve stemgedrag genoteerd. Dit is gedaan door 

een macro in te stellen die de formule =AANTALZELFDEKLEUR(bereik; kleur) bevat, waardoor de kleur 

groen gezien werd als positief en de kleur rood als negatief in het programma. En daardoor werden 

de positieve en negatieve resultaten automatisch door het programma omgezet in cijfers en werd er 

automatisch per categorie per partij een tabel gecreëerd met de cijfers van positief en negatief 

stemgedrag. Deze optelling van positieve en negatieve stemmen van partijen per categorie zijn 

verwerkt in grafieken die te zien zijn in Bijlage 2 Stemgedrag en activiteit per categorie Daarna is er 

een hoofdtabel gemaakt die de resultaten weergeeft van het stemgedrag van alle partijen voor alle 

categorieën (Tabel 6 Overzicht van de resultaten van het stemgedrag van partijen per categorie. Al 

het negatieve stemgedrag is in deze tabel afgetrokken van het positieve stemgedrag, hier kwamen 

dus plus- en mincijfers uit. Met behulp van een kleurengradiënt is er nog duidelijker weergegeven 

hoe positief of negatief het stemgedrag is van een partij op een categorie.  

Daarna is er per categorie per partij genoteerd hoe vaak een partij een positief of negatief item heeft 

ingediend/mede-ingediend. Dit is gedaan met de formule =AANTAL.ALS(bereik; criterium) in het 

programma Excel. Hierdoor werden alle M’en en I’s in de tabellen van Bijlage 3 Overzicht 

itemverdeling per categorie opgeteld in cijfers per partij.  En is er een tabel ontstaan van het aantal 

ingediende of mede-ingediende items van alle partijen per categorie en zijn deze cijfers verwerkt in 

grafieken in Bijlage 2 Stemgedrag en activiteit per categorie. Daarna is een hoofdtabel ontstaan 

(Tabel 5), daarin is te zien hoe goed een partij het doet in vergelijking met de andere partijen voor 

alle categorieën. Dit is gedaan door een positieve Indiening 2 punten te geven en een positieve 

mede-indiening 1 punt, een negatieve indiening kreeg  -2 punten en een negatieve mede-indiening -1 

punt. Dit is zo gedaan omdat een indiening meer acties van een partij vraagt dan een mede-

indiening. Hierdoor zijn er in de tabel cijfers ontstaan die met behulp van een kleurengradiënt 

aangegeven zijn. Er is voor gekozen om de cijfers in de tabel weg te laten omdat dit een vertekenend 

beeld kan geven, omdat een indiening meer waard is dan een mede-indiening zijn deze cijfers niet 

meer leidend en zouden ze de lezer kunnen verwarren.  
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Uiteindelijk zijn de resultaten van het stemgedrag en de activiteiten samengevoegd in Tabel 7 

Overzicht van de resultaten van het stemgedrag en de activiteit van partijen samengevoegdom 

uiteindelijk een overzicht te krijgen van al het gedrag van partijen tijdens de statenperiode 2019-

2023 op elke categorie. Dit is gedaan door de cijfers van het stemgedrag en van de activiteiten bij 

elkaar op te tellen in Excel, waarbij dezelfde puntentelling geldt als bij de hoofdoverzichten van het 

stemgedrag en de activiteiten. Hier is nogmaals een kleurengradiënt gebruikt waarbij de kleuren 

gelden als des te groener des te positiever des te roder des te negatiever. Bij deze tabel zijn ook geen 

cijfers weergegeven omdat dit een vertekend beeld kan geven door de puntenverdeling.  

Vergelijkend onderzoek 

De resultaten uit de analyse van de verkiezingsprogramma’s en het gedrag van de partijen die 

deelnamen aan de statenperiode 2019-2023 worden uiteindelijk vergeleken om in beeld te brengen 

of partijen hun beloften nakomen. Dit is gedaan door Tabel 3 uit de analyse van de 

verkiezingsprogramma’s naast Tabel 7 die het gedrag laat zien van partijen te zetten in het 

onderzoek. Zo is het mogelijk voor de lezer om te zien op welke specifieke categorieën partijen hun 

beloften wel nakomen en waar partijen beloften niet nakomen, dit laat de betrouwbaarheid zien van 

een partij.  

Er wordt ook nog teruggeblikt op het onderzoek dat voor de statenperiode 2015-2019 is uitgevoerd 

door J. Nielen (Nielen, 2019). De resultaten van voorgaand onderzoek worden vergeleken met de 

resultaten uit dit onderzoek. Omdat de analyse van het onderzoek van J. Nielen niet voor zijn geheel 

overeenkwam met de manier van analyseren in dit onderzoek kon er alleen een vergelijking gemaakt 

worden met de conclusies en konden figuren/tabellen niet met elkaar vergeleken worden.  

Afsluitend 

Op het einde van het onderzoek wordt er ook nog teruggeblikt in de discussie, wat er beter kon in 

het onderzoek en wat er goed was aan het onderzoek. Uiteindelijk worden er conclusies getrokken 

uit de resultaten en vergelijkingen van dit onderzoek en worden de deelvragen en hoofdvragen 

beantwoord. Afsluitend worden er nog aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  
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4. Verkiezingsprogramma’s 
Door partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 is er per partij een 

verkiezingsprogramma gepubliceerd. De verkiezingsprogramma’s zijn ervoor bedoeld om de kiezer 

over te halen om op hun partij te stemmen. In deze verkiezingsprogramma’s staan standpunten en 

verkiezingsbeloften die de partij heeft voor de aankomende regeerperiode. Die standpunten en 

verkiezingsbeloften hebben ook betrekking op het natuur- en milieubeleid dat gevoerd wordt in Zuid-

Holland. In dit hoofdstuk wordt er per partij gekeken of de standpunten en verkiezingsbeloften in de 

verkiezingsprogramma’s positief of negatief zijn op het gebied van natuur en milieu.  

De verkiezingsprogramma’s worden beoordeeld op de volgende categorieën: biodiversiteit, 

landschapsontwikkeling, natuurlijk kapitaal, infrastructuur, groen inclusieve steden, energie, 

landbouw, waterkwaliteit, faunabeheer, klimaat en natuur. Deze onderwerpen zijn gekozen met 

behulp van het zevenpuntenplan opgesteld door natuurorganisaties (Natuur en Milieufederatie Zuid-

Holland; IVN; Natuurmonumenten; Zuid-Hollands Landschap, 2022), er zijn ook een aantal 

onderwerpen toegevoegd, dit is gedaan in overleg met de opdrachtgever ‘Natuur en Milieufederatie 

Zuid-Holland’. De partijen die op deze categorieën beoordeeld worden zijn: Forum voor Democratie 

(FVD), VVD, GroenLinks (GL), D66, PVV, SGP, DENK, PvdA, 50PLUS, Christenunie (CU), PvdD, CDA en 

SP. De beoordeling is weergegeven in Tabel 3. 

De partij Forum voor Democratie heeft voor de Provinciale verkiezingen van 2019 waarschijnlijk geen 

verkiezingsprogramma aangeleverd. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar op de 

vooringenomen standpunten en verkiezingsbeloften. Er kan dus ook geen vergelijking gemaakt 

worden met het stemgedrag van de partij.  

Tabel 3 Overzicht beoordeling van verkiezingsprogramma’s van partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland op het 
gebied van natuur en milieu. 

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

Waterkwaliteit                           

Landbouw                           

Energie                           

Infrastructuur                           

Natuurlijk kapitaal                           

Landschapsontwikkeling                           

Biodiversiteit                           

Klimaat                           

Natuur                           

Faunabeheer                           

Groen inclusieve steden                           

 

  Verkiezingsprogramma sluit bijna of geheel aan op de standpunten van natuur- en milieuorganisaties 

  Verkiezingsprogramma sluit voor een gedeelte aan op de standpunten van natuur- en milieuorganisaties 

  Verkiezingsprogramma geeft geen standpunten die aansluiten of afwijken op de standpunten van natuur- en milieuorganisaties 

  Verkiezingsprogramma wijkt voor een gedeelte af op de standpunten van natuur- en milieuorganisaties 

  Verkiezingsprogramma wijkt volledig af op de standpunten van natuur- en milieuorganisaties 

  Onderwerp wordt niet benoemd in het verkiezingsprogramma  

  Geen verkiezingsprogramma 
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Zoals uit de inventarisatie is gebleken zijn de twee partijen CU en SGP samen in één fractie gestapt 

(CU/SGP), maar de partijen hebben wel beide verschillende verkiezingsprogramma’s. De resultaten  

van de twee partijen zijn wel vergelijkbaar. Hun verkiezingsbeloftes zijn voor beide partijen redelijk 

positief tegenover de standpunten van Natuur- en milieuorganisaties. De SGP heeft wel een slechte 

beoordeling op de categorie ‘landbouw’. En de CU benoemd de categorieën waterkwaliteit en 

landschapsontwikkeling niet in hun verkiezingsprogramma. 

De partijen VVD, 50PLUS, CDA en DENK hebben gematigde positieve beloften gedaan op het gebied 

van natuur en milieu. Op meerdere punten zijn de partijen redelijk neutraal of worden onderwerpen 

niet benoemd in verkiezingsprogramma’s. Maar over het algemeen zijn de beloften gematigd 

positief. DENK en 50PLUS hebben op het gebied van energie negatieve beloften in de  

verkiezingsprogramma’s staan.  

