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Doel en achtergrond Groninger Panel
Het Sociaal Planbureau Groningen beheert sinds 2013 het Groninger Panel. Het Groninger Panel is
onderdeel van het Sociaal Planbureau Groningen en bestaat uit een groep inwoners van Groningen die
haar ervaringen deelt en haar mening geeft over wat er speelt in de provincie op onderwerpen binnen
het sociaal domein. Eind 2018 is het Groninger Panel uitgebreid met het bewonerspanel van Gronings
Perspectief, onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen.
Het Groninger Panel zorgt ervoor dat beleidsmakers, bestuurders, inwoners en de media snel, goede
en betrouwbare informatie krijgen over hedendaagse, sociale en maatschappelijke onderwerpen. Het
Sociaal Planbureau Groningen kan door de panelonderzoeken de ervaringen van de Groninger
inwoners in beeld brengen en zo trends en ontwikkelingen binnen de provincie Groningen in kaart
brengen, analyseren en duiden. Aan dit Groninger Panel nemen momenteel ruim 7.000 Groningers van
18 jaar en ouder deel.
Het Sociaal Planbureau Groningen nodigt de panelleden circa 8 tot 10 keer per jaar uit om een
vragenlijst in te vullen. In de praktijk betekent dit een gemiddelde tijdsinvestering van 1,5 uur per jaar.
Grofweg is dit verdeeld in een uur voor vragen van het Sociaal Planbureau Groningen en 30 minuten
voor vragen vanuit Gronings Perspectief. Deelname aan het panel is vrijwillig en deelnemers kunnen
zich altijd afmelden. De resultaten van de panelonderzoeken worden door beleidsmakers gebruikt om
beleid te ontwikkelen, bij te stellen of te evalueren. De resultaten van deze onderzoeken zijn te vinden
op www.sociaalplanbureaugroningen.nl of www.groningsperspectief.nl. Circa 3 keer per jaar
ontvangen de panelleden een nieuwsbrief met daarin de uitkomsten van de onderzoeken.

Achtergrond Gronings Perspectief
In Gronings Perspectief onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2016, o.a. middels een
bewonerspanel, de veiligheidsgevoelens, gezondheid en toekomstperspectief van alle Groningers in
relatie tot de gaswinning. Dit doen zij in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Het
bewonerspanel van Gronings Perspectief is sinds eind 2018 samengevoegd met het Groninger Panel.
Bijna 1.300 Groningers zijn vanuit het bewonerspanel van Gronings Perspectief overgezet naar het
Groninger Panel. Gronings Perspectief blijft onder dezelfde naam voortbestaan. Circa 4 á 5 keer per
jaar ontvangt het Groninger Panel een vragenlijst van Gronings Perspectief.
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Steekproef

De onderzoekspopulatie bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder, woonachtig in de provincie
Groningen. Personen woonachtig in een instelling (bijvoorbeeld verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg
of psychiatrische instelling) zijn uitgesloten.
Het Groninger Panel is in 2013 opgezet. Er is toen gestart met een grootschalige, provincie-brede
wervingsronde. Deze eerste steekproef is getrokken via Cendris (www.cendris.nl). Cendris beheert alle
postadressen in Nederland en heeft een steekproef getrokken van 15.000 inwoners van de provincie
Groningen. Deze inwoners hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het Groninger Panel.
Eind 2013 bestond het Groninger Panel uit circa 1.750 leden (11% respons).

Vervolgens is het Groninger Panel blijvend uitgebouwd via steekproeven uit de BRP van gemeenten.
De wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) vormt de grondslag voor de
gemeentelijke bevolkingsregisters. Vanaf januari 2014 is de Wet GBA vervangen door de Wet
basisregistratie personen (BRP). Dit is de meest complete en meest actuele registratie van inwoners in
een gemeente. Omdat de steekproeven op persoonsniveau zijn opgevraagd kan het voorkomen dat er
meerdere personen op hetzelfde adres in de steekproef zitten.

