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Inleidende samenvatting 
Inleidende samenvatting 
Dit is de eerste Perspectiefnota in de nieuwe bestuursperiode. We zijn vol energie gestart 
met de opgaven en de ambities uit het coalitieakkoord “Samen bouwen aan Overijssel”. We 
gaan hier ook onverkort mee door, maar we zijn geconfronteerd met de wereldwijde 
coronacrisis. De impact en de effecten van deze crisis zijn groot. Wat dit betekent voor onze 
provincie, naast alle maatregelen die het Rijk en de gemeenten nemen, kunnen we op dit 
moment nog niet goed overzien. In deze Perspectiefnota houden we hier al wel rekening 
mee. We stellen voor een stimuleringsfonds in te stellen. Als het gaat om de coronacrisis 
realiseren we ons dat deze Perspectiefnota een momentopname is. We zullen blijven sturen 
op basis van de nieuwste inzichten en de Staten daarover informeren. Daarnaast blijven we 
natuurlijk zoveel mogelijk invulling geven aan de maatschappelijke opgaven voor Overijssel. 
We stellen deze bij waar dat nodig is en waar kansen liggen zullen we die pakken. 
We zijn bijna een jaar onderweg met de uitvoering van ons coalitieakkoord Samen bouwen 
aan Overijssel (2019-2023). In deze periode investeren we € 305 miljoen extra in onze 
provincie. We werken hard aan een krachtige economie, goede mobiliteit, aantrekkelijk 
wonen, een vitaal landelijk gebied, het voorbereid zijn op hitte, droogte en wateroverlast, de 
energietransitie en aan samen leven in Overijssel. Per opgave geven we in deze 
Perspectiefnota een beeld van trends en ontwikkelingen en de voortgang van de opgave. Bij 
de opgaven Krachtige economie; Hitte, droogte en wateroverlast en Vitaal platteland doen 
we ook een aantal voorstellen die wat ons betreft noodzakelijk zijn voor de komende 
periode. 
Daarnaast zijn er twee ontwikkelingen die veel impact hebben in deze Perspectiefnota, 
namelijk de Coronacrisis en de Aanpak stikstof. 
  
Stimuleringsfonds 
De snelle verspreiding van het coronavirus en de effecten ervan op ons dagelijks leven en 
werken laten zien dat de toekomst niet te voorspellen is en ons leven er ineens anders uit 
kan zien. De precieze omvang en impact van de coronacrisis is op dit moment nog moeilijk 
in te schatten omdat we er nog middenin zitten. 
De economie zal door de coronamaatregelen volgens het CPB met 2 tot 2,5% krimpen. 
Houdt de crisis langer aan (6 maanden) dan krimpt de economie met ruim 7,7% en is 
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sprake van een stevige recessie. Nederland en dus ook Overijssel wordt met zijn open 
economie relatief hard geraakt en dat treft verschillende sectoren. Tijdige financiële steun 
van de (rijks)overheid kan de korte termijn impact op onze economie beperken. Voor 
seizoengevoelige sectoren, zoals recreatie en toerisme, verwachten we aanzienlijke gevolgen 
voor de continuïteit en werkgelegenheid. Hoe snel de (wereld)economie herstelt, is op dit 
moment niet te zeggen. 
Mede door de stagnerende economie daalt de olieprijs. Als de daling aanhoudt door de 
verwachte recessie is dat slecht voor de positie van hernieuwbare energie (minder rendabel 
dan fossiel). Maar op milieugebied zien we ook positieve effecten. De natuur herstelt 
zienderogen bij coronamaatregelen. Ook zien we tijdelijk minder CO2 uitstoot door deze 
maatregelen en mogelijk volgt een structurelere daling bij een recessie. Aanpak van het 
klimaatprobleem en zorgen voor een duurzame economie blijft nodig. 
De coronacrisis is een lakmoesproef voor het openbaar bestuur. Zal zij in staat zijn de crisis 
binnen afzienbare tijd de baas te worden en de negatieve gevolgen te beperken? Worden 
ook de kansen gezien en benut? En kunnen we in Overijssel, Nederland en ook in Europa 
een vertaling maken naar de programma’s die we starten om elkaar verder te brengen?  
Dat kan (nieuw) vertrouwen geven. Bij het lang aanhouden van de crisis of verkeerde 
beleidskeuzes kan het omgekeerde gebeuren. De crisis heeft een Europees en zelfs globaal 
karakter, maar stelt vanwege de gevolgen ook regionale en lokale overheden voor 
uitdagingen. 
Voor de korte en middellange termijn zien we veel ontwikkelingen waar de provincie op kan 
en soms moet inspelen. Daarom doen we in deze Perspectiefnota het voorstel een bedrag 
van € 15 miljoen te reserveren voor een breed Stimuleringsfonds. Het gaat hierbij om een 
reservering waarvoor wij, op basis van inventarisaties die plaatsvinden in de Overijsselse 
samenleving, met een voorstel zullen komen bij uw Staten. Dit voorstel zal gaan over de 
vraag hoe we deze middelen het meest effectief in kunnen zetten. Dit fonds komt uiteraard 
bovenop de reeds in gang gezette investeringsimpuls van € 305 miljoen uit het 
coalitieakkoord. Voor de voeding van het fonds benutten we een groot deel van het 
jaarrekeningresultaat van 2019 en de vrijvallende middelen van afgeronde KvO projecten. 
Met het fonds kunnen we inspelen op de negatieve effecten van de coronacrisis, de kansen 
die zich ook zullen voordoen en als er dan nog ruimte bestaat, kunnen we het fonds ook 
inzetten als cofinanciering op de Europese programma’s. 
  