De partijen GroenLinks, D66, PvdA, PvdD en SP zijn progressief in hun beloften en benoemen dus 

veel standpunten die in zijn geheel overeenkomen met de standpunten van Natuur-en milieu 

organisaties. Dit zou in principe betekenen dat er ook goede activiteiten en stemgedragingen 

plaatsvinden tijdens de legislatuurperiode.  
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5. Resultaten items 
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar welke partijen items hebben ingediend op het gebied van 

natuur en milieu en hoe er gestemd wordt op deze items door partijen. Dit gaat over items die zijn 

ingediend binnen de periode: januari 2019 tot en met september 2022.  

5.1 Noteren van items 
Zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk zijn de items verdeeld over 11 categorieën. Er wordt 

per item beoordeeld of deze negatief of positief is voor natuur en milieu met behulp van het 7 

puntenplan en de standpunten van Natuur- en milieuorganisaties. Er zijn in totaal 310 items 

behandeld, waarvan 175 items meegenomen zijn in het onderzoek omdat deze pasten binnen het 

onderwerp natuur en milieu. De overige 135 items zijn te zien in Bijlage 1 Overzicht niet behandelde 

items.  

In Tabel 4 is er per categorie te zien 

hoeveel items er ingediend zijn en 

hoeveel van deze items positief of 

negatief zijn op het gebied van natuur 

en milieu. Een item wordt als positief 

beschouwd als deze een goed gevolg 

heeft voor natuur en milieu, het wordt 

negatief beschouwd als het een 

nadeel heeft voor natuur en milieu. 

Het valt op dat er geen items 

ingediend zijn op het gebied van 

Groen inclusieve steden. Ook zijn er 

weinig items ingediend op het gebied 

van waterkwaliteit (5), biodiversiteit 

(3) en natuurlijk kapitaal (7).  

Categorieën zoals energie (48), 

landbouw (20), landschapsontwikkeling (26) en klimaat (31) kregen wel veel aandacht de afgelopen 

vier jaar. De categorieën infrastructuur (9), natuur (15) en faunabeheer (11) kregen redelijk wat 

aandacht.  De categorieën waar relatief veel negatieve items zijn ingediend zijn landbouw (9 van de 

20), energie (13 van de 48) en klimaat (5 van de 31).  

Bij meerdere items konden er meerdere categorieën van toepassing zijn door een overkoepelend 

thema. Er is voor gekozen om bij deze items de categorie te kiezen waar het item het meest naar 

neigt. Dit is beoordeeld door een goede overweging te maken tussen de categorieën die 

overkoepelend waren binnen een item. De categorieën die voornamelijk vaker overkoepelden waren 

binnen een item zijn klimaat en landbouw, dan ging het voornamelijk over het onderwerp stikstof. 

Ook de categorieën energie en landschapsontwikkeling waren vaker overkoepelend binnen een item, 

dan ging het voornamelijk over de inrichting van het landschap of participatie. 

Binnen de categorie waterkwaliteit werd het meeste aandacht besteed aan de kwaliteit van 

drinkwater en minder aan de kwaliteit van waterwegen. Bij de categorie landbouw betreft het 

voornamelijk items die over de uitstoot van stikstof gaan door landbouwbedrijven. Bij energie ging 

het voornamelijk over de plaatsing van windmolens en de energietransitie op het gebied van 

energiebronnen. De categorie Groen inclusieve steden werd niet benoemd in items, dit is opvallend. 

Bij infrastructuur ging het voornamelijk over de aanleg van nieuwe wegen, elektrisch vervoer en 

snelfietsroutes. Binnen de categorie natuurlijk kapitaal waren de onderwerpen uiteenlopend omdat 

Tabel 4 Overzicht aantal positieve-, negatieve- en totale items die zijn 
ingediend op verschillende categorieën binnen het onderwerp natuur en 
milieu. 

Categorie Totaal Positief Negatief 

Waterkwaliteit 5 5 0 

Landbouw 20 11 9 

Energie 48 35 13 

Groen inclusieve steden 0 0 0 

Infrastructuur 9 7 2 

Natuurlijk kapitaal 7 6 1 

Landschapsontwikkeling 26 24 2 

Biodiversiteit 3 3 0 

Klimaat 31 26 5 

Natuur 15 14 1 

Faunabeheer 11 11 0 

Totaal 175 142 33 
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deze categorie veel raakvlakken heeft met verschillende onderwerpen in verschillende categorieën. 

Bij de categorie landschapsontwikkeling werd er voornamelijk aandacht besteed aan de inrichting 

van het landelijk gebied in combinatie met de energietransitie, natuur en landbouw. Bij de categorie 

biodiversiteit ging het over de biodiversiteit van dieren en plantensoorten binnen en buiten 

natuurgebieden en de instandhouding hiervan. Bij klimaat werd het meeste aandacht besteed aan 

bedrijvigheid en stikstofuitstoot door landbouw en bedrijven. Bij Natuur ging het voornamelijk over 

bomenkap naast wegen en het halen van natuurdoelen, daarin werd ook het NNN (Natuur Netwerk 

Nederland) betrokken. Bij faunabeheer ging het veel over de financiering van opvang voor dieren, 

maar ook over het afschot van dieren.  

Op een aantal items is er niet gestemd door de Provinciale Staten, dat zijn de volgende items. 11 

items zijn afgevoerd (deze items zijn aangehouden, maar uiteindelijk niet meer behandeld). 1 item 

staat nog op aangehouden. 43 items zijn ingetrokken, daardoor zijn ze niet behandeld door de 

Provinciale Staten. En er heeft een hoofdelijke stemming plaatsgevonden voor 2 items, hier is niet 

per partij te achterhalen hoe er gestemd is. Deze items staan ook weergegeven in Bijlage 3.  

5.2 Activiteit van partijen 
Er is gekeken naar de activiteit per partij per categorie op negatieve en positieve items op het gebied 

van natuur en milieu die zijn ingediend de afgelopen statenperiode. Om dit zorgvuldig in beeld te 

brengen zijn er twee overzichten gemaakt. Het eerste overzicht geeft de indieners en mede-indieners 

weer die negatieve items hebben ingediend (Figuur 2). Het andere overzicht geeft de indieners en 

mede-indieners weer die positieve items hebben ingediend (Figuur 3). Er is ook per categorie 

gekeken naar de activiteit van partijen Tabel 5. 

5.2.1 Overzicht algemeen 
In Figuur 2Figuur 2 is goed te 

zien dat er een aantal partijen 

redelijk wat items indienen die 

negatief zijn voor natuur of 

milieu. FVD dient de meeste 

negatieve items in, daarna de 

PVV. De VVD, CDA, CU/SGP en 

50PLUS zijn ook een aantal 

keer indiener of mede-indiener 

van negatieve items. D66, PvdD 

en DENK zijn maar eenmalig 

mede-indiener van een 

negatief item. GroenLinks, 

PvdA en SP hebben geen 

enkele negatieve 

indiening/mede-indiening gedaan. 

10

2 1 0 2 0 0

6

0 0 0 21 3 2 0 2 1 0
4

1 0 1 1
0

2

4

6

8

10

12

Overzicht indiener/mede-indiener negatieve items 
per partij

Indiener Medeindiener

Figuur 2 Overzicht van alle indieners/mede-indieners van negatief bestempelde items  
op het gebied van natuur en milieu de afgelopen legislatuurperiode 
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In Figuur 3 is er te zien dat de 

partijen FVD en PVV de 

minste positieve items 

hebben ingediend. De PvdD 

dient en mede-indient 

hooguit de meeste positieve 

items in, met D66 die daarop 

volgt. VVD, CU/SGP, 

GroenLinks, CDA en SP dienen 

ook redelijk wat items in. Het 

valt op dat vier partijen 

hiervan in de coalitie zitten. 

DENK dient redelijk weinig 

positieve items in maar wel 

redelijk wat items als mede-

indiener. PvdA en 50PLUS zijn 

wel vaker mede-indiener van een item maar zijn maar eenmaal indiener van een item.   

5.2.2 Overzicht per categorie 
In Bijlage 2 is er per categorie weergegeven wat de activiteit van elke partij is geweest per categorie.  

In dit hoofdstuk wordt er een hoofdoverzicht gegeven van de activiteit van partijen als indiener en 

mede-indiener op alle categorieën. Er is tot een score gekomen door voor een positieve indiening 2 

punten te geven, voor een negatieve indiening -2 punten te geven, voor een positieve mede-

indiening 1 punt te geven en voor een negatieve mede-indiening -1 punt te geven. Het totaal van 

deze punten is later van elkaar afgetrokken, hierdoor krijg je negatieve en positieve scores maar ook 

te zien of er neutraal wordt gestemd. Des te meer positieve items ingediend/mede-ingediend door 

een partij des te groener de score, des te meer negatieve items ingediend/mede-ingediend des te 

roder/neutraler de scoren. Hier is voor gekozen omdat een indiening meer inzet vergt van een partij 

dan een mede-indiening. In Bijlage 4 worden er ook twee overzichten gegeven van de indiener en 

mede-indiener separaat van elkaar.  

