
Persbericht 4: In het Noorden relatief de meeste partijleden 

Groningen, 9 september 2005  

 

Uit een inventarisatie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de 
Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat in de noordelijke provincies relatief gezien de meeste leden 
van politieke partijen wonen. Groningen is de koploper: in deze provincie is de organisatiegraad 
(dat wil zeggen het percentage kiezers dat lid is van een politieke partij) 3,5 procent. In Friesland 
is 3,4 procent van de kiezers lid van een politieke partij, en in Drenthe 3,0 procent. De westelijke 
provincies vormen min of meer de middenmoot. De provincies Noord-Brabant en Limburg 
hebben naar verhouding de minste partijleden.  

Uit deze gegevens blijkt dat de Nederlandse politieke cultuur (in ieder geval wat betreft het 
partijlidmaatschap) bepaald niet homogeen is en dat er behoorlijke verschillen tussen de 
provincies bestaan. Naar deze regionale verscheidenheid is tot nu toe weinig onderzoek gedaan. 
Duidelijk is wel dat de ontzuiling mede een rol speelt. Met de teloorgang in de jaren zeventig van 
de honderdduizenden leden tellende Katholieke Volkspartij (KVP) in de zuidelijke provincies 
lijkt de geneigdheid in deze regio om lid te worden van een politieke partij ook sterk te zijn 
afgenomen. Daarnaast is mogelijk ook de verdeling tussen stad en platteland van invloed. De 
provincies met de meeste leden zijn ook het minst verstedelijkt; wellicht gaat van het 
verenigingsleven in dorpen een positief effect uit op het partijlidmaatschap of – anders 
geformuleerd – daalt het aantal partijleden daarom minder snel dan in de geürbaniseerde regio’s.  

Aan de inventarisatie werd door alle partijen die in de Tweede Kamer zitting hebben 
meegewerkt. Alleen de SGP was niet in staat de ledentallen per provincie te verstrekken.  

 

Partijleden per provincie in 2005  

  provincie Leden % totaal aantal 
leden 

% provinciale 
kiesgerechtigden  

(TK-verkiezingen 
2003) 

1 Groningen 15.652 5,6 3,5 
2 Friesland 16.287 5,8 3,4 
3 Drenthe 10.956 3,9 3,0 
4 Utrecht 23.935 8,5 2,8 
5 Overijssel 20.944 7,4 2,6 
6 Zeeland 6.995 2,5 2,5 
7 Gelderland 34.518 12,2 2,3 
8 Noord-Holland 43.838 15,5 2,3 



9 Flevoland 5.632 2,0 2,3 
10 Zuid-Holland 57.209 20,3 2,2 
11 Noord-Brabant 31.042 11,0 1,7 
12 Limburg 14.084 5,0 1,6 
13 Buitenland/ overig 882 0,3 - 
          
  Totaal 281.974 100   

  

Inclusief de SGP hadden de politieke partijen medio 2005 in totaal zo’n 308.000 leden; dat wil 
zeggen ongeveer 2,5 % van het aantal Nederlandse kiesgerechtigden. 
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