GBA gegevens zijn niet vrij toegankelijk. Daarom moet per gemeente afzonderlijk toestemming worden
gevraagd om een aselecte steekproef te mogen trekken. Vanaf 2014 is gestart met het benaderen van
de gemeenten voor initiële toestemming en doorverwijzing naar de juiste persoon voor de
steekproeftrekking binnen burgerzaken. Aan hen is gevraagd aselecte steekproeven te trekken na
selectie op leeftijd (18 jaar en ouder) en woonvorm (geen instelling). Hierin werd per persoon gevraagd
om aanhef, volledige naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en geslacht. Bij de
steekproeftrekking wordt rekening gehouden met de grootte van de gemeente. Tussen 2014 en 2016
hebben alle gemeenten een steekproef aangeleverd.
Eind 2018 2019 is opnieuw een grootschalige werving opgezet, in samenwerking met Gronings
Perspectief. Doordat er in het panel sprake was van een oververtegenwoordiging van oudere
Groningers met een hoger inkomen is besloten ditmaal een gestratificeerde steekproef te trekken. Dit
betekende dat er meer jongeren aangeschreven zijn en mensen uit buurten met veel sociale
huurwoningen zodat de kans groter was dat inwoners met een lager inkomen zich zouden aanmelden.
Bij deze wervingsronde is ook gepoogd om per gemeente voldoende respondenten te werven, en uit

ieder postcodegebied (PC4) minimaal 5 personen in het panel te krijgen, om zo uitspraken te kunnen
doen op gemeenteniveau. Na instemming van alle 12 Groninger gemeenten, hebben wij een
steekproefgenerator gebouwd, waarmee de gemeente automatisch een gestratificeerde steekproef
kon trekken uit de GBA die aan bovenstaande eisen voldeed. Om de data van het panel te kunnen
gebruiken voor een deelonderzoek van Gronings Perspectief naar sociale samenhang en
samenwerking in een aantal focusgebieden, zijn er bij deze wervingsronde extra inwoners
aangeschreven in de wijken Lewenborg (Gemeente Groningen), Appingedam-Opwierde en DelfzijlNoord. Deze wervingsronde in 2018-2019 heeft ervoor gezorgd dat het Groninger Panel meer
jongeren en inwoners met lagere inkomens bevat dan voorheen. Daarnaast kunnen nu representatieve
uitspraken worden gedaan op gemeenteniveau uitgaande van de toekomstige indeling zoals die
verwacht wordt door de provincie Groningen.
(https://www.provinciegroningen.nl/projecten/gemeentelijke-herindeling/).

Tenslotte zijn, naast bovengenoemde steekproeftrekkingen op gemeenteniveau, mensen geworven
via twee andere (offline) onderzoeken van het Sociaal Planbureau Groningen. In 2015 betrof dit een
grootschalig onderzoek naar het wonen en leven met aardbevingen in 9 gemeenten. In totaal zijn toen
19.000 vragenlijsten verstuurd (aselecte steekproef uit BRP van gemeenten), waarin als laatste vraag
is opgenomen: ‘Wilt u lid worden van het Groninger Panel?’. Respondenten die hun mailadres hebben
ingevuld, kregen een uitnodiging voor deelname aan het Groninger Panel. Dit heeft geleid tot 684
nieuwe panelleden. In 2016 is extra geworven via een grootschalig onderzoek naar
overheidsparticipatie, in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum. In totaal zijn
toen 10.000 vragenlijsten verstuurd (aselecte steekproef uit BRP van gemeenten), waarin wederom
als laatste vraag is gesteld of men lid wil worden van het Panel. Dit heeft toen geleid tot 73 nieuwe
panelleden.

Om te grote uitval in het Groninger Panel te voorkomen (bijvoorbeeld door verhuizen of sterfgevallen),
en aanwas van nieuwe 18-jarigen te realiseren, wordt er periodiek gekeken of er moet worden
geworven via het BRP en/of via andere (offline) onderzoeken van het Sociaal Planbureau Groningen.