In Tabel 5 is het hoofdoverzicht van de resultaten van alle activiteiten als indiener/mede-indiener 

weergegeven. In de tabel is er met kleuren aangegeven per partij per categorie hoe goed een partij 

scoort. Des te meer positief ingediende/mede-ingediende items des te groener de kleur, des te meer 

negatieve ingediende/mede-ingediende items des te roder de kleur. Hoe deze kleuren tot stand zijn 

gekomen is te lezen in hoofdstuk 3. Methodologie. 

In het hoofdoverzicht komen de verschillen van partijen per categorie goed naar voren. Zo is er te 

zien dat de activiteiten van FVD en PVV op een aantal categorieën zeer slecht zijn. En is er ook te zien 

dat een aantal partijen sommige uitschieters hebben op bepaalde onderwerpen in positieve zin. Het 

valt ook op dat er door partijen redelijk veel neutrale activiteit was, dit wil zeggen dat ze op bepaald 

categorieën niets hebben ingediend of net zoveel negatieve als positieve items hebben ingediend. De 

partij PvdD heeft hooguit de meeste positieve items ingediend/mede-ingediend. Daarna volgen SP, 

D66 en GroenLinks. De partijen die ook ongeveer hetzelfde indienen/mede-indienen zijn VVD, 

CU/SGP, CDA en PvdA. Daarna volgen met ongeveer neutrale resultaten DENK en 50PLUS.  
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 FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS 
Totaal 
items 

Waterkwaliteit                         5 

Landbouw                         20 

Energie                         48 

Infrastructuur                         9 

Natuurlijk kapitaal                         7 

Landschapsontwikkeling                         26 

Biodiversiteit                         3 

Klimaat                         31 

Natuur                         15 

Faunabeheer                         11 

Groen Inclusieve steden             0 

Opmerking: : Hoe donkerder de kleur groen des te positiever de activiteiten, hoe donkerder de kleur rood hoe negatiever de activiteiten 
per categorie. Een witte kleur geeft aan dat de resultaten neutraal zijn. Het totaal items geeft aan op hoeveel items de resultaten 
gebaseerd zijn. 

 

Tabel 5  Resultaten van alle activiteiten als indiener/mede-indiener van partijen op items per categorie weergegeven 
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5.3 Stemgedrag partijen 
In dit onderzoek is er ook gekeken naar het stemgedrag van partijen om er achter te komen of 

partijen de beloftes nakomen die gedaan zijn in de verkiezingsprogramma’s. Dit stemgedrag is 

gemeten door te kijken naar het stemgedrag op items. Deze items zijn per categorie beoordeeld. In 

dit hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van het stemgedrag over het algemeen en over het 

stemgedrag per categorie .Hierin wordt in hoofdlijnen uitleg over gegeven en conclusies getrokken.  

5.3.1 Overzicht algemeen 
In Figuur 4 wordt er een overzicht gegeven van het totaal aan negatieve en positieve stemmen. De 

cijfers uit dit overzicht bestaan uit alle positieve en negatieve items en hoe er op deze items gestemd 

is. Dus als een partij op een negatief ingediend item een stem vóór geeft wordt dit als een negatief 

stemgedrag beschouwd, als er tegen gestemd wordt als positief stemgedrag. In het figuur is te zien 

dat er grote verschillen zitten in het stemgedrag. FVD heeft het slechtste stemgedrag met PVV die 

vlak daarna volgt. Daarna volgen de volgende partijen: VVD, CDA, CU/SGP, PvdA en GroenLinks. Deze 

partijen stemmen ongeveer net zoveel negatief als positief. Het valt ook op dat al deze partijen in de 

coalitie zitten deze legislatuursperiode, dit kan in verband staan met het stemgedrag. Daarna volgen 

de partijen DENK en 50PLUS, de partij DENK heeft wel minder stemmen uitgebracht door 

afwezigheid. Beide partijen hebben over het algemeen wel redelijk positief gestemd. De partijen 

D66, SP en PvdD stemmen duidelijk het meest positief, met ongeveer dezelfde verdeling van positief 

en negatief stemgedrag.  

5.3.2 Overzicht per categorie 
In Tabel 6 is weergegeven hoe er per partij per categorie gestemd wordt op items. Dit is gedaan door 

als er positief gestemd wordt 1 punt te geven en als er negatief gestemd wordt -1 punt te geven en 

hierna alle negatieve stemmen per categorie af te trekken van de positieve stemmen per categorie. 

Hieruit komen positieve en negatieve resultaten. De negatieve resultaten staan aangegeven met 

min-getallen de positieve resultaten aangegeven met plus-getallen, voor de duidelijkheid zijn er ook 

kleuren gebruikt, rood is negatief, groen is positief en wit is neutraal. Des te donkerder de kleur des 

te beter of slechter het resultaat. Er zijn ook specifieke overzichten per categorie in percentages, 

deze staan weergegeven in Bijlage 2 Stemgedrag en activiteit per . 
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Het is over het geheel opvallend dat de FVD en de PVV bijna in zijn geheel rood gekleurd zijn. De 

partijen VVD, CU/SGP, GroenLinks, CDA en PvdA zijn over het algemeen groen gekleurd met wat rode 

uitschieters, dit zijn de coalitiepartijen. Dit is opvallend omdat deze vijf partijen in de coalitie zitten. 

De partijen D66, PvdD, SP, DENK en 50PLUS kleuren bijna allemaal helemaal groen. Er zijn dus drie 

groepen te onderscheiden. De groep die slecht stemt, de groep van coalitiepartijen en de groep die 

positief stemt.  

Tabel 6 Overzicht van de resultaten van het stemgedrag van partijen per categorie 

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

Waterkwaliteit 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 

Landbouw -14 4 4 10 4 12 10 -12 12 8 2 14 

Energie -9 7 9 9 9 21 9 -7 17 27 22 11 

Infrastructuur -7 1 1 3 3 5 3 1 5 3 5 5 

Natuurlijk kapitaal -2 0 0 0 0 2 0 -4 4 0 0 0 

Landschapsontwikkeling -2 6 4 6 4 10 6 0 4 8 9 10 

Biodiversiteit -3 -3 -1 -1 -1 3 -1 -3 3 3 0 1 

Klimaat -11 -1 1 3 -1 13 1 -19 19 17 5 5 

Natuur -3 -7 -3 -3 -7 5 -3 -3 9 7 3 5 

Faunabeheer 2 -6 -6 -6 -6 4 -6 2 8 4 4 0 

Groen inclusieve steden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Opmerking: Hoe donkerder de kleur des te positiever of negatiever het resultaat per categorie. Een witte kleur geeft aan dat 
de resultaten neutraal zijn. Des te lager het cijfer des te negatiever het aantal stemmen, des te hoger het cijfers des te 
positiever het aantal stemmen.  
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5.4 Samenvoeging resultaten 
In dit sub-hoofdstuk  zijn Tabel 5 en Tabel 6 samengevoegd in één tabel en hebben Tabel 7 gevormd. 

Hierdoor worden alle activiteiten en het stemgedrag bij elkaar gevoegd en wordt er een algemeen 

overzicht gecreëerd over hoe partijen gehandeld hebben per categorie. Er is ook voor gekozen weer 

te geven om hoeveel items het gaat per categorie. Dit is gedaan om de resultaten in perspectief te 

laten zien met het totaal aan items binnen een categorie.  

In Tabel 7 zijn nog steeds drie groepen te onderscheiden. De groep die slecht scoort, de groep van 

coalitiepartijen en de groep die positief scoort. Er komt in Tabel 7 wel meer naar voren, dat de 

partijen VVD, CU/SGP en CDA wel het slechtst scoren uit de groep van coalitiepartijen. GroenLinks en 

PvdA scoren iets beter, maar niet veel. De FVD en PVV stemmen zeer negatief op de meeste 

onderwerpen of mild positief, de FVD scoort wel op Waterkwaliteit zeer positief, dit komt door 

meerdere activiteiten binnen deze categorie, met vooral als onderwerp drinkwater. De PvdD steekt 

er het meest bovenuit, zij scoren op alle categorieën redelijk tot zeer positief. Daarna volgen D66 en 

SP die op meerdere onderwerpen zeer positief scoren, maar ook op meerdere onderwerpen 

gematigd positief.  DENK en 50PLUS Stemmen neutraal of gematigd positief, DENK scoort wel beter 

op energie en 50PLUS beter op Landbouw.  

5.5 Concluderend  
Het beste stemgedrag en de beste activiteiten komen van de partijen PvdD, D66 en SP. De 

coalitiepartijen VVD, CDA, CU/SGP, GroenLinks en PvdA hebben doen het op activiteiten redelijk 

maar leveren veel in bij het stemgedrag. PVV en FVD zijn bij zowel de activiteiten als bij het 

stemgedrag negatief. DENK en 50PLUS hebben redelijk weinig activiteiten en hebben neutraal tot 

mild positief stemgedrag. 

Als de resultaten van de activiteiten en het stemgedrag worden samengevoegd zijn er goed drie 

groepen te onderscheiden: de groep De groep die slecht scoort, de groep van coalitiepartijen en de 

groep die positief scoort. De groep die slecht scoort zijn dus PVV en FVD. De groep van 

coalitiepartijen scoren allemaal op bepaalde categorieën neutraal tot mild positief maar hebben ook 

negatieve scores. En de groep die positief scoort zijn PvdD, D66, SP, DENK en 50PLUS. DENK en 

50PLUS scoren neutraal tot mild positief. SP en D66 scoren positief op de meeste categorieën. PvdD 

is de partij die het positiefst scoort van alle partijen op het gebied van activiteit en stemgedrag.  

