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Bij de beoordeling van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 3 
maart zal het een groot verschil uitmaken of vergeleken wordt met de uitslag van de 
Statenverkiezing van 4 jaar geleden of met die van de Kamerverkiezing van 1998. Met name 
voor de PvdA is er een enorm verschil tussen de resultaten bij die beide verkiezingen. In 1995 
behaalde de PvdA een dieptepunt van 18%, terwijl in 1998 de score 29% was. Stel dat de 
PvdA woensdag a.s. 26% behaalt dan is het in de Provincies de grote winnaar, maar t.o.v. de 
Tweede Kamerverkiezingen van 1998 is dit een duidelijke achteruitgang. 
 
Maar ook de vergelijking met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 is 
lastig, omdat de opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen met circa 50% ongeveer twee 
derde is van die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998. En die lagere opkomst betreft 
met name jongeren, lagere inkomens en stedelijke bevolking, zodat bij voorbeeld de PvdA 
daar “last” van heeft, terwijl het CDA daar voordeel van heeft. 
 
Bezien we de uitslag van de politieke barometer van deze week ten opzichte van de uitslag 
van de Tweede Kamerverkiezingen van 10 maanden geleden dan zijn de verschillen in feite 
beperkt. PvdA, VVD en Groen Links staan op enige winst en CDA en D66 op verlies. Toch is 
het onwaarschijnlijk dat woensdag dit patroon zich ook ongewijzigd zal voordoen. De lage 
opkomst zal dit beeld verstoren, waarbij het waarschijnlijk is dat de PvdA en D66 het slechter 
doet dan bij de Tweede Kamerverkiezingen en CDA en VVD het beter. 
 
Omdat de binding van de kiezers met de verschillende politieke partijen verder afneemt 
(verschuivingen dus steeds meer toenemen) en de neiging op te komen steeds meer afneemt 
kan de uitslag a.s. woensdag toch nog behoorlijk anders worden. Met name de opkomst zou 
wel eens fors kunnen wegzakken, waardoor het verschil in effect voor de diverse partijen 
alleen maar verder toeneemt. 
 



 
Hoewel een prognose onder die omstandigheden moeilijk te geven is lijkt de volgende uitslag 
echter de meest waarschijnlijke. 
 
 
 

Voorspelling van de uitslag van de 
Provinciale Statenverkiezingen 
1999.  Op basis van het wekelijks 
verkiezingsonderzoek van 
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   Opkomst 53 76 45  -  53 

   PvdA 18 29 24  -  28 
   CDA 21 18 18  -  22 
   VVD 27 25 25  -  29 
   D66 10 9   4  -    7 
   Groen Links 6 7   7  -   10 
   PCG 6 5    5  -    7 
   SP 3 4    3   -   5 
   Bej.Partijen 6 1    0   -   2 
   Overige partijen 4 2    2   -   4 

 


