
Het onderzoek 
 
 
Blauw Research heeft voor de ANWB onderzoek uitgevoerd in het kader van de Provinciale 
Staten verkiezingen van 20 maart 2019. De ANWB wil de nieuw gevormde colleges 
informeren over onderwerpen die ANWB-leden in hun provincie belangrijk vinden.  
 
De ANWB heeft alle politieke partijen cq. provinciale afdelingen van politieke partijen een 
brief gestuurd met advies over thema’s waarop provincies zich moeten richten: 

1. Verkeersveiligheid  
2. Bereikbaarheid en infrastructuur 
3. Fietsen 
4. Ruimte voor recreatie en toerisme 

 
Om deze thema’s meer te laten leven bij provincies zijn concrete wensen/behoeften van 
ANWB-leden nodig, zodat plannen meer richting kunnen krijgen. Voor de stem van de ANWB-
leden per provincie is Blauw gevraagd onderzoek onder leden uit te voeren. 
 
Blauw heeft dit onderzoek in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase is op de thema’s in een 
online research community verdieping gezocht. Gedurende twee weken is intensief 
gesproken met ongeveer 200 leden over ervaringen, wensen en de rol van provincies op de 
vier thema’s. Daarmee is een breed en rijk beeld opgehaald. Zowel op tamelijk algemeen 
niveau (‘Met de toename van het aantal e-bikes moeten fietspaden anders worden 
ingericht.’) als op hele specifieke situaties (‘De rotonde op de N34 bij Boenschot heeft hele 
onduidelijke voorrangsregels.’). 
 
In fase twee zijn de belangrijkste uitkomsten via een online vragenlijst getoetst onder 5.500 
ANWB-leden. Welke inzichten zijn op te halen naar wat alle ANWB-leden ervaren en zijn 
daarin duidelijke verschillen per provincie aan te wijzen? Onderwerpen die daarbij aan bod 
komen waren o.a.: 
 

- De belangrijkste thema’s voor leden die binnen het aandachtsgebied van de ANWB 
vallen. 

- Belang & oplossingen voor verkeersveiligheid. 
- Specifieke voorbeelden van onveilige verkeerssituaties per provincie. 
- Belang & afwegingen voor gebiedsinrichting (bereikbaarheid, infrastructuur, natuur). 
- Belang van nieuwe vormen van duurzaam vervoer & inventarisatie randvoorwaarden 
- Belang & gewenste inzet van provincies op natuur en recreatie 
- Algemene aanbevelingen voor provincies. 

 
 
 