Tabel 7 Overzicht van de resultaten van het stemgedrag en de activiteit van partijen samengevoegd 

 FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS 
Totaal 
items 

Waterkwaliteit                         5 

Landbouw                         20 

Energie                         48 

Infrastructuur                         9 

Natuurlijk kapitaal                         7 

Landschapsontwikkeling                         26 

Biodiversiteit                         3 

Klimaat                         31 

Natuur                         15 

Faunabeheer                         11 

Groen inclusieve steden             0 

Opmerking: Hoe donkerder de kleur groen des te positiever de activiteiten, hoe donkerder de kleur rood hoe negatiever de activiteiten 
per categorie. Een witte kleur geeft aan dat de resultaten neutraal zijn. Het totaal items geeft aan op hoeveel items de resultaten 
gebaseerd zijn. 
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6. Vergelijking verkiezingsprogramma’s en resultaten items 
 In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verkiezingsprogramma’s uit 4. 

Verkiezingsprogramma’s vergeleken met de resultaten uit 5.4 Samenvoeging resultaten. 

De tabellen zijn niet een op een te vergelijken, dit heeft meerdere redenen. Er zijn geen items 

ingediend binnen de categorie Groen inclusieve steden, hierdoor is er voor gekozen hier geen 

vergelijking te maken. De categorieën waterkwaliteit en biodiversiteit zijn moeilijk te vergelijken met 

de verkiezingsprogramma’s. De reden hiervoor is omdat er binnen deze categorieën maximaal 5 

items zijn ingediend. Er worden wel conclusies getrokken over deze categorieën, maar er moet 

rekening mee gehouden worden dat deze conclusies niet sterk onderbouwd kunnen worden. De FVD 

heeft geen verkiezingsprogramma ingediend, hierdoor kan er geen vergelijking gemaakt worden bij 

deze partij. Er kan wel vanuit worden gegaan dat de partij negatieve beloftes kon hebben, dit blijkt 

uit de landelijke standpunten voor natuur en milieu die in het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2.7.2 

Landelijke standpunten natuur en milieu staan. 

6.1 Vergelijking 
Als je de tabellen met elkaar vergelijkt valt het op dat partijen wel degelijk beloftes niet nakomen, de 

twee tabellen zijn weergegeven onder elkaar in hoofdstuk 6.2 Tabellen. Coalitiepartijen laten vooral 

te wensen over en komen dus beloften niet na. De twee partijen met de grootste verschillen tussen 

de beloften en de werkelijkheid zijn GroenLinks en PvdA. Dit kan te maken hebben met de 

coalitiepositie van de partijen. Op bijna alle categorieën komen de twee partijen hun beloften niet 

na, vooral op faunabeheer en biodiversiteit. De partijen VVD, CU/SGP en CDA hadden natuurlijk ook 

minder ambitieuze beloften op het gebied van natuur en milieu, voornamelijk de VVD had geen 

ambitieuze beloften. Maar de drie partijen zijn deze beloften alsnog niet helemaal nagekomen 

vergeleken met de resultaten.  

Bij de CU/SGP hebben beide partijen beloften gedaan. Als de beloften en resultaten vergeleken 

worden bij beide partijen valt het op dat ze beiden op bepaalde punten niet hun beloften nakomen. 

Maar dat de SGP op landbouw veel beter scoort dan de beloften. Maar dat beide partijen op 

biodiversiteit, natuur en faunabeheer hun beloften niet nakomen. Zo valt het op dat de partijen 

elkaar wel kunnen beïnvloeden.  

DENK en 50PLUS laten zien dat de beloften redelijk worden nageleefd. Beiden DENK als 50PLUS 

scoren een stuk beter op de categorie ‘Energie’ dan ze in eerste instantie beloven, vooral DENK 

scoort hier goed op. Het valt ook op dat bij beide partijen de categorieën die niet benoemd zijn of 

neutraal zijn in de verkiezingsprogramma’s er ook een neutrale score is bij de resultaten.  

De PVV laat negatief gedrag zien in deze statenperiode. Dit hebben ze ook beloofd voor de 

statenperiode. De partij komt de beloften die ze maken dus wel goed na maar op een negatieve 

manier. D66 en SP komen ook redelijk goed hun beloften na maar scoren vergeleken met DENK en 

50PLUS wel een stuk positiever. De SP scoort alleen iets minder op de categorieën natuur en 

waterkwaliteit, de andere resultaten komen redelijk overheen met de beloften die gedaan zijn. D66 

had een redelijk ambitieus verkiezingsprogramma, de partij heeft wel laten zien dat ze op meerdere 

categorieën wel de beloften nakomen. Alleen op de categorieën Natuur, Klimaat en Faunabeheer 

komt de partij iets tekort.  

De partij die hooguit de beste resultaten heeft en ook de meeste beloften nakomt is de PvdD. De 

partij laat bij alle categorieën zien dat ze beloften nakomen, alleen bij de categorie waterkwaliteit 

zijn de resultaten iets minder dan dat ze beloven. 
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6.2 Tabellen 
Hieronder zijn nogmaals de tabellen naast elkaar weergegeven uit hoofdstuk 5.3.3 en hoofdstuk 4 

zodat het voor de lezer overzichtelijk wordt wat de verschillen zijn tussen de beloften en de 

resultaten. 

 

 

 

 

Tabel 8 Overzicht van de resultaten van het stemgedrag en de activiteit van partijen samengevoegd 

 

 FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS 
Totaal 
items 

Waterkwaliteit                         5 

Landbouw                         20 

Energie                         48 

Infrastructuur                         9 

Natuurlijk kapitaal                         7 

Landschapsontwikkeling                         26 

Biodiversiteit                         3 

Klimaat                         31 

Natuur                         15 

Faunabeheer                         11 

Groen inclusieve steden             0 

Opmerking: Hoe donkerder de kleur groen des te positiever de activiteiten, hoe donkerder de kleur rood hoe negatiever de activiteiten per 
categorie. Een witte kleur geeft aan dat de resultaten neutraal zijn. Het totaal items geeft aan op hoeveel items de resultaten gebaseerd zijn. 

Tabel 9 Overzicht beoordeling van verkiezingsprogramma’s van partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland op het gebied van natuur 
en milieu. 

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

Waterkwaliteit                           

Landbouw                           

Energie                           

Infrastructuur                           

Natuurlijk kapitaal                           

Landschapsontwikkeling                           

Biodiversiteit                           

Klimaat                           

Natuur                           

Faunabeheer                           

Groen inclusieve steden                           

  Verkiezingsprogramma sluit bijna of geheel aan op de standpunten van natuur en milieuorganisaties 

  Verkiezingsprogramma sluit voor een gedeelte aan op de standpunten van natuur en milieuorganisaties 

  
Verkiezingsprogramma geeft geen standpunten die aansluiten of afsluiten op de standpunten van natuur en 
milieuorganisaties 

  Verkiezingsprogramma sluit voor een gedeelte af op de standpunten van natuur en milieuorganisaties 

  Verkiezingsprogramma sluit volledig af op de standpunten van natuur en milieuorganisaties 

  Onderwerp wordt niet benoemd in het verkiezingsprogramma  

  Geen verkiezingsprogramma 
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6.3 Concluderend 
De partijen die het slechtst beloften nakomen zijn de coalitiepartijen VVD, CU/SGP, CDA, GroenLinks 

en PvdA. Vooral de partijen GroenLinks en PvdA komen beloften niet na omdat deze partijen een 

ambitieus verkiezingsprogramma hadden. De oppositiepartijen komen het meest de beloften na. 

DENK en 50PLUS hebben een redelijk neutraal verkiezingsprogramma en dit gedrag hebben ze ook 

laten zien. D66, SP en PvdD hadden een ambitieus programma, D66 en SP komen de beloften voor 

grote gedeeltes na en PvdD komt de beloften voor zijn geheel na.  

De PVV heeft negatief gedrag laten zien, en dit waren ook de beloften die ze gemaakt hebben. Ze 

komen dus de beloften na maar dit is wel negatief voor natuur en milieu. De partij FVD heeft ook 

negatief gedrag laten zien. Deze partij had geen verkiezingsprogramma dus het kan niet vergeleken 

worden. Er kan wel vanuit gegaan worden dat ze negatieve beloften hadden gemaakt.  
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7. Vergelijking met vorige statenperiode 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek vergeleken met de resultaten van het 

onderzoek van de statenperiode van 2015 tot 2019 die uitgevoerd is voor de Natuur en 

Milieufederatie door J. Nielen (Nielen, 2019). Alle partijen die deelnamen aan de vorige 

statenperiode (2015-2019) en de huidige statenperiode (2019-2023) worden met elkaar vergeleken. 

De partijen FVD en DENK namen geen deel aan de vorige statenperiode, van deze partijen kan dus 

geen vergelijking gemaakt worden.  

7.1 Analyseresultaten voorgaand onderzoek 
In het onderzoek van J. Nielen was er een tweedeling van partijen. De partijen die positief scoorden 

en de partijen die minder positief scoorden. De partijen die positief scoorden bestonden uit 

GroenLinks, PvdD, PvdA en 50PLUS. De partijen die minder positief scoorden zijn: VVD, PVV, D66, 

CDA, CU/SGP en SP. De coalitiepartijen van de statenperiode 2015-2019 waren VVD, D66, CDA en SP. 

Het valt op in dit onderzoek dat de coalitiepartijen zowel bij het stemgedrag als bij de activiteit in de 

minder positieve groep zaten.  

Als er in het onderzoek van J. Nielen gekeken wordt naar of partijen hun verkiezingsbeloften 

nakomen valt het op dat voornamelijk de oppositiepartijen de meeste beloften nakomen. De PVV 

komt hun beloften na, maar in een negatieve zin. GroenLinks en PvdA zijn het meest positief en dit 

komt ook overeen met de verkiezingsprogramma’s. CU/SGP zijn gematigd positief en dit blijkt ook uit 

het gedrag van de partij. 50PLUS maakt weinig beloften, maar heeft een positieve houding ten 

opzichte van natuur en milieu. De coalitiepartijen D66 en SP nemen in hun verkiezingsprogramma 

een positieve houding in op het gebied van natuur en milieu, waarbij VVD en CDA een minder 

positieve houding innemen Alsnog komen alle vier de coalitiepartijen de beloften niet na.   

7.2 Vergelijking onderzoeken  
De onderzoeken zijn niet een op een te vergelijken omdat de analyse anders is uitgevoerd in de 

verschillende onderzoeken. Hierdoor komen de resultaten niet in zijn geheel overeen. De conclusies 

uit de analyse kunnen wel met elkaar vergeleken worden. Hierdoor kan er toch een beeld geschetst 

worden tussen de overeenkomsten en de verschillen van de resultaten.  

De coalitiesamenstelling van beide onderzoeken zijn heel verschillend. De coalitie van de 

statenperiode 2015-2019 was VVD, D66, CDA en SP en van de statenperiode 2019-2023 is het VVD, 

CDA, CU/SGP, GroenLinks en PvdA. Uit de informatie van 7.1 Analyseresultaten voorgaand onderzoek 

blijkt dat er redelijk wat overeenkomsten zijn tussen de resultaten van coalitiepartijen. In het 

onderzoek van J. Nielen is te zien dat de coalitiepartijen duidelijk slechter activiteit en stemgedrag 

vertonen en ook minder hun verkiezingsbeloften nakomen. Dit is ook het geval in dit onderzoek. Bij 

beide onderzoeken ziet het er naar uit dat coalitiepartijen hetzelfde stemgedrag vertonen. VVD, CDA 

doen van deze partijen vaker de minst ambitieuze beloften op het gebied van natuur en milieu. SP, 

GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben vaak de meest ambitieuze beloften op het gebied van natuur en 

milieu. Ze komen deze beloftes dus allemaal niet na in beide coalities.   

Oppositiepartijen komen vaker wel hun beloften na in beide onderzoeken. D66 en SP die in de 

coalitie zaten in de statenperiode 2015-2019 kwamen toen beloften niet na, en nu ze in de oppositie 

zitten komen ze beloften wel voor een groot gedeelte na. Dit is ook te zien bij de partijen GroenLinks 

en PvdA, deze partijen kwamen hun beloften wel na in de statenperiode 2015-2019 in de oppositie 

maar niet in de statenperiode 2019-2023 in de coalitie.  

In het onderzoek van J. Nielen is een tweedeling te zien en in dit onderzoek een driedeling. In het 

onderzoek van J. Nielen is er niet een groep die slecht scoort, PVV scoort in dat onderzoek wel het 
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negatiefst net zoals in dit onderzoek PVV en FVD de negatiefst scorende groep zitten. Het valt in dit 

onderzoek wel op dat coalities slecht hun beloften nakomen en oppositiepartijen goed. Dit verschil is 

in de statenperiode 2015-2019 in mindere mate aanwezig. De coalitiepartijen scoren wel slecht 

alleen zijn er ook meerdere oppositiepartijen die hun beloften niet nakomen. De partij 50PLUS doet 

net zoals in dit onderzoek weinig beloften maar komt de beloften wel na en scoort positief in beide 

onderzoeken. 

7.3 Concluderend  
Er zijn overeenkomsten in de betrouwbaarheid van de coalitiepartijen over beide statenperiode. Het 

valt op dat coalitiepartijen in beide onderzoeken slechter gedrag vertonen dan ze beloven. Deze 

statenperiode waren dat GroenLinks en PvdA die de beloften vooral niet nakomen en vorige 

statenperiode waren dit D66 en SP die in de coalitie beloften niet nakwamen. Nu is te zien dat D66 

en SP hun beloften wel goed nakomen als ze in de oppositie zitten. Er is dus een trend te zien bij het 

gedrag van coalitiepartijen. Oppositiepartijen komen in beide statenperioden de beloften beter na, in 

deze statenperiode is die kloof tussen oppositie en coalitie wel groter dan in de vorige statenperiode. 

PVV laat hetzelfde negatieve gedrag zien en dezelfde beloften in beide statenperiode. 50PLUS laat 

ook hetzelfde neutrale tot mild positieve gedrag zien in beide statenperioden.  
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8. Discussie 
 

In de discussie wordt er kritisch naar dit onderzoek gekeken. Er wordt kritisch gekeken naar de 

opbouw, structuur en werkwijze van het onderzoek. Vanuit de discussie worden er aanbevelingen 

gedaan voor vervolgonderzoek, de aanbevelingen worden beschreven in volgend hoofdstuk. 

Methode 

Dit onderzoek is uitgevoerd met een literatuuronderzoek, een thematische analyse en een advies. 

Het literatuuronderzoek is gedaan met meerdere overheidsbronnen en wetenschappelijk bronnen 

uit boeken.  Voor de thematische analyse zijn alle items vergaard uit de vergaderingen van de 

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland in de periode 2019-2023. Ook is er over bepaalde 

items contact geweest met de griffie van de Provinciale Staten om te valideren of de items die 

gebruikt zijn in het onderzoek kloppend zijn. Deze items zijn per item beoordeeld, dit door de items 

te toetsen aan de standpunten van de natuur- en milieuorganisaties per categorie. Door deze 

methode te gebruiken krijg je een betrouwbaar onderzoek die aansluit op het onderwerp natuur en 

milieu omdat het een kwalitatieve thematische analyse is die dus kwalitatieve data om kan zetten in 

cijfers. De categorieën Biodiversiteit, landschapsontwikkeling, natuurlijk kapitaal, groen inclusieve 

steden en landbouw zijn vergaard uit het zevenpuntenplan (Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland; 

IVN; Natuurmonumenten; Zuid-Hollands Landschap, 2022) en zijn dus op dit rapport getoetst. De 

overige categorieën die naarmate het onderzoek vorderde zijn toegevoegd zijn: energie, klimaat, 

faunabeheer, natuur, infrastructuur en waterkwaliteit. Dit is gedaan om bepaalde onderwerpen die 

veel terugkwamen tijden het onderzoek die niet binnen de categorieën van het zevenpuntenplan 

vielen ook een naam te geven. Deze zijn getoetst op meningen die door de Natuur en Milieufederatie 

naar buiten zijn gebracht in de vorm van blogs of nieuws. Na het categoriseren is er een overzicht 

gemaakt van alle items per categorie bijgevoegd wie de indiener/mede-indiener van een positief of 

negatief item ten opzichte van natuur en milieu en of er positief of negatief gestemd is op het item. 

Deze informatie heeft uiteindelijk tot de resultaten geleid die in dit onderzoek vermeld staan. De 

resultaten zijn compleet omdat alle items verwerkt zijn in het onderzoek. 

Betrouwbaarheid 

Door het gebruik van bronnen afkomstig van overheidsinstanties en natuur- en milieuorganisaties is 

de betrouwbaarheid van het literatuuronderzoek en de thematische analyse goed. Ook door het 

controleren van de analyse informatie bij de overheidsinstantie zelf is de informatie van de 

thematische analyse extra betrouwbaar. Bij specifieke onderwerpen over de provincie ontbrak er 

informatie omdat er niet genoeg onderzoek gedaan is naar de provincie. Als dit het geval was zijn er 

bronnen gebruikt die de procedure van het Rijk beschrijven, er is gecontroleerd of deze procedure 

overeenkwam met de provincie, hierdoor is de informatie alsnog betrouwbaar. 

Beperkingen onderzoek 

Er zijn ook een aantal beperkingen aan dit onderzoek. De bronnen die gebruikt zijn die zijn afkomstig 

van overheidspartijen en een aantal boeken over het Nederlands Parlement en over de provinciale 

politiek. Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze niche van deze provinciale 

politiek. Hierdoor is in deze specifieke stof niet diep gedoken tijdens het literatuuronderzoek. 

Hierdoor zijn er een aantal bronnen gebruikt die de landelijke politiek beschrijven, het kan dus zijn 

dat de informatie voor een gedeelte afwijkt, of niet te vergelijken is. 

Methodologisch is er ook een beperking. Het programma Excel kan redelijk foutgevoelig zijn door het 

gebruiken of insluipen van verkeerde notaties. Dit kan er voor zorgen dat de resultaten iets afwijken 
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en niet geheel kloppend zijn. De schrijver heeft dit bewaakt door meerdere malen controles uit te 

voeren op de ingevoerde informatie.  

Een andere beperking is dat er een verschil kan zitten in de invloed die een item heeft op natuur en 

milieu. Een item kan meer invloed hebben op natuur en milieu dan een ander item, hierdoor kan een 

stem of een indiening meer waard zijn dan een andere stem of indiening. Hier is geen rekening mee 

gehouden in dit onderzoek omdat elk item gemeten moet worden op effect.  