Aanpak stikstof 
Door de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 kan het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) niet meer als basis voor vergunningverlening worden gebruikt. Hierdoor is een nieuwe 
situatie ontstaan. Dit heeft een direct effect op economische en maatschappelijke activiteiten 
die gepaard gaan met stikstofuitstoot in Overijssel en daarbuiten. Denk hierbij aan 
uitbreidingen van bedrijven, woningbouw en infrastructurele projecten. Hiervoor zijn op 
korte termijn oplossingen nodig.  
 
In het verlengde van het Decentralisatie Akkoord Natuur werken we aan de versterking van 
de natuur. Dit is ook een belangrijke pijler voor een succesvolle stikstof aanpak, zo leert de 
uitspraak van de Raad van State. Op nationaal niveau wordt gestreefd naar 100% 
doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in 2050. Bij het bepalen van de streefdoelen en 
aanpak voor 2030 vormen we als provincie een belangrijke schakel tussen lokaal en 
nationaal niveau. Het regionale schaalniveau en de ervaringen met gebiedsprocessen in het 
kader van Natura 2000 (N2000) opgave maken dat wij goed de effectiviteit en haalbaarheid 
van beleid kunnen inschatten. Deze ervaring en slagkracht brengen wij op Rijksniveau in. 
Daarnaast blijven generieke bronmaatregelen natuurlijk een voorwaarde voor een 
succesvolle stikstofaanpak. Als het gaat om een gebiedsgerichte aanpak staan de te treffen 
maatregelen ook in het teken van de sociaaleconomische ontwikkeling rondom de N2000 
gebieden. 
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De stikstof aanpak was ook ten tijde van de PAS een aanpak van lange adem, dat is en blijft 
zo. Dat laat onverlet dat we maximaal blijven zoeken naar mogelijkheden die op korte 
termijn de economische ontwikkeling bevorderen zonder dat ze negatieve gevolgen hebben 
voor de stikstof gevoelige natuur. Met de brief van de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit van 24 april 2020 aan de Tweede Kamer tekent zich een structurele aanpak 
stikstof af. Wij zullen dit brede investeringspakket betrekken bij onze aanpak die wij de 
komende periode verder zullen uitwerken. 
 
We zetten ons in voor eerlijke, begrijpelijke, tijdige en rechtmatige vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. In december 2019 stelden we de Beleidsregels vast; deze passen 
we in 2020 en 2021 aan, aan nieuwe inzichten om vergunningverlening onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk te maken. We gaan door met Ontwikkelopgave N2000 en brengen 
met terrein beherende organisaties in beeld hoe we de natuur op korte termijn robuuster 
kunnen maken. We stimuleren lokale en sectorale initiatieven die bijdragen aan een 
verlaging van stikstofemissie. 
We kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak stikstof met gebiedspartners. Per gebied 
brengen we in beeld wat nodig en mogelijk. De stikstofproblematiek en ook de aanpak 
daarvan beperkt zich niet tot provinciegrenzen. De aanpak en de uitgifte van stikstofruimte 
daarmee ook niet. Dit betekent dat zowel in IPO-verband als op rijksniveau inzet nodig is om 
ervoor te zorgen dat het Overijsselse belang een goede plek krijgt in de totale aanpak en 
omgekeerd. Die inzet plegen wij. Het voorstel is voor de jaren 2021 en 2022 hiervoor een 
bedrag van € 8 miljoen te reserveren. Voorstellen voor deze gebiedsgerichte aanpak zijn in 
voorbereiding en we zullen die eerst ook voor goedkeuring aan Provinciale Staten 
voorleggen. 
  
Andere ontwikkelingen en voorstellen 
In deze verder sobere Perspectiefnota doen we nog een aantal voorstellen die 
onontkoombaar zijn en/of in onze ogen nodig zijn voor het uitvoeren van onze provinciale 
taken of de ambities uit ons coalitieakkoord. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: 

 Aanpak invasieve exoten. Sinds 2018 hebben provincies de wettelijke 
verantwoordelijkheid voor het bestrijden van invasieve soorten (op basis van de 
zogenaamde Unielijst EU). Het plan van aanpak is in voorbereiding. We stellen voor 
om structureel € 300.000 te reserveren en hiervoor een subsidieