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De opkomstpercentages voor de Tweede 
Kamerverkiezingen liggen in Groningen de afgelopen 
20 jaar tussen 75% en 82%. Jarenlang lag het 
opkomstpercentage in de provincie Groningen net boven 
het Nederlands gemiddelde, maar tijdens de verkiezingen 
van 2017 en 2021 was het opkomstpercentage in 
Groningen iets lager.

Voor de Provinciale Staten liggen de opkomstpercentages in 
Groningen steeds boven het Nederlandse gemiddelde. Bij 
de laatste verkiezingen in 2019 was de opkomst nagenoeg 
gelijk aan het gemiddelde, met name door de hogere 
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Opkomst landelijke
en provinciale verkiezingen

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid 
is de afgelopen jaren jaren flink gedaald, ook in 
Groningen. Het gebrek aan vertrouwen baart 
grote zorgen. Het is belangrijk dat de overheid 
een relatie en vertrouwen opbouwt met haar 
inwoners. De provincie wil dit vertrouwen 
herstellen, bijvoorbeeld  door mensen meer bij de 
plannen van de provincie te betrekken en daarin te 
investeren.

De afgelopen jaren zijn de inwoners van de provincie Groningen 
via het Groninger Panel gevraagd naar hun meningen en 
ervaringen met betrekking tot verkiezingen, vertrouwen in de 
politiek en politiek in het algemeen, met daarbij aandacht voor 
regionale verschillen. Voelen inwoners zich vertegenwoordigd 
door de politiek? Hoe willen inwoners betrokken worden bij 
plannen van (lokale) overheden?

Participatie
in de provincie 
Groningen

Dit feitenblad maakt onderdeel uit van een reeks 

feitenbladen, waaronder een feitenblad gericht op 

jongerenparticipatie in de provincie Groningen en 

feitenbladen over participatie per Groningse gemeente.



Groningers zijn over het algemeen kritisch over de politiek. Veel 
Groningers vinden dat politieke leiders zich meer zouden moeten richten 
op het verbinden van de samenleving, 82% is het hier (helemaal) mee 
eens. Zes op de tien Groningers vindt dat politici geen rekening houden 
met sommige groepen in de samenleving (64%) en niet weten wat er leeft 
onder de bevolking (59%). Veel Groningers vinden dat de politiek moet 
veranderen (65%). 
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Percentage dat vertrouwen 
heeft in instituties
2012-2020

Het vertrouwen in instituties (Tweede Kamer, politie of rechters) ligt in Groningen wat beneden het 
Nederlandse gemiddelde. Wel is er een positieve trend te zien, zowel in Groningen als in Nederland in het 
algemeen. Waar in 2012 nog 55% van de Groningers vertrouwen in instituties had, is dit percentage in 2020 
gestegen naar 67%. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is in de loop van 2021 afgenomen. Groningers 
hebben meer vertrouwen in lokale overheden dan landelijke. 36% heeft een beetje of (heel) veel vertrouwen in 
de Rijksoverheid, 67% in de provincie Groningen en 71% in hun eigen gemeente. 
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Sociaal Planbureau Groningen is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor 
gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en 
ontwikkelingen in Groningen. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We duiden samen met onze partners 
uitkomsten van onderzoek en agenderen wat bespreekbaar gemaakt moet worden. De provincie Groningen subsidieert ons voor onze 
publieke taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.

www.sociaalplanbureaugroningen.nl

(Politiek) vertrouwen

Er bestaan in de provincie Groningen regionale 
verschillen in politiek vertrouwen en participatie. Het 
voorbeeld van vertrouwen in de Provincie Groningen 
illustreert deze regionale verschillen. In Westerkwartier 
geeft 26% van de inwoners aan (heel) veel vertrouwen 
te hebben in de provincie Groningen en 46% een beetje 
vertrouwen terwijl in Veendam maar 13% (heel) veel 
vertrouwen heeft en 41% een beetje. 

Regionale verschillen

Politieke leiders moeten zich
meer richten op verbinden
van de samenleving

De politek moet veranderen

Politici houden met sommige 
groepen in de samenleving 
geen rekening

De politiek weet niet wat er leeft 
onder de bevolking

Mensen hebben te weinig invloed 
op wat de regering doet

Het zou goed zijn als het bestuur 
van het land wordt overgelaten 
aan enkele krachtige leiders

Percentage (heel) veel vertrouwen 
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