De items zijn ook beoordeeld door de schrijver. Er is geprobeerd door de schrijver om zo objectief 

mogelijk de items te beoordelen. Door de kennis over bepaalde onderwerpen kan het zijn dat het 

onderzoek niet geheel objectief gedaan is. Dit is door de schrijver bewaakt door ieder item op de 

standpunten van natuur- en milieuorganisaties te toetsen en hierdoor objectief te blijven. Ook op het 

gebied van partijvoorkeur is de schrijver objectief gebleven, dit is bewaakt door ieder item te 

controleren en niet aannames te maken over partijen tijdens het proces. 
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9. Conclusie 
In de conclusie worden er conclusies getrokken op de eerder beschreven deelvragen. Met behulp van 

deze deelvragen wordt uiteindelijk een eindconclusie getrokken door de hoofdvraag te 

beantwoorden.  

1. Hoe is de bestuurlijke organisatie van de provincie Zuid-Holland opgebouwd? 

De provincie is een bestuurlijke laag in het politieke systeem van Nederland . De bestuurlijke 

organisatie bestaat uit de Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de 

Koning. De hoogste bestuurlijke laag binnen de provincie is de ‘Provinciale Staten’. De provincie heeft 

een autonome- en medebewindstaak die voornamelijk over het beleid gaan. De partijen die 

vervolgens in de Provinciale Staten zitten voor de periode 2019-2023 zijn: Forum voor Democratie, 

VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD, SP, SGP en DENK. De 

coalitiepartijen zijn: VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA en hebben een minimale 

meerderheid. De Gedeputeerde Staten bestaan uit 7 leden. De coalitie heeft een coalitieakkoord 

opgesteld voor de periode 2019-2023.  

2. Hoe verhouden de verkiezingsbeloften die gedaan zijn in de verkiezingsprogramma’s van 

politieke partijen zich ten opzichte van natuur en milieu?  

De beloften van CU en SGP zijn redelijk positief ten opzichte van natuur en milieu, bij SGP alleen niet 

op landbouw en de CU benoemt waterkwaliteit en landschapsontwikkeling niet. VVD, 50PLUS, CDA, 

DENK hebben gematigd positieve beloftes. Deze partijen zijn vaker neutraal op categorieën of 

benoemen deze niet in de programma’s. DENK en 50PLUS doen van deze partijen negatieve beloftes 

op de categorie energie. GroenLinks, D66, PvdA, PvdD en SP zijn progressief in hun beloftes en 

komen voor het grootste gedeelte overeen met de standpunten van Natuur- en milieuorganisaties. 

De partij FVD heeft geen verkiezingsprogramma ingediend, hier is dus geen informatie over 

beschikbaar.  

3. Wat is de activiteit en het stemgedrag geweest van partijen op het gebied van natuur en 

milieu de afgelopen statenperiode? 

De meeste positieve activiteiten kwamen van de partij PvdD. D66 dient na de PvdD de meeste items 

in. De meeste negatieve activiteiten kwamen van de partijen FVD en PVV. De partijen VVD, CU/SGP, 

GroenLinks, CDA en SP dienen ongeveer hetzelfde aantal positieve items in. VVD, CU/SGP en CDA 

dienen van deze partijen wel enkele negatieve items in. PvdA, 50PLUS en DENK dienen redelijk 

weinig items in vergeleken met andere partijen. De partijen met het beste stemgedrag waren PvdD, 

SP, D66, DENK en 50PLUS. De coalitiepartijen stemden mild positief op de meeste categorieën en op 

enkele categorieën negatief. FVD en PVV stemmen hooguit het meest negatief.  

Er zijn bij de samenvoeging van de activiteiten en het stemgedrag drie groepen te onderscheiden. De 

groep die slecht scoort, de groep van coalitiepartijen en de groep die positief scoort. Onder de groep 

die slecht scoort vallen de partijen FVD en PVV, de twee partijen scoren op de meeste categorieën 

negatief. De coalitiepartijen VVD, CU/SGP, GroenLinks, CDA en PvdA scoren over het algemeen 

positief met meerdere negatieve uitschieters, GroenLinks en PvdA scoren van de coalitiepartijen wel 

het best. De partijen in de groep die positief scoort zijn: DENK, 50PLUS, SP, D66 en PvdD. DENK en 

50PLUS scoren op alle categorieën mild positief tot neutraal. De SP en D66 scoren mild positief met 

enkele hoge uitschieters. De PvdD scoort het beste met zeer positieve scores op de meeste 

categorieën. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat DENK minder aanwezig was bij 

de stemming op items.  
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4. Hoe verhouden de verkiezingsbeloften zich tot de activiteiten en het stemgedrag van de 

afgelopen statenperiode?  

Coalitiepartijen komen voornamelijk hun beloften niet na. Vooral de partijen GroenLinks en PvdA 

komen beloften niet na van de coalitiepartijen, dit komt door de ambitieuze beloften. VVD, CU, SGP 

en CDA hadden minder ambitieuze beloften maar komen deze alsnog niet na.  

DENK en 50PLUS scoren mild positief tot neutraal op de meeste categorieën en komen de beloften 

dus na. De partijen die het beste scoren zijn D66, SP en PvdD. De uitschieter is de partij PvdD, deze 

partij komt bijna alle beloften volledig na. PVV komt de negatieve beloften wel na, maar dit is 

negatief voor het natuur en milieu. Het is wel positief dat ze hun beloften nakomen.  

Er is te concluderen dat geen enkele partij hun beloften volledig nakomen. Maar dat de partijen die 

het betrouwbaarst waren de afgelopen statenperiode PvdD, D66, SP, DENK en 50PLUS zijn geweest, 

DENK heeft wel op minder items gestemd, hier moet rekening mee gehouden worden. En op een 

negatieve manier de PVV ook. De coalitiepartijen zijn het minst betrouwbaar geweest.  

5. Zijn de resultaten vergelijkbaar met de resultaten van de vorige statenperiode? 

De resultaten van voorgaand onderzoek van J. Nielen zijn vergelijkbaar met dit onderzoek. Vooral de 

resultaten van coalitiepartijen zijn opvallend. In de statenperiode van 2015-2019 viel op dat 

coalitiepartijen in dit geval VVD, CDA, D66 en SP slechte activiteiten hadden en slecht stemgedrag en 

hierdoor ook hun beloften niet nakwamen. Dit viel ook op in de statenperiode van 2019-2023 bij de 

coalitiepartijen. De partijen D66 en SP laten bijvoorbeeld in de oppositie deze statenperiode wel zien 

dat ze de beloften nakomen uit verkiezingsprogramma’s. Oppositiepartijen komen in beide 

onderzoeken hun beloften beter na. In beide onderzoeken is de PVV de partij die de slechte beloftes 

doet, maar wel nakomt. 50PLUS heeft in beide statenperiodes hetzelfde mild positieve tot neutrale 

gedrag laten zien. De partijen DENK en FVD waren de vorige statenperiode geen deel van de 

Provinciale Staten, deze partijen zijn dus niet vergeleken.  

Hoofdvraag: “Wat zijn de verschillen tussen de realiteit en de beloften van partijen op het gebied 

van natuur en milieu in de Provinciale Statenperiode van 2019 tot 2023 in Zuid-Holland, en komen 

deze overeen met de vorige statenperiode?”  

De verschillen tussen de activiteit en het stemgedrag tegenover de beloften verschillen bij meerdere 

partijen in dit onderzoek. Bij de activiteit en het stemgedrag zijn er drie groepen te onderscheiden: 

de groep die slecht scoort, de groep van coalitiepartijen en de groep die positief scoort. De partijen 

die tot de slecht scorende groep behoren zijn de PVV en de FVD. De groep die positief scoort zijn: 

D66, SP, PvdD, DENK en 50PLUS.  

De coalitiepartijen komen allemaal het slechtst hun beloften na. Vooral de partijen GroenLinks en 

PvdA die een ambitieus verkiezingsprogramma hadden komen de beloften niet na. VVD, CU/SGP en 

CDA komen beloften niet na, en waren ook niet ambitieus. Van de groep die positief scoort zijn de 

partijen DENK en 50PLUS de meest neutrale tot mild positieve. De partijen D66, SP en PvdD scoren 

duidelijk het beste en komen dus ook de meeste beloften na. PvdD komt bijna alle beloften in zijn 

geheel na en scoren dus van alle partijen het beste. 

De resultaten van dit onderzoek zijn vergelijkbaar met het onderzoek van de vorige statenperiode. Er 

is te zien dat coalitiepartijen hetzelfde gedrag vertonen in beide statenperioden, ook al zijn het 

verschillende partijen in de coalitie. Oppositiepartijen komen in beide onderzoeken beloften beter 

na. 50PLUS heeft ook in beide onderzoeken dezelfde beloftes laten zien en hetzelfde 

stemgedrag/activiteit. 
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10. Aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en of onderzoek dat 

maatschappelijk belang kan hebben binnen dit onderwerp. De aanbevelingen worden gebaseerd op 

de discussie. 

Als eerste wordt er vervolgonderzoek aangeraden op provinciaal niveau, voornamelijk naar de 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Er is weinig informatie te vinden over de provincie, ook 

over de structuur, het politieke spel en de koppeling aan andere overheidslagen. Hier kan meer 

progressie gemaakt worden door bijvoorbeeld meer diepgaand onderzoek te doen naar verschillende 

provincies en de partijen die op provinciaal niveau deelnemen. Dit zou kunnen bijdragen aan beter 

en specifieker literatuuronderzoek.  

Voor vergelijkbaar vervolgonderzoek wordt er aanbevolen om een andere manier te gebruiken van 

het categoriseren. Er wordt aanbevolen om minder categorieën te gebruiken en meer 

subcategorieën. Door minder categorieën te gebruiken wordt het onderzoek overzichtelijker en kan 

er gemakkelijker teruggekoppeld worden naar de categorieën.  

Omdat dit soort onderzoek alleen gedaan wordt in de provincie Zuid-Holland wordt er ook 

aangeraden dit onderzoek uit te gaan voeren in andere provincies. Het onderzoek kan in alle 

provincies inzicht geven in het politieke systeem en de betrouwbaarheid van de partijen per 

provincie. Dit kan met de verschillende provincies vergeleken worden om een tekenend beeld te 

creëren van partijen en de provincies zelf.  

Ook wordt er aangeraden dieper specifiek onderzoek te doen naar de intenties van partijen bij het 

indienen van items in de provincie Zuid-Holland. Door het politieke spel kan het zo zijn dat 

stemgedrag en activiteit van partijen andere intenties hebben, bijvoorbeeld om een mening van een 

andere partij kenbaar te laten maken. Dit politieke spel in de provincie kan onderzocht worden. Deze 

intenties zouden dan meegenomen kunnen worden in vergelijkend onderzoek. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 Overzicht niet behandelde items 
In deze bijlage staan alle items die niet behandeld zijn binnen dit onderzoek. De reden hiervoor is dat 

de informatie in de items niet aansloten op het onderwerp natuur en milieu. 

Tabel B1: Niet behandelde items statenperiode 2019-2023, items sloten niet aan op natuur en milieu 

Niet behandelde items   
2019 2020 2021 2022   

Datum Item Datum Item Datum Item Datum Item   
27-mei M872 5-feb M908 3-feb A691 2-feb A714   
27-mei M873 4-mrt M909 3-feb I7335 2-feb A716   
27-mei M874 22-apr A666 3-feb M982 2-feb A718   
27-mei M875 22-apr A668 3-feb M983 2-feb A719   

3-jul M876 22-apr M910 3-feb M985 2-feb M1067   
3-jul A660 22-apr M911 3-feb M988 2-feb M1068   
3-jul A662 22-apr M912 7-apr M992 2-feb M1069   
3-jul A663 22-apr M913 19-mei A692 2-feb M1073   
3-jul M871 22-apr M915 19-mei A693 6-apr M1083   
3-jul M877 22-apr M917 19-mei A694 6-apr M1084   
3-jul M878 22-apr M919 19-mei A695 6-apr M1085   
3-jul M879 22-apr M920 16-jun A696 6-apr M1086   
3-jul M883 22-apr M922 16-jun A698 15-jun A721   

4-sep M884 3-jun A673 16-jun M993 15-jun M1088   
4-sep M885 3-jun M925 16-jun M1007 15-jun M1089   

25-sep A664 3-jun M926 16-jun M1020 15-jun M1090   
13-nov M893 1-jul M932 14-jul A700 15-jun M1092   
13-nov M894 1-jul M929 14-jul M1023 15-jun M1094   
13-nov M895 1-jul M930 14-jul M1024 15-jun M1095   
13-nov M896 1-jul M937 14-jul M1026 15-jun M1097   
13-nov M900 23-sep M941 14-jul M1027 15-jun M1098   
13-nov M906 23-sep M943 14-jul M1030 15-jun M1107   
13-nov M907 14-okt A677 22-sep M1032 6-jul A723   

    14-okt M945 22-sep M1034 6-jul A724   
    14-okt M948 13-okt A701 6-jul M1118   
    14-okt M950 13-okt A702 6-jul M1120   
    14-okt M951 13-okt A703       
    11-nov M960 13-okt A704       
    11-nov M961 11-nov A706       
    11-nov M962 11-nov M1039       
    11-nov M963 11-nov M1041       
    11-nov M966 11-nov M1044       
    11-nov M968 11-nov M1045       
    11-nov M969 11-nov M1047       
    11-nov M971 11-nov M1048       
    16-dec M974 11-nov M1049       
    16-dec M975 11-nov M1051       
    16-dec M976 11-nov M1059       
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    16-dec M977 11-nov M1060       
    16-dec M978 11-nov M1061       
    16-dec M979 11-nov M1062       
    16-dec M980 15-dec M1063       
    16-dec M981 15-dec M1064       
Totaal per 
jaar 23   43   43   26 TOTAAL: 135 
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Bijlage 2 Stemgedrag en activiteit per categorie 
In deze bijlage kan er per categorie door de lezer gezien worden hoe er in percentages gestemd is, en 

hoeveel een partij negatieve of positieve indiener/mede-indiener is van items. 

Landbouw 

 

Figuur B1: overzicht stemgedrag per partij categorie Landbouw in procenten 

 

Figuur B2: overzicht activiteit positieve items per partij categorie landbouw 

 

Figuur B3: overzicht activiteit negatieve items per partij categorie landbouw 
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Energie 

 

Figuur B4: overzicht stemgedrag per partij categorie Energie in procenten 

 

Figuur B5: overzicht activiteit positieve items per partij categorie energie 

 

Figuur B6: overzicht activiteit negatieve items per partij categorie energie 
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Infrastructuur 

 

Figuur B7: overzicht stemgedrag per partij categorie Infrastructuur in procenten 

 

Figuur B8: overzicht activiteit positieve items per partij categorie infrastructuur 

 

Figuur B9: overzicht activiteit negatieve items per partij categorie infrastructuur 
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Natuurlijk kapitaal 

 

Figuur B10: overzicht stemgedrag per partij categorie Natuurlijk kapitaal in procenten 

 

Figuur B11: overzicht activiteit positieve items per partij categorie natuurlijk kapitaal 

 

Figuur B12: overzicht activiteit negatieve items per partij categorie natuurlijk kapitaal 
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Landschapsontwikkeling 

Deze categorie had geen indiener/mede-indiener bij negatieve items, dit is de reden dat er hier geen 

overzicht van is. 

 

Figuur B13: overzicht stemgedrag per partij categorie Landschapsontwikkeling in procenten 

 

Figuur B14: overzicht activiteit positieve items per partij categorie landschapsontwikkeling 
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Biodiversiteit 

Deze categorie had geen indiener/mede-indiener bij negatieve items, dit is de reden dat er hier geen 

overzicht van is. 

 

Figuur B15: overzicht stemgedrag per partij categorie Biodiversiteit  in procenten 

 

Figuur B16: overzicht activiteit positieve items per partij categorie biodiversiteit 
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Klimaat 

 

Figuur B17: overzicht stemgedrag per partij categorie Klimaat in procenten 

 

Figuur B18: overzicht activiteit positieve items per partij categorie klimaat 

 

Figuur B19: overzicht activiteit negatieve items per partij categorie klimaat 
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Natuur 

Deze categorie had geen indiener/mede-indiener bij negatieve items, dit is de reden dat er hier geen 

overzicht van is. 

 

Figuur B20: overzicht stemgedrag per partij categorie Natuur in procenten 

 

Figuur B21: overzicht activiteit positieve items per partij categorie natuur 
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Faunabeheer 

Deze categorie had geen indiener/mede-indiener bij negatieve items, dit is de reden dat er hier geen 

overzicht van is. 

 

Figuur B22: overzicht stemgedrag per partij categorie Faunabeheer in procenten 

 

Figuur B23: overzicht activiteit positieve items per partij categorie faunabeheer 
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Bijlage 3 Overzicht itemverdeling per categorie 
In deze bijlage is de wijze te zien hoe de items per categorie verdeeld zijn in schema’s. De legenda 

geldt voor alle schema’s die in deze bijlage zijn afgebeeld. 

