
Hoi Allemaal,

Nou, nou, wat een drukte allemaal over die verkiezingen! In ieder televisieprogramma 
gaat het erover. Als ik naar school fiets zie ik overal posters hangen. En op mijn social 
media zie ik echt heel veel video’s, nieuws en afbeeldingen hierover.

Maar waar gaan deze verkiezingen nu eigenlijk over? Want er mag niet gestemd worden 
voor de Tweede Kamer. De regering blijft dus gewoon hetzelfde? Waarom is het dan 
belangrijk om hiervoor te stemmen? Ik heb het maar even aan Chat GPT gevraagd…

“De verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen zijn belangrijk, omdat deze 
organen belangrijke taken hebben op het gebied van regionaal bestuur en waterbeheer. 
De Provinciale Staten nemen beslissingen over zaken als ruimtelijke ordening, verkeer & 
vervoer en economie in de provincie. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het 
waterbeheer in een gebied, zoals het beheren van dijken, sluizen en 
waterzuiveringsinstallaties. De verkiezingen geven burgers de mogelijkheid om invloed uit 
te oefenen op deze besluitvormingen om zo de koers van hun regio mede te bepalen.” 
Dus… Moeilijk hoor…

Waarom bemoeien al die landelijke politici zich er dan mee? Ook dat vroeg ik maar even 
aan ChatGPT:

“Hoewel de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen niet direct over het nationale 
beleid gaan, kunnen de uitslagen van deze verkiezingen wel van invloed zijn op de 
samenstelling van de Eerste Kamer, die vervolgens weer invloed heeft op de landelijke 
politiek. Daarom kan het voor politieke partijen van belang zijn om campagne te voeren 
en hun standpunten uit te dragen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.” Oké, de 
besturen van de provincies kiezen dus de leden van de Eerste Kamer en die moeten de 
regering controleren en wetten goedkeuren. Toch wel belangrijk dus. 

Wel een moeilijk onderwerp, hoor… Maar goed, het moet allemaal wel goed geregeld zijn 
hier in Nederland. 

Wat vind jij belangrijk?

Groetjes,
Melle.

 Laat je stem horen


