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1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het Onderzoeksvoorstel Opiniepeiling van TNS-NIPO 
2. In te stemmen met opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor het houden van 

een opiniepeihng. 
3. De kosten van deze opiniepeihng door het college bij de bestemming van 

het rekeningresultaat 2012 te laten voorzien van dekking. 
4. De fractievoorzitters te machtigen om namens PS de uitwerking van het 

onderzoeksvoorstel ter hand te nemen. 

2. Inleiding 

Op 27 februari 2013 heeft uw Staten een motie aangenomen waarin u ons 
college van Gedeputeerde Staten de opdracht gaf om voorbereidingen te 
treffen voor het houden van een representatieve opiniepeihng onder de in-
woners van Flevoland. De uitkomsten van deze opiniepeihng zullen worden 
betrokken bij de provinciale zienswijze op het concept herindeUngvoorstel 
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Naar aanleiding van deze opdracht is een informatieronde langs diverse bu-
reaus gehouden die ervaring hebben met het houden van representatieve 
opiniepeilingen. Dit resulteerde in een verzoek aan TNS-NIPO om een offerte 
uit te brengen. Deze offerte met bijbehorend onderzoeksvoorstel is voor u 
ter inzage gelegd bij de Statengriffie. 

Voorstel TNS-NIPO 
Concreet stelt TNS-NIPO een aantal opties voor met betrekking tot het hou-
den van de representatieve steekproef. Het college van GS stelt voor de op-
tie te kiezen die uitgaat van 2000 Flevolandse respondenten. 

In de rapportage stelt TNS-NIPO voor een uitsphtsing te maken naar drie re-
gio's: Almere, Flevoland en overig (Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en 
Urk). 

De onderzoekspopulatie 
De burgerraadpleging zal plaatsvinden onder een representatieve steekproef 
van Inwoners van de provincie Flevoland van 18 jaar en ouder. 

Hoe ondervraagt TNS-NIPO 
De respondenten zullen onhne worden bevraagd. Deelnemers aan de steek-
proef ontvangen een mailtje, met daarin een unieke hnk naar de vragenhjst. 

Waar haalt TNS-NIPO de respondenten vandaan? 
TNS-NIPO zal de steekproef trekken uit het onderzoekspanel TNS NIPObase. 
TNS NIPObase is een onderzoeksdatabase en biedt toegang tot ongeveer 
218.000 respondenten. Circa 140.000 respondentenin circa 60.000 huishou-
dens zijn onhne benaderbaar. Van deze respondenten zijn de meeste 
sociodemografische gegevens bekend (deze worden minimaal één keer per 
jaar geiJpdate). Deze respondenten hebben aangegeven dat zij regelmatig 
willen meedoen aan onderzoek van TNS NIPO. 
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VraagsteUing 
Wat gaat TNS-NIPO de respondenten vragen? De focus zal liggen op de centrale vraag: Zijn inwoners 
van Flevoland voor of tegen een fusie met Noord-Holland en Utrecht? TNS-NIPO wil dit achterhalen 
in een vragenlijst van circa 4 minuten (6 tot 10 vragen), waarin de volgende vraagpunten aan de 
orde (kunnen) komen. 

- Iets gehoord, gezien of gelezen over de plannen om de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-
Holland met elkaar te laten fuseren? (ja/nee) 
- Hoe goed inhoudehjk op de hoogte van deze plannen (van zeer goed tot helemaal niet) 
- Voor of tegen een fusie van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht (zonder inhoudehjke Informa-
tie; sterk voor, enigszins voor, enigszins tegen, sterk tegen, geen mening, weet (nog) niet). Hierna 
kan de respondent niet meer terug in de vragenhjst om het antwoord op deze vraag aan te passen 
na het lezen van informatie ('NOT BACK optie'). 
- Toehchting bij standpunt (open vraag). Mening over enkele argumenten voor en tegen (helemaal 
mee eens tot helemaal mee oneens) 
- Wat zijn consequenties van de fusie (open vraag) 
- Voor of tegen een fusie van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht (met inhoudehjke informatie 
over de argumenten voor of tegen; sterk voor, enigszins voor, enigszins tegen, sterk tegen, geen 
mening, weet (nog) niet). 

Niet al deze vragen hoeven te worden opgenomen en welhcht komen in de voorbereiding nog 
andere vragen op. Bij de definitieve vaststeUing van de vragen betrekt TNS-NIPO tevens de fractie-
voorzitters uit provinciale Staten. 

3. Beoogd effect 
De uitkomsten van de opiniepeihng kunnen worden betrokken bij de provinciale zienswijze op 
het concept herindehngvoorstel van de minister van BZK. 

4. Argumenten 
1.1. Het college heeft van provinciale Staten opdracht gekregen voorbereidingen te treffen 

voor een opiniepeihng. De resultaten van deze voorbereiding legt het college voor aan 
provinciale Staten. 

5. Kanttekeningen 
Het onderzoeksvoorstel is op hoofdlijnen een voorstel hoe de representatieve opiniepeiling vorm 
kan krijgen. Op diverse onderdelen is het nog mogelijk om (binnen de prijsopgave) het onder-
zoek nader uit te werken. Dit kan bijvoorbeeld op de onderdelen: 
- vraagsteUing (hoe komen de vragen er definitief uit te zien) 
- objectieve informatie die aan de deelnemers word gegeven 
- wijze van verdeling respondenten over de provincie 

Vervolgproces 
Na opdrachtverlening door Provinciale Staten zullen de fractievoorzitters namens Provinciale 
Staten samen met Gedeputeerde Staten de verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel met 
TNS-NIPO bespreken. 

De planning voorziet in een uitkomst van de peihng op 20 mei 2013. De uitkomsten van de opi-
niepeihng kunnen worden betrokken bij de provinciale zienswijze op het concept herindeling-
voorstel van de minister van BZK. 
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7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 april 2013: Onderzoeksvoorstel Opiniepeiling, 
nummer 1478538. 

BESLUITEN: 

1. Kennis te nemen van het Onderzoeksvoorstel Opiniepeihng van TNS-NIPO. 
2. In te stemmen met opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor het houden van een opiniepeiling. 
3. De kosten van deze opiniepeihng door het college bij de bestemming van het rekeningresul-

taat 2012 te laten voorzien van dekking. 
4. De fractievoorzitters te machtigen om namens PS de uitwerking van het onderzoeksvoorstel 

ter hand te nemen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 april 2013. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

10. Ter lezing gelegde stukken 
Onderzoeksvoorstel Opiniepeihng TNS-NIPO (vertrouwelijk) 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter, 
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