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Inleiding 

Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarnaast 

konden kiezers zich door middel van een referendum uitspreken voor of tegen de 

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In een aantal gemeenten vonden 

geen gemeenteraadsverkiezingen plaats vanwege vervroegde of uitgestelde ver-

kiezingen in het kader van gemeentelijke herindelingen.  

Deze publicatie laat zien hoe de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en 

het referendum zich ruimtelijk hebben vertaald. In Nederland en in het bijzonder in 

de provincie Brabant. Aan de hand van kaarten worden bekende en minder 

bekende patronen besproken.  

De verkiezingsdata zijn afkomstig van websites van de NOS en de Kiesraad en 

voor de weergave is gebruik gemaakt van een kaart van Geodan.  

Meer achtergrondinformatie over electorale scheidslijnen is te vinden in de publica-

tie ‘Zicht op verschil. Een verkenning naar stemgedrag en ruimte in Nederland’ 

(Josse de Voogd, 2017) welke onlangs is uitgegeven door Telos en het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

 

Uitslagen 2018: https://nos.nl/artikel/2223623-bekijk-hier-alle-uitslagen-van-de-

verkiezingen.html 

Uitslagen 2014: http://app.nos.nl/datavisualisatie/gemeenteraadsverkiezingen-

2014/index.html 

Website Kiesraad: www.verkiezingsuitslagen.nl  

  

https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/zicht-op-verschil-een-verkenning-naar-stemgedrag-en-ruimte-in-nederland/
https://nos.nl/artikel/2223623-bekijk-hier-alle-uitslagen-van-de-verkiezingen.html
https://nos.nl/artikel/2223623-bekijk-hier-alle-uitslagen-van-de-verkiezingen.html
http://app.nos.nl/datavisualisatie/gemeenteraadsverkiezingen-2014/index.html
http://app.nos.nl/datavisualisatie/gemeenteraadsverkiezingen-2014/index.html
http://www.verkiezingsuitslagen.nl/
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Grootste partij per gemeente Nederland 

 

 

 
 

Bovenstaande kaart laat per gemeente de grootste partij zien. Gemeenten waar in 

het kader van herindelingen geen verkiezingen plaatsvonden zijn in wit weergege-

ven. In een groot aantal gemeenten is een lokale partij de grootste. Deze hebben 

op de kaart allemaal eenzelfde kleur (lila). Na de lokale partijen is het CDA de meest 

zichtbare partij. Vooral langs de oostgrens kleuren een groot aantal gemeenten 

groen, maar ook elders in het land verschijnt de partij hier en daar aan kop. De VVD 

is vaker winnaar in het westen en midden van het land, vooral in suburbane 

gemeenten rond de vier grote steden. Ook is zij de grootste in de stedelijke 

gemeenten Apeldoorn, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Breda. Groen-Links en in 

mindere mate D66 gaan aan kop in een aantal steden en randgemeenten, vooral 

in een strook door het midden van het land. Het zijn veelal gemeenten met een 

groot aandeel hogeropgeleiden, waarop Helmond een opvallende uitzondering is. 
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In de orthodox protestantse ‘Bible-Belt’, die loopt van zuidwest naar noordoost 

Nederland, zijn ChristenUnie en SGP, of een combinatielijst van de twee, vaak de 

grootste partij. De PvdA is de grootste in enkele gemeenten in het noorden, waar 

de partij in het verleden groot was, terwijl de SP aan kop gaat in Enkhuizen en in 

de relatief arme bolwerken Pekela, Oss en Heerlen. 

 

Grootste en één na grootste partij per gemeente Brabant 

 

 
 

Het Nederlandse politieke landschap is sterk versnipperd. Ook de grootste partijen 

zijn doorgaans klein. Zo werd de VVD in ’s-Hertogenbosch de grootste partij met 

slechts 12,5 procent van de stemmen. De grootste partij per gemeente geeft 

daarom slechts een beperkte indicatie van de politieke kleur van die gemeenten. 

Ook de verhoudingen achter de grootste partij zijn relevant. Op de bovenstaande 

kaarten zien we links de grootste partij per gemeente en rechts de tweede partij per 

gemeente in de provincie Brabant. Lokale partijen zijn in het overgrote deel van de 

gemeenten de grootste partij en ook in veel gemeenten de tweede partij. In 14 

gemeenten is zowel de grootste als tweede partij een lokale partij. In de stedelijke 

gemeenten zijn het vaker de landelijke partijen die aan kop gaan. In Tilburg is een 

lokale partij de grootste, gevolgd door D66, maar in de andere vier grootste steden 

zijn zowel de eerste als tweede partij landelijk. In     ’s-Hertogenbosch en Eindhoven 

is de VVD de grootste gevolgd door GroenLinks, in Breda de VVD gevolgd door het 

CDA en in Helmond GroenLinks gevolgd door het CDA. In het westen van de 

provincie is de VVD meestal groter dan het CDA, terwijl het in het oosten andersom 

is. Uitzondering daarop is Eindhoven en haar randgemeenten, waar de VVD vaak 

groter is dan het CDA. Deze verschillen tussen VVD en CDA komen bij veel 

verkiezingen naar voren.  
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Grootste partij per gemeente Brabant 2018, 2014 en 2010 

 

 

De bovenstaande reeks kaarten laat zien welke partijen de grootste waren in de 

Brabantse gemeenten bij de raadsverkiezingen van 2018, 2014 en 2010. Ook de 

herindelingsverkiezingen van 2010 en 2014 in de gemeenten Oss en ’s-Hertogen-

bosch zijn meegenomen. In 2010 was de PvdA nog de grootste partij in de twee 

grootste steden Eindhoven en Tilburg. In 2014 bleef Eindhoven PvdA-rood en 

kleurde Tilburg D66-groen. In 2018 is de PvdA verdwenen en wint de VVD in 

Eindhoven en de lokale partij Lijst Smolders in Tilburg. Net als de PvdA is ook D66 

niet meer zichtbaar op de kaart met grootste partijen. In Waalre streefde een lokale 

partij D66 voorbij en in ’s-Hertogenbosch viel de partij terug tot net onder het 

percentage van de VVD. Ook de SP deed het in 2014 beter en was toen de grootste 

in Cuijk, Uden en Helmond. Wel is de SP in 2018 weer de grootste partij in Oss, 

waar bij de herindelingsverkiezingen van 2014 de lokale partij Voor De 

Gemeenschap won. Het aantal gemeenten waar de VVD de grootste partij is steeg 

van twee naar zes, een aantal dat ook in 2010 werd behaald. In het midden en 

westen van de provincie domineren lokale partijen in 2018 sterker dan in 2014 en 

2010. In het oosten van Brabant verkleuren sommige gemeenten juist weer van 

lokaal naar CDA-groen.  
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Aanhang per partij Brabant 

 

 

Op de bovenstaande kaarten is per partij aangegeven hoe goed deze gescoord 

heeft in de verschillende gemeenten. De lokale partijen zijn hier bij elkaar opgeteld. 

Soms vormt een lokale partij een combinatie met een landelijke partij, zoals Hart 

voor Asten met D66. In dat geval zijn de stemmen hier gedeeld tussen lokaal en 

D66. Hetzelfde is gedaan voor combinatiepartijen als PvdA-GroenLinks in 

bijvoorbeeld Vught. Hierbij is uitgegaan van de partijnamen zoals deze zijn weer-

gegeven in de uitslagenoverzichten. Er zijn in de praktijk meer lokale partijen die 

oorspronkelijk zijn voortgekomen uit landelijke partijen. Maar wanneer deze partij-

namen niet meer herkenbaar zijn in de lokale partijnaam wordt de partij hier bij 

lokaal geteld.  

Vrijwel overal behalen lokale partijen, al dan niet gezamenlijk, een percentage dat 

hoger ligt dan twintig. De gemeenten Breda en Eindhoven zijn hierop de uitzonde-

ring. Het CDA doet het vooral goed in het oosten en zuiden van de provincie. Het 

zijn vooral plattelandsgemeenten die in sterkere mate religieus zijn dan de rest van 
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de provincie. De VVD is wat sterker in het westen van de provincie en rond 

Eindhoven. De patronen van CDA en VVD komen redelijk overeen met die bij 

andere verkiezingen. Toch zijn er ook de nodige afwijkingen, omdat in sommige 

gemeenten meer concurrentie is met lokale partijen dan in andere. Gemeenten als 

Waalre en Nuenen laten doorgaans hogere VVD scores zien wanneer lokale 

partijen geen rol spelen. Opvallend is verder dat het CDA zich bij verkiezingen voor 

de gemeenten en provincie in het oosten van Brabant goed weet hand te haven 

(met percentages tot 48,8 in Boekel), terwijl bij landelijke verkiezingen de VVD een 

groot deel van deze stemmen pakt.  

D66 piekt in studentenstad Tilburg en in het welvarende Vught. Over het algemeen 

doen D66 en GroenLinks het goed in de steden en in specifieke randgemeenten 

met veel hogeropgeleiden. Ook bij deze partijen wijkt het patroon bij 

gemeenteraadsverkiezingen soms wat af ten opzichte van andere verkiezingen. 

Lokale thema’s of populaire lijsttrekkers kunnen extra stemmen opleveren. Verder 

doen progressieve partijen als PvdA, D66 en GroenLinks het soms relatief goed in 

kleinere gemeenten omdat ze niet alle drie meedoen en de partijen dan de 

potentiële kiezers van de niet deelnemende partij weten te trekken. Bij GroenLinks 

vallen, vergeleken met andere verkiezingen, de relatief hoge scores in Bergeijk en 

Helmond op. Hetzelfde geldt voor D66 in Steenbergen en voor de PvdA in Dongen. 

Opvallend is de lage score voor de PvdA in de industriestad Tilburg. De SP is sterk 

vertegenwoordigd in het noordoosten van de provincie, vooral in het Oss van 

Marijnissen en het Boxmeer van Roemer. Waar de andere linkse partijen het vooral 

moeten hebben van de steden en sommige welvarende randgemeenten, leunt de 

SP eerder op middelgrote plaatsen met vaak een industrieel karakter. 

De ChristenUnie heeft slechts in enkele gemeenten meegedaan en haalt haar 

hoogste scores in Moerdijk en Best. De SGP deed alleen in Waalwijk mee. SGP en 

ChristenUnie zijn sterk in de gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem, 

maar deze gemeenten hebben niet deelgenomen aan de verkiezingen vanwege 

een aankomende herindeling. De PVV deed voor het eerst mee in Rucphen en ’s-

Hertogenbosch. In Rucphen is de partij met 20,3 procent van de stemmen wel 

groot, maar blijft zij toch ver achter de resultaten in deze gemeente bij andere 

verkiezingen, zoals voor de Tweede Kamer in 2017 toen zij hier 38,9 procent 

scoorde. De lokale partij Rucphense Volkspartij en de VVD werden beide groter. 

50PLUS deed mee in Breda, Tilburg, Bosch, Eindhoven en Helmond en behaalt in 

die laatste gemeente 7,6 procent van de stemmen. In Eindhoven behaalt 50PLUS 

3,9 procent van de stemmen. Daarnaast is er in die gemeente nog een lokale 

ouderenpartij die 5,5 procent van de stemmen behaalt.  

De kaarten laten goed zien dat verschillende partijen slechts in een beperkt aantal 

gemeenten deelnamen aan de verkiezingen. De totaaluitslag in Nederland wordt 

daardoor vertekend. Het CDA deed in vrijwel alle gemeenten mee en er waren dus 

weinig kiezers die CDA hadden willen stemmen maar dit niet konden. GroenLinks 

en SP deden daarentegen maar in een beperkt aantal gemeenten mee. Voor 

GroenLinks lijkt dit minder nadelig te zijn geweest dan voor de SP, omdat de 

aanhang van GroenLinks vooral in grotere gemeenten woont waar de partij vaker 

deelnam, en die van de SP juist meer in middelgrote en kleinere gemeenten 

waarvoor dit lang niet altijd gold.  
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Aanhang lokale partijen Nederland 

 

Op deze kaart is voor heel Nederland zichtbaar hoe goed lokale partijen het deden 

in de verschillende gemeenten. Als er meerdere lokale partijen in een gemeente 

meededen zijn de scores bij elkaar opgeteld. Bij lokale partijen die een (duidelijk 

herkenbare) alliantie vormen met landelijke partijen, zoals VVD-Leefbaar Uden, zijn 

de stemmen voor de helft als lokaal gerekend. Regionale partijen die in meerdere 

gemeenten vertegenwoordigd zijn, zoals de Fryske Nasjonale Partij, zijn niet 

meegeteld.  

Opvallend is het grote aantal gemeenten met een hoog aandeel stemmen voor 

lokale partijen in het van oudsher katholieke zuidoosten. In een groot aantal ge-

meenten ligt het aandeel lokaal boven de 50 procent, met uitschieters als Landerd 

(80,6%), Laarbeek (83%) en Baarle-Nassau (83,6%). Grofweg zien we dat ten 

zuiden van een lijn vanuit Zeeuws-Vlaanderen door het Rivierengebied naar de 

Achterhoek de scores hoger liggen. Deze scheidslijn zien we op verschillende 
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manieren terug in het stemgedrag. Waar we bij raadsverkiezingen een hoger aan-

deel zien voor lokale partijen, geldt dit bij landelijke verkiezingen voor partijen met 

een populistisch karakter. Daarnaast is de opkomst in het zuiden doorgaans wat 

lager en is de beweeglijkheid van de kiezers er gemiddeld sterker. De water-

scheiding is ook in het straatbeeld zichtbaar. Ten zuiden van de scheidslijn is de 

bouwstijl anders, zijn er meer rolluiken te zien en staan er meer kapelletjes langs 

de wegen.  

Ten zuiden van de lijn behaalde de Katholieke Volkspartij (KVP) tot in de jaren 

zestig in alle gemeenten een absolute meerderheid. De oorsprong van deze 

waterscheiding gaat nog verder terug. Want grofweg komt de lijn overeen met een 

bestandslijn tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Aan beide kanten ontwikkelde zich een 

verschillende politieke cultuur. In het zuiden domineerde het katholicisme en was 

ideologie minder van belang. Bij landelijke verkiezingen won de KVP, maar bij 

lokale verkiezingen ging het vooral tussen lokale partijen die vaak waren 

georganiseerd rondom personen. Het hogere aandeel lokale partijen in het zuiden 

zoals we dat vandaag de dag zien is een restant van deze traditie. De verschillen 

tussen noord en zuid zijn in de loop der tijd wel kleiner geworden. Landelijke partijen 

zijn in het zuiden doorgedrongen terwijl lokale partijen het ook boven de rivieren 

steeds beter doen.  
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Versnippering Brabant 

 

 

Bovenstaande kaarten geven een indruk van de mate van versnippering in de 

gemeenteraden. Op de bovenste kaarten zien we het aantal partijen dat in de raden 

is verkozen, op de onderste kaarten het aantal partijen dat minimaal nodig is om 

een meerderheidscoalitie te vormen. De uitslag van 2018 wordt daarbij vergeleken 

met die van 2014.  

Wat betreft het aantal partijen in de raad is er in veel gemeenten sprake van verdere 

versnippering. In 22 gemeenten is het aantal partijen toegenomen terwijl in 9 

gemeenten het aantal partijen afnam. Wat betreft het aantal partijen dat nodig is 

om een meerderheidscoalitie te vormen is er sprake van een tegengestelde trend. 

In 7 gemeenten is sprake van een toename van het aantal benodigde partijen, 

terwijl in 12 gemeenten minder partijen nodig zijn. Dit is een opvallend verschil. De 

toenemende versnippering zit dus aan de ‘onderkant’ van het partijlandschap. Er 

komen nieuwe kleine partijen bij, maar aan de ‘bovenkant’ vindt er juist iets vaker 

een concentratie van stemmen plaats. Partijen boeken grote zeges waardoor er 

minder partijen nodig zijn voor een meerderheidscoalitie. Dit zien we bijvoorbeeld 

in Tilburg, waar de Lijst Smolders groot is geworden, en in Reusel-de Mierden, waar 

de lokale partij Samenwerking wint met 51% van de stemmen en daarmee een 

absolute meerderheid van het electoraat en de raad pakt. Dit is de hoogste score 

die in een Brabantse gemeente door één partij wordt behaald. In kleinere 

gemeenten, waar minder partijen meedoen, winnen partijen doorgaans met hogere 

percentages dan in de grotere gemeenten. Dit geldt vooral voor het oosten van 

Brabant, waar het CDA of lokale partijen soms zeer hoge scores behalen. In de 

grotere gemeenten zijn vaak meer partijen in de raad vertegenwoordigd en zijn de 

partijen gemiddeld ook kleiner. De gemeente Breda wijkt in deze af van de andere 

grote gemeenten. Het aantal partijen is er niet veel hoger dan in omringende 

gemeenten.  



Ruimtelijke analyse uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 Provincie Brabant 

 

 

13 

 

 

Opkomst Brabant 

 

 

Op de bovenstaande kaarten is het opkomstpercentage bij de verkiezingen in 2018 

en 2014 in de verschillende gemeenten weergegeven. Bij Oss en ’s-Hertogenbosch 

gaat het in 2014 om de herindelingsverkiezingen die werden gehouden in 

november van dat jaar. Helmond kende met 42,1% de laagste opkomst en Sint 

Anthonis met 63,6% de hoogste. Over het algemeen is de opkomst lager in 

stedelijke gemeenten, waarop Breda wederom de uitzondering is, en hoger in 

plattelandsgemeenten. Verder ligt de opkomst in het westen van de provincie over 

het algemeen lager dan in het oosten. Gemeenten met een hoge opkomst zijn vaak 

gemeenten met een relatief sterke mate van religiositeit en met veel mensen die 

vrijwilligerswerk doen. De lage opkomst in steden is opvallend, omdat er veel 

hogeropgeleiden wonen en hogeropgeleiden juist relatief vaak komen stemmen. 

Steden lijken sterker gepolariseerd dan omringende gemeenten. De opkomst onder 

lager opgeleiden, die in steden vaker een migratieachtergrond hebben, zal zodanig 

laag zijn dat dit de hoge opkomst onder hogeropgeleiden meer dan compenseert. 

Ook is het mogelijk dat de afstand tot het bestuur in stedelijke gemeenten groter is.  

In de meeste gemeenten is de opkomst gestegen. Opvallend is de grote stijging 

van de opkomst in Oss en ’s-Hertogenbosch. In 2014 stemden deze gemeenten 

later in het jaar tijdens herindelingsverkiezingen. Waarschijnlijk hing de lage op-

komst samen met het feit dat een herindelingsverkiezing minder aandacht 

genereert dan een verkiezing die in het hele land tegelijk wordt gehouden. Ook de 

meeste andere gemeenten, die in november 2014 verkiezingen hebben gehouden 

laten in 2014 een lage opkomst en in 2018 een sterke stijging van de opkomst zien. 

In Oss kan daarnaast nog hebben meegespeeld dat Lilian Marijnissen, afkomstig 

uit Oss, sinds kort de landelijke SP aanvoert. SP-kiezers zijn over het algemeen 

moeilijk naar de stembus te krijgen. Dat zij de partij nu leidt kan onder de aanhang 

in deze gemeente een extra mobiliserend effect hebben gehad.  

 

 

 

 

Referendum Nederland 
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Op de bovenstaande kaart is de uitslag per gemeente van het referendum over de 

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de ‘sleepwet’, 

weergegeven. Daarnaast zijn de uitslagenkaarten van de referenda die in 2016 en 

2005 werden gehouden over het verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne 

respectievelijk de Europese Grondwet weergegeven.  

Bij het recente referendum zien we dat vooral in steden en in het noorden van het 

land tegen wordt gestemd. Grofweg zijn dit gebieden waar links vanouds sterk is. 

Vooral in religieuze gemeenten wordt er in grote getale voor de wet gestemd, terwijl 

in studentensteden de tegenstem het sterkst is. In Brabant stemmen de stedelijke 

gemeenten ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond tegen en de rest van 

de gemeenten voor. Breda valt op als grote stedelijke gemeente die voor stemt. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de gemeente Breda naast de stad uit een aantal 

grotere dorpen bestaat die een groot gewicht in de schaal leggen en daardoor bij 

verkiezingen veel invloed hebben op de verkiezingsuitslag. Hoewel de stad Breda 

een ander karakter heeft dan de andere Brabantse steden, zijn de verschillen dus 

deels terug te voeren op deze statistische grenzen. Kijkend naar de verschillen 

tussen steden en dorpen kunnen we er vanuit gaan dat in de stad Breda zelf de 

tegenstem in de meerderheid is.  

Kijken we naar de uitslagen van de referenda in 2005 en 2016 dan komt een heel 

ander beeld naar voren. In 2016 kwam een patroon naar voren dat sterk deed 

denken aan uitslagen van het Britse Brexit referendum en van recente verkiezingen 

in de Verenigde Staten, Frankrijk en Oostenrijk. Dit waren allen uitslagen waarbij er 

vooral een tegenstelling naar voren kwam tussen een meer kosmopolitische en een 

meer nationalistische oriëntatie. Een scheidslijn die dwars door oude links-rechts 

tegenstellingen heen gaat. Gebieden met veel hogeropgeleiden en 

kennisinstellingen stemden vaker voor, of in ieder geval minder massaal tegen, 

evenals gebieden met een sterk sociaal en institutioneel vertrouwen. Gebieden met 

veel lageropgeleiden, industrie en visserij en SGP-gezinde gemeenten stemden het 

meest tegen. In Brabant is een verschil zichtbaar tussen het middengebied waar 

het opleidingsniveau en het inkomen hoger liggen, en de meer perifere westelijke, 
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noordelijke en oostelijke delen van de provincie. In het centrale deel werd minder 

vaak tegen gestemd dan daarbuiten, al haalde de ‘voor’ stem alleen in Vught een 

meerderheid. Bij het referendum in 2005 lag het percentage voorstemmers in het 

zuiden wat hoger dan in 2016. De actieve campagne van het CDA om voor te 

stemmen mobiliseerde mogelijk meer kiezers. Opvallend is ook dat bij een 

vergelijking tussen 2005 en 2016 katholieke regio’s relatief vaker voor de grondwet 

maar tegen het Oekraïne verdrag stemden en protestantse regio’s andersom.  

De uitslagenkaarten van de drie referenda zien er heel verschillend uit. De scheids-

lijnen lopen op andere manieren tussen en door de partijen heen. Het is niet zo dat 

het steeds dezelfde gebieden zijn die massaal tegen stemmen. Bij het bepalen van 

een voor- of tegenstem lijkt vooral de inhoud doorslaggevend te zijn.  

 