In bijlage 3 vindt u een overzicht van de werving per gemeente, vanaf 2014. In mei 2019 waren er ruim
7.000 panelleden.
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Wervingsmethode

Inwoners kunnen zich alleen op uitnodiging inschrijven voor het Groninger Panel. Nadat de gemeenten
de steekproef hebben getrokken, wordt aan desbetreffende inwoners vanuit het Sociaal Planbureau
Groningen een persoonlijke uitnodigingsbrief verstuurd (bijlage 1). Deze uitnodigingsbrief bevat een
webverwijzing en inlogcode. In de 3 weken na de uitnodigingsbrief wordt een herinneringskaart met
inlogcode verzonden naar mensen die nog niet gereageerd hebben.
Deelname aan de panelonderzoeken is pas mogelijk na het invullen van een aanmeldvragenlijst met
achtergrondkenmerken. De aanmeldvragenlijst bevat de volgende onderwerpen: postcode, geslacht,
geboortedatum, type huishouden, positie in huishouden, koop-/huurwoning, geboren en getogen in
Groningen, werksituatie, opleidingsniveau, netto maandinkomen. Panelleden kunnen zich te allen tijde
uitschrijven.
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Achtergrondkenmerken Panelleden

De achtergrondkenmerken van panelleden worden op persoonsniveau opgeslagen en geven inzicht in
het representatieve karakter van het panel. Echter, sommige achtergrondkenmerken kunnen door de
tijd wijzigen. Panelleden kunnen zelf hun achtergrondkenmerken aanpassen op een beschermde webomgeving. Circa twee keer per jaar wordt de panelleden gevraagd of ze recentelijk verhuisd zijn.
Daarnaast legt het Sociaal Planbureau Groningen de panelleden elke 3 jaar de aanmeldvragenlijst
opnieuw voor, om zeker te zijn dat ook de andere wijzigingen in achtergrondkenmerken worden
aangepast.
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Respons

4.1 Respons panelleden
Door het Sociaal Planbureau Groningen zijn tussen 2014 en 2016 gegevens van 51.041 personen
opgevraagd, evenredig verdeeld over de Groninger gemeenten. In 2019 is opnieuw een provincie
brede werving geweest; opnieuw zijn gegevens van 47.478 personen opgevraagd. Dit betreft beide
keren ongeveer 10% van de totale Groninger populatie van 18 jaar en ouder (482.601). Daarnaast zijn
1.221 Groningers van het bewonerspanel van Gronings Perspectief overgezet naar het Groninger
panel. Op dit moment hebben ruim 7.000 Groningers zich aangemeld (1,5% van de Groninger
bevolking) en de intake-vragenlijst volledig ingevuld. In bijlage 3 is het aantal aangeschrevenen en
inschrijvingen per gemeente weergegeven.

De responspercentages van deelnemers aan een onderzoek worden apart bijgehouden en zijn op te
vragen bij Sociaal Planbureau Groningen. Het streven is een minimale respons van 50% per
panelonderzoek. Aan de responspercentages is te zien welk onderwerp mensen vooral aansprak. Ter
verhoging van de respons en als dank voor hun medewerking aan de vragenlijst, worden bij elke
vragenlijst 2 VVV bonnen twv €25,- verloot onder de respondenten.

4.2 Non-respons
Non-respons komt altijd voor. Vooral bij het verzoek deel te nemen aan een online panel waarbij
langdurig een bijdrage wordt gevraagd is de kans op een lagere respons groter. Om na te gaan of de
non-respondenten anders zijn dan de respondenten is gekeken of er groepen over- of
ondervertegenwoordigd zijn in de netto-steekproef. Om de non-respons te analyseren zijn een aantal
hulpvariabelen gekozen. Dit zijn variabelen die zijn gemeten in de intake-vragenlijst en waarvan ook
de verdeling in de doelpopulatie bekend is. Hierbij is gekozen om te kijken naar representativiteit op
leeftijd, geslacht en regio (zie tabel 1). Hieruit blijkt dat de jongere leeftijdsgroepen
ondervertegenwoordigd zijn en de hogere leeftijdsgroepen juist oververtegenwoordigd; een
veelgehoord probleem bij het werven van panelleden. Na de werving van 2019 bestaat deze situatie
nog steeds, maar zijn de verschillen aanzienlijk kleiner geworden.
Tabel 1. Verdeling naar geslacht, leeftijd en gebied van respondenten en doelpopulatie (in procenten),
Geslacht
Man
Vrouw
Leeftijdscategorieën
18-34 jr.
35-49 jr.
50-64 jr.
65-74 jr.
75 jr. – ouder
Gebied
Stad
Platteland
COROP-Regio
Oost-Groningen
Delfzijl e.o.
Overig
Krimpregio
Krimpgebied
Niet-krimpgebied

4.3 Correctie voor non-respons

Panel

Doelpopulatie

49,8
50,2

49,7
50,3

28
21,3
25,6
18,7
6,4

30,3
21,4
24,6
13,8
9,9

26,3
73,7

48,5
51,5

32,3
16,1
51,6

23
7,8
69,2

64,3
35,7

37,6
62,2

Om te corrigeren voor non-respons wordt bij iedere uitvraag een weging uitgevoerd wanneer
uitspraken worden gedaan over de hele provincie Groningen. Om een juiste afspiegeling te krijgen van
alle inwoners van de provincie Groningen boven de 18 (niet-wonend in een instelling) worden de
resultaten van de afzonderlijke onderzoeken gewogen op leeftijd en gebied (stad/platteland).
Respondenten in oververtegenwoordigde groepen krijgen een gewicht kleiner dan 1. En respondenten
in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1. Per onderzoek worden de
weegfactoren opgenomen in de bijbehorende onderzoeksverantwoording van dat onderzoek. De
gewogen bestanden worden alleen gebruikt om de frequentie in de provincie weer te geven. Zodra er
groepen binnen de provincie worden vergeleken, en er statistische toetsen worden gebruikt, wordt
het ongewogen bestand gebruikt. Dit omdat weging van invloed is op de variantie.
4.4 Onzekerheidsmarges
De uitkomsten van de enquêtes die worden afgenomen onder het panel zijn een schatting van wat er
in de doelpopulatie aan de hand is. Er is altijd een afwijking tussen schatting en de werkelijke waarde.
Dit is de ‘ruis’ van de steekproef. Hierom is het belangrijk om onzekerheidsmarges te vermelden per
onderzoek. Gezien de laagdrempelige aard van de publicaties die voortkomen uit de onderzoeken
worden deze niet in alle publicatie zelf expliciet weergegeven. Per onderzoek wordt in een
bijbehorende onderzoeksverantwoording de onzekerheidsmarge weergegeven. In de publicatie wordt
hiernaar verwezen.
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Privacy

Sociaal Planbureau Groningen wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Op grond van de
privacywetgeving, die het Sociaal Planbureau Groningen in acht neemt, is het Sociaal Planbureau
Groningen daar ook verantwoordelijk voor. Hieronder wordt u geïnformeerd over hoe het Sociaal
Planbureau Groningen gegevens van panelleden verwerkt en over de rechten die daar bij horen. Deze
privacyverklaring is een aanvulling op de Algemene privacyverklaring (link) van CMO STAMM, waar het
Sociaal Planbureau Groningen onderdeel van is.

5.1 Werving
De namen en adressen vanuit de BRP van gemeenten worden alleen gebruikt voor het versturen van
de uitnodigingsbrief en herinneringskaart. Het bestand met de namen en adressen wordt vervolgens
vernietigd (uiterlijk binnen 2 maanden). Het emailadres waarmee het panellid zich aanmeldt, blijft bij
Sociaal Planbureau Groningen bekend. Slechts twee werknemers hebben toegang tot de

emailadressen. Het emailadres wordt op een apart beveiligde database opgeslagen. Emailadressen
worden nooit verstrekt aan derden.

5.1 Onderzoeken
De privacy van de deelnemers aan onze enquêtes wordt volledig gegarandeerd op volgende wijze:
-

De antwoorden van deelnemers worden gepseudonimiseerd opgeslagen.

-

De bestanden worden op een afgeschermd gedeelte van de server bewaard, waar alleen
onderzoekers toegang toe hebben. De server is alleen op afstand toegankelijk via een
beveiligde verbinding via VPN over SSH.

-

Tot slot worden de gegevens die wij verzamelen alleen voor statistische doeleinden gebruikt.
In onze publicaties gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. De resultaten van het
onderzoek gaan alleen over groepen. Het gaat niet om individuele personen of hele kleine
groepen. De uitkomsten zijn dus niet terug te herleiden naar individuen. We hanteren de
gedragscode van de VSO.

Het Groninger Panel wordt alleen ingezet voor onderzoeken die worden uitgevoerd door, of in
samenwerking met, het Sociaal Planbureau Groningen en Gronings Perspectief.
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Vragenlijsten

De door ons gebruikte vragenlijsten worden op drie manieren getest. Als eerste inhoudelijk, door
experts zowel binnen als buiten het Sociaal Planbureau Groningen te vragen mee te denken over de
vragenlijst. Ten tweede op gebruikersgemak, door proefpersonen de vragenlijst in te laten vullen en
commentaar te laten geven. Tenslotte technisch, door alle routing en het achterliggende
programmeerwerk nog een keer na te lopen. Per onderzoek kan de vragenlijst van het panel worden
opgevraagd bij het Sociaal Planbureau Groningen.
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Samenwerking

Het Sociaal Planbureau Groningen verricht structureel panelonderzoek in samenwerking met Gronings
Perspectief. In Gronings Perspectief onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2016 de
veiligheidsgevoelens, gezondheid en toekomstperspectief van alle Groningers in relatie tot de
gaswinning. Circa 4 á 5 keer per jaar ontvangt het Groninger Panel een vragenlijst van Gronings
Perspectief.

Daarnaast verricht Sociaal Planbureau Groningen jaarlijks panelonderzoek in samenwerking met het
Fries Sociaal Planbureau en provincie Drenthe. Elk jaar wordt een vaste vragenlijst uitgezet onder de
burgerpanels in Groningen, Friesland en Drenthe. Elk even jaar in het kader van de
Leefbaarheidsmonitor en elk oneven jaar in het kader van de Participatiemonitor.

Ook met andere partners, zoals de GGD Groningen, wordt samengewerkt.

Bijlages

Bijlage 1. Uitnodigingsbrief, folder en
herinneringskaart

Laan Corpus den Hoorn 100-2
9728 JR Groningen

[aanhef] [voorletters] [achternaam]

Weiersstraat 1-E
9401 ET Assen

[straat] [nummer] [toevoeging]
[postcode] [plaatsnaam]

Postbus 2266
9704 CG Groningen
Telefoon 050 577 0101
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

Groningen, {datum}
Persoonlijke uitnodiging: Meld u aan voor het Groninger Panel!
Geachte [aanhef] [ achternaam],
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het Groninger Panel. In dit panel geven al 3.500
Groningers hun mening over allerlei onderwerpen. Doet u ook mee? Met uw mening zorgt u ervoor
dat de stem van de Groningers gehoord wordt en helpt u beleidsmakers en politici in de provincie
Groningen om beleid te maken op basis van wat Groningers zelf willen en vinden. Meldt u zich aan?
Dan ontvangt u als dank een digitale Bol.com cadeaubon van €5,-.
Over het Groninger Panel
In het Groninger Panel geven Groningers hun mening over actuele onderwerpen zoals leefbaarheid,
veranderingen in de zorg en de gevolgen van gaswinning. Het Groninger Panel is in opdracht van de
Provincie Groningen opgezet door het Sociaal Planbureau Groningen. Het panel wordt daarnaast ook
gebruikt voor het onderzoek ‘Gronings Perspectief’ van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit
onderzoek worden de gevolgen van de gaswinning voor veiligheid en gezondheid in kaart gebracht.
Waarom vragen we ù?
Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van wat Groningers vinden, is het belangrijk dat we uit
elke gemeente voldoende panelleden hebben. Binnen uw gemeente zijn er nog extra panelleden
nodig. Daarom vragen we u om ook lid te worden. Via een steekproef uit uw gemeente bent u
hiervoor geselecteerd.
Wat vragen we u als lid van het Groninger Panel?
U ontvangt verspreid over het jaar meerdere vragenlijsten per e-mail. Gemiddeld komt dit neer op

een tijdsinvestering van 10 minuten per vragenlijst. U kunt zelf bepalen welke vragenlijsten u wel of
niet invult. Ook kunt u zich te allen tijde weer afmelden.
Hoe meld u zich aan?





Ga naar de webpagina: www.sociaalplanbureaugroningen.nl/panel.
Log in met uw persoonlijke inlogcode: [ persoonlijke code].
Na aanmelding ontvangt u een korte vragenlijst met een aantal algemene vragen,
bijvoorbeeld over hoe lang u in Groningen woont.
Na het beantwoorden van die vragen bent u lid van het Groninger Panel.

Als dank voor uw deelname, ontvangt u na inschrijving via e-mail van ons een cadeaubon van
Bol.com ter waarde van €5,-. Deze kunt u inwisselen tijdens uw bestelling op Bol.com.
Heeft u geen internet of emailadres, maar wilt u toch deelnemen? Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer 050-577 01 01.
Meer weten?
Uw privacy is volledig gewaarborgd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend
voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Wilt u eerst meer weten over het Groninger Panel? Lees
bijgesloten folder of bezoek onze website (www.sociaalplanbureaugroningen.nl/over-het-groningerpanel/).
Ik wil u alvast hartelijk danken voor uw deelname!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Turenhout
Sociaal Planbureau Groningen

Folder Groninger Panel

Herinneringskaart

Bijlage 2 Huidige panel per gemeente

Gemeente

Appingedam
Delfzijl
Groningen (gem)
Het Hogeland
Loppersum
MiddenGroningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde
Groningen (PV)

Bevolking
18+,
1-1-2019

% inw per
gemeente
(naar rato van
prov)

Streefaantal in
panel (naar rato
1% van prov)

Aantal
panelleden

Ratio
Compleet/vereist
aantal
(voldoende>1)

9575
20412
196574
38438
7797
49568

0,0198
0,0423
0,4073
0,0796
0,0162
0,1027

96
204
1966
384
78
496

378
506
1229
818
302
826

3,95
2,48
0,63
2,13
3,87
1,67

31509
9994
26075
22350
49533
20776
482601

0,0653
0,0207
0,0540
0,0463
0,1026
0,0431

315
100
261
224
495
208
4826

786
173
484
281
927
654
7364

2,49
1,73
1,86
1,26
1,87
3,15
1,53

Bijlage 3 Werving per gemeente
In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de wervingen die vanaf 2013 tot heden zijn gedaan.
De opgevraagde steekproeven zijn ontdubbeld voor huidige panelleden.
Jaar

Gemeente

Aantal
aangeschreven

Aantal
inschrijvingen

% inschrijvingen

Cendris
2013

Provincie- breed

15.000

1750

11

2014

De Marne
Oldambt
Pekela
Veendam
Ten Boer

1.240
2.192
1.846
2.323
1.457

135
250
88
168
161

11
11
4,8
7,2
11,1

2015

Bedum
Slochteren
Stadskanaal

1.441
2.000
2.200

125
208
167

8,7
10,4
7,6

2016

Marum
Grootegast
Leek
Zuidhorn
Vlagtwedde
Bellingwedde
Menterwolde
Hoogezand-Sappemeer
Haren
Winsum
Groningen

1.180
1.500
1.530
1.695
2.000
1.989
2.000
2.491
1.992
2.000
2.965

80
94
104
161
131
137
112
150
161
135
206

6,8
6,3
6,8
9,5
6,6
6,9
5,6
6,0
8,1
6,8
6,9

2019

Appingedam
Delfzijl
Groningen (gem)
Het Hogeland
Loppersum
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde

3410
4241
4670
1315
1323
2900
8774
1385
4263
2837
5957
6403

279
256
449
117
120
197
620
115
350
185
508
394

8,2
6,0
9,6
8,9
9,1
6,8
7,1
8,3
8,2
6,5
8,5
6,2

Extra offline
werving
2015

9 aardbevingsgemeenten*

684

2016

DEAL **

2018

Samenvoeging
Gronings Perspectief

1380

1221

88,5

Opschoning/ Slapende
leden/ Geen AVG/
uitschrijvingen

-

-1506

-

99.899

7364

7,37

Totaal

73

* Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum en Winsum
** Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum

