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Vragen Commissie

Antwoorden

Vragen van: PvdA
Naar aanleiding van een interview door Omroep Zeeland met een van de onderzoekers van
‘Leven in Zeeland 2021’ heeft de PvdA per e-mail een aantal vragen gesteld.

PvdA
Wat zijn de exacte vragen van de opdracht van de Provincie Zeeland?

De opdracht tot het opstellen van de ‘Staat van Zeeland 2021’ is terug te
vinden in de prestatieafspraken die voor 2021 met ZB voor het
Planbureau zijn gemaakt (zie onderstaande tekst) Vanaf 30 juni 2021
maakt het Planbureau onder de naam Kenniscentrum Zeeuwse
Samenleving onderdeel uit van HZ. De uitvoering van dit onderzoek is
door het Kenniscentrum onder de naam ‘Leven in Zeeland 2021’
voortgezet. Aan deze opdracht hebben de onderzoekers van het
Kenniscentrum als team gewerkt. Het onderzoek is vanaf de start
begeleid door een externe klankbordgroep.
Prestatieafspraak 1: Staat van Zeeland
In 2021 zal de Staat van Zeeland voor de vierde keer worden uitgevoerd.
De Staat van Zeeland maakt onderdeel uit van de Zeelandscan. De
Zeelandscan omvat, naast de Staat van Zeeland, ook de Zeeuwse
jeugdmonitor en de website zeelandscan.nl.
Bij de drie projecten is het Planbureau betrokken. In de Staat van Zeeland
2021 wordt:
-aansluiting gezocht bij de monitoring Brede Welvaart;
-samenwerking gezocht met de regionale monitors “Brede Welvaart” van
het PBL en het CBS;
-overleg met de Provincie gevoerd over het opnemen van vragen in het
kader van de energieopgave;
-werving voor een representatief panel van Zeeuwen georganiseerd om
zodoende in de toekomst meer efficiënt met onderzoeksgeld om te gaan.
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Welke vragen heeft meneer De Cuyper gesteld in zijn onderzoek?

Het team van onderzoekers heeft een uitgebreide vragenlijst opgesteld en
onder 50.000 Zeeuwen uitgezet. Deze sluit aan op de vragenlijsten die
voor de voorgaande edities van dit onderzoek zijn opgesteld. De
vragenlijst voor ‘Leven in Zeeland 2021’ is als bijlage bijgevoegd.

Op welke bronnen heeft De Cuyper zicht gericht?

De onderzoekers hebben gebruik van gemaakt de Regionale monitor
Brede Welvaart van het CBS, de uitkomsten van het grootschalig
onderzoek onder de inwoners van Zeeland en de voorgaande edities van
dit onderzoek uit 2017, 2013 en 2009.

Hoe is de bevolking van Zeeland opgebouwd in zijn onderzoek?

De getrokken steekproef voor de enquête onder de Zeeuwse bevolking is
een willekeurige disproportioneel gestratificeerde steekproef per kern/wijk.
De wijkindeling van het CBS is gehanteerd, met uitzondering van enkele
wijken in de gemeenten Middelburg en Terneuzen waar wijken zijn
samengevoegd voor de steekproeftrekking. Het te benaderen aantal
personen per wijk is gebaseerd op de respons uit 2017. In wijken waar de
respons in 2017 gemiddeld laag was, zijn een groter aantal inwoners voor
het onderzoek benaderd. In zijn algemeenheid wilde de onderzoekers per
wijk 400 inwoners van 16 jaar en ouder benaderen. Sommige wijken
hebben minder dan 400 inwoners van 16 jaar en ouder; in deze wijken zijn
alle inwoners uitgenodigd voor het onderzoek.

Meer over de uitvoering van ‘Leven in Zeeland 2021’ is terug te lezen in de
onderzoeksverantwoording: https://publicaties.kczs.nl/leven-zeeland-2021

