De Provinciale Staten
wat zijn de Provinciale Staten en wat doen ze eigenlijk?
De Provinciale Staten
Nederland is verdeeld in twaalf provincies. Aan het hoofd van
elke provincie staan de Provinciale Staten. Dit Provinciale
parlement wordt eens in de vier jaar door de inwoners van
de provincie gekozen.
De mensen die in de Provinciale Staten zitten noemen we
Statenleden. Het aantal Statenleden is niet in elke provincie
gelijk. Dat komt omdat niet elke provincie evenveel inwoners
heeft. De kleinste provincies zoals Zeeland en Flevoland,
hebben 39 Statenleden. De grootste provincies, zoals NoordBrabant en Zuid-Holland, hebben er 55. In totaal zijn er 564
Statenleden.
De Statenleden hebben twee belangrijke taken. Zij nemen beslissingen voor hun
provincies. Bijvoorbeeld over waar wegen, fietspaden, bruggen en viaducten
moeten komen. Maar ook bekijken ze waar huizen mogen worden gebouwd, waar
bedrijven mogen komen en welk gebied natuurgebied moet blijven. Net zoals de
Tweede Kamer de wetten maakt voor het hele land, maken zij dus regels voor de
provincie.
De Provinciale Staten hebben ook nog speciale taken. Ze controleren of de
gemeenten binnen hun provincie goed met hun geld omgaan. En ze kiezen de leden
van de Eerste Kamer.
De Eerst Kamer
De Eerste Kamer stemt over wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn
goedgekeurd. Pas als een wetsvoorstel óók door de Eerste Kamer is goedgekeurd
mag het een wet worden. De koningin zet dan haar handtekening eronder. Samen
met de Tweede Kamer besluit de Eerste Kamer dus over zaken die het hele land
aangaan!
De Eerste Kamer heeft 75 leden. Leden van de Eerste Kamer worden gekozen via
'getrapte verkiezingen'. Dit gaat als volgt:
Eén keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Elke
Nederlander die 18 jaar of ouder mag dan stemmen en krijgt hiervoor een stempas
opgestuurd. Dan gaat Nederland naar de stembus. De stemmen worden geteld. Er
worden dan 564 nieuwe Statenleden in heel Nederland gekozen.

Hierna volgen opnieuw verkiezingen, maar nu om de leden voor de Eerste Kamer te
kiezen. Nu mogen alleen de 564 Statenleden naar de stembus. Zij kiezen de leden
voor de Eerste Kamer. De stemmen worden geteld. En dan worden de 75 nieuwe
Eerste Kamerleden gekozen.
Het ontstaan van de provincies
Het aantal provincies in de Nederlanden heeft zich in de
loop van de eeuwen nog al eens gewijzigd. Toen Karel V
in 1543 ook het hertogdom Gelder in zijn macht kreeg,
had hij alle 17 Nederlanden onder zijn bestuur verenigd.
Deze 17 Nederlanden waren verdeeld over het
tegenwoordige Benelux en over een deel van NoordFrankrijk, want ook de steden Rijsel (Lille, Atrecht (Arras) en Duinkerke lagen toen
in de Nederlanden.
Deze 17 Nederlanden werden al spoedig als één staat beschouwd.
De Republiek van de zeven verenigde Nederlanden
Tijdens de tachtigjarige oorlog vielen de Nederlanden uiteen: de Zuidelijke
Nederlanden bleven voorlopig nog Spaanse Nederlanden.
De Noordelijke Nederlanden vochten zich vrij en vormden de Republiek van de zeven
verenigde Nederlanden: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overrijsel, Friesland
en Stad en Lande. Stad en Lande was de naam voor de tegenwoordige provincie
Groningen. Gelderland had onder deze zeven souvereine gewesten als hertogdom
officieel de voorrang.
Drenthe was een zelfstandig gewest. Drenthe telde dan ook niet mee onder de
souvereine gewesten. Brabant en Limburg werden rechtstreeks bestuurd door de
Staten-Generaal. Zij behoorden tot de Generaliteitslanden.
9 provincies
In 1814, na de Franse overheersing, keerde men bij de indeling van ons land
opnieuw terug naar de 7 gewesten van onze vroegere Republiek. Maar nu telden
ook Drente en Brabant mee als zelfstandige en gelijkwaardige provincies, zodat ons
land toen 9 provincies ging tellen.

Waarom stemmen wij?
Als je in Nederland woont mag je als je 18 jaar bent,
meebeslissen over wat er gebeurt in het land. Natuurlijk
kunnen niet alle Nederlanders bij elkaar komen om daar
over te praten. Daarom stem je.
Je kiest iemand die ongeveer dezelfde ideeën heeft als jij.
Zo hoeven niet alle Nederlanders bij elkaar te komen om
iets te beslissen. Alleen de mensen die door ons zijn uitgekozen. Zij heten ook wel
volksvertegenwoordigers.
Wie beslist wat?
Er zijn een heleboel zaken waarover gepraat en besloten moet worden. Die zaken
gaan soms alle Nederlanders aan, maar ook lang niet altijd. Zo moet er bijvoorbeeld
beslist worden of alle Nederlandse kinderen een prik moeten krijgen tegen een
gevaarlijk ziekte. Maar ook over hoe vaak een bus tussen verschillende dorpen rijdt.