Legenda Bijlage 3 
Tabel B2: Legenda geheel Bijlage 3 Overzicht itemverdeling per categorie 

  Negatieve stem op item 

  Positieve stem op item 

  Ingetrokken items 

  Afgevoerde items 

  Hoofdelijke stemming 

  Afwezig bij stemming 

I Indiener 

M Mede-indiener 

 

Waterkwaliteit 
Tabel B3: Overzicht positieve itemverdeling categorie waterkwaliteit

 

 

Landbouw 
Tabel B4: Overzicht positieve itemverdeling categorie landbouw

 

Tabel B5: Overzicht negatieve itemverdeling categorie landbouw

 

 

 

 

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

2-2-2022 A715 I M M M

9-3-2022 M1080 I M

9-3-2022 M1082 I

9-3-2022 M1081 I

11-11-2020 M955 I

POSITIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

6-11-2019 M887 I M M

6-11-2019 M888 I M

13-11-2019 M899 I

3-6-2020 M928 M M M I

15-6-2022 M1106 I M M

15-6-2022 M1112 M I

6-7-2022 M1102 M I M M

6-7-2022 M1103 I M M

6-7-2022 M1109 I M M M M

6-7-2022 M1110 I M M M

6-7-2022 M1113 M M I M

POSITIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

6-11-2019 M891 I

6-11-2019 M890 I

14-7-2021 M1025 M I M

10-11-2021 M1043 I

15-6-2022 M1099 I

15-6-2022 M1091

6-7-2022 M1101

6-7-2022 M1114 M I M

6-7-2022 M1108 I M M

NEGATIEVE ITEMS
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Energie 
Tabel B6: Overzicht positieve itemverdeling categorie energie

 

Tabel B7: Overzicht negatieve itemverdeling categorie energie

 

  

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

13-11-2019 M904 I

18-12-2019 M905 I

22-4-2020 A667 I M M M

3-6-2020 M927 I

1-7-2020 M936 I M M

23-9-2020 M942 I

23-9-2020 A675 I

23-9-2020 M939 I M

14-10-2020 M947 M I M M M

11-11-2020 M972 M I

11-11-2020 M956 M I

11-11-2020 M964 I

16-12-2020 M973 I M

16-6-2021 M998 I

16-6-2021 M994 M M I M M M

16-6-2021 M1016 I

16-6-2021 M995 M M I M M M

16-6-2021 M997 I M M

16-6-2021 M996 M I M M

16-6-2021 M999 I

16-6-2021 M1003  I

16-6-2021 M1005 I

16-6-2021 M1011 I M M

16-6-2021 M1002 I

16-6-2021 M1021 M I M

16-6-2021 M1010 M I

16-6-2021 M1000 I

13-10-2021 M1035 I

13-10-2021 M1036 I M

13-10-2021 M1037 I

10-11-2021 M1053 I M

2-2-2022 A713 I M

2-2-2022 A717 I

2-2-2022 M1071 I M

6-4-2022 A722 I

POSITIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

13-11-2019 M902 I

13-11-2019 M903 I M

1-7-2020 M935 I M M

11-11-2020 M970 I

3-2-2021 M987

10-3-2021 M989

16-6-2021 M1013 I

16-6-2021 M1014 I

14-7-2021 M1022 M

10-11-2021 M1038 M I

10-11-2021 M1050 I

2-2-2022 M1066

2-2-2022 M1075 M I M M

NEGATIEVE ITEMS
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Infrastructuur 
Tabel B8: Overzicht positieve itemverdeling categorie infrastructuur

 

Tabel B9: Overzicht negatieve itemverdeling categorie infrastructuur

 

 

Natuurlijk kapitaal 
Tabel B10: Overzicht positieve itemverdeling categorie natuurlijk kapitaal

 

Tabel B11: Overzicht negatieve itemverdeling categorie natuurlijk kapitaal

 

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

3-7-2019 A661 M I M

22-4-2020 M914 I M M

22-4-2020 M921 I M M M

1-7-2020 A674 I

10-11-2021 A705 I

10-11-2021 A708 M I

6-7-2022 M1122 M M M M M I

POSITIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

11-11-2020 M967 I

10-11-2021 A709 I

NEGATIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

14-10-2020 M946 I

11-11-2020 A679 I

3-2-2021 M984 I M M

3-2-2021 M986 I M

10-11-2021 A707 I

10-11-2021 M1056 I

POSITIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

14-7-2021 M1028 I

NEGATIEVE ITEMS
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Landschapsontwikkeling 

Tabel B12: Overzicht positieve itemverdeling categorie landschapsontwikkeling

 

Tabel B13: Overzicht negatieve itemverdeling categorie landschapsontwikkeling

 

 

Biodiversiteit 
Tabel B14: Overzicht positieve itemverdeling categorie biodiversiteit

 

  

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

22-4-2020 A670 I

1-7-2020 M931 M M M M I

23-9-2020 A676 M M I M M M

23-9-2020 M940 I M M M

14-10-2020 M944 I

11-11-2020 M954 I

11-11-2020 A680 M M I M M M M M M

16-6-2021 A699 M I

16-6-2021 M1017 I

16-6-2021 M1018 I

16-6-2021 M1004 I

16-6-2021 M1008 I

16-6-2021 A697 I

16-6-2021 M1001 I

16-6-2021 M1019 I M

16-6-2021 M1009 M I M

16-6-2021 M1012 I

16-6-2021 M1006 I

14-7-2021 M1029 I

10-11-2021 M1052 M I M

2-2-2022 M1065 I

2-2-2022 M1074 I M M M

6-7-2022 M1119 M M I M M M M M M

POSITIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

22-9-2021 M1033

2-2-2022 M1072

NEGATIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

11-11-2020 M952 I

11-11-2020 M958 M I

6-7-2022 M1123 M I

POSITIEVE ITEMS
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Klimaat 
Tabel B15: Overzicht positieve itemverdeling categorie klimaat

 

Tabel B16: Overzicht negatieve itemverdeling categorie klimaat

 

 

Natuur 
Tabel B17: Overzicht positieve itemverdeling categorie natuur

 

Tabel B18: Overzicht negatieve itemverdeling categorie natuur

 

 

  

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

6-11-2019 M886 I

13-11-2019 M897 I

13-11-2019 M901 I M M M M

22-4-2020 M916 M I M

22-4-2020 M918 I M M M

1-7-2020 M933 I

23-9-2020 M938 I

11-11-2020 A678 I

11-11-2020 M965 I M

11-11-2020 M957 I

7-4-2021 M990 I M M M

10-11-2021 M1057 I

10-11-2021 M1055 I

10-11-2021 M1054 I

10-11-2021 M1046 M M I

10-11-2021 M1058 I

10-11-2021 M1042 I

10-11-2021 M1040 I

6-4-2022 M1087 I

6-7-2022 M1111 M M I M M M M M

6-7-2022 M1121 M I

9-3-2022 M1076 I M

9-3-2022 M1077 I M

6-7-2022 M1104 M I M M

6-7-2022 M1105 I M M

6-7-2022 M1116 M M I

POSITIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

6-11-2019 M892 I

6-11-2019 M889 I

6-7-2022 M1100

9-3-2022 M1079 M M I

15-6-2022 M1096 I

NEGATIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

3-7-2019 M881 M M I M M M

3-7-2019 M882 I M

22-4-2020 A669 I

22-4-2020 A672 I

3-6-2020 M924 M I

14-10-2020 M949 I

7-4-2021 M991 M I

16-6-2021 M1015 M I

14-7-2021 M1031 I M M

2-2-2022 A712 I

2-2-2022 M1070 I

2-2-2022 A711 I M

6-7-2022 M1115 I

6-7-2022 M1117 I M

POSITIEVE ITEMS

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

9-3-2022 M1078

NEGATIEVE ITEMS
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Faunabeheer 
Tabel B19: Overzicht positieve itemverdeling categorie faunabeheer

 

 

 

  

Datum Item FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

3-7-2019 M880 I M

13-11-2019 M898 M M I M

18-12-2019 A665 I

22-4-2020 M923 I

22-4-2020 A671 M I

1-7-2020 M934 I

11-11-2020 M959 M I

11-11-2020 M953 I

2-2-2022 A710 M M M I

6-4-2022 A720 I

6-1-2022 I7443 I

POSITIEVE ITEMS
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Bijlage 4 Indiener/mede-indiener separaat 
In deze bijlage is er te zien hoeveel partijen hebben ingediend per categorie. Een negatieve indiening 

wordt in beide tabellen van een positieve indiening afgetrokken. Zo zijn er min-getallen ontstaan in 

de tabellen. 

 

 

 

 

 

Indiener FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

Totaal 

items

Waterkwaliteit 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5

Landbouw -3 1 -1 0 2 3 0 -1 3 0 0 0 20

Energie -1 1 2 7 0 5 1 1 2 3 5 -1 48

Infrastructuur -1 1 0 1 0 3 0 -1 1 1 0 0 9

Natuurlijk kapitaal 0 1 0 1 0 0 0 -1 3 1 0 0 7

Landschapsontwikkeling 0 5 3 1 2 5 0 2 5 0 0 0 26

Biodiversiteit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3

Klimaat -3 1 0 3 0 4 0 0 9 8 0 0 31

Natuur 1 0 0 1 0 3 0 0 9 0 0 0 15

Faunabeheer 0 0 0 1 1 0 0 0 8 1 0 0 11

Tabel B20: Overzicht getoetste negatieve/positieve ingediende items door partijen per categorie  

Medeindiener FVD VVD CU/SGP GL CDA D66 PvdA PVV PvdD SP DENK 50PLUS

Totaal 

items

Waterkwaliteit 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5

Landbouw 0 1 2 5 0 1 1 -1 3 4 0 2 20

Energie 0 4 2 1 6 0 3 -3 6 1 5 4 48

Infrastructuur 0 0 1 2 2 1 3 2 2 0 0 0 9

Natuurlijk kapitaal 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7

Landschapsontwikkeling 1 6 5 4 4 3 6 1 2 2 2 1 26

Biodiversiteit 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3

Klimaat 0 1 2 3 3 3 2 0 7 5 3 1 31

Natuur 1 0 0 2 0 1 1 0 2 3 1 2 15

Faunabeheer 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 11

Tabel B21: Overzicht getoetste negatieve/positieve mede-ingediende items door partijen per categorie 

Opmerking: ingediende items die negatief waren zijn van de positieve ingediende items afgetrokken. Per categorie totaal ingediende negatieve en 
positieve items zijn te zien in Bijlage 2 

Opmerking: ingediende items die negatief waren zijn van de positieve ingediende items afgetrokken. Per categorie totaal ingediende negatieve en 
positieve items zijn te zien in Bijlage 2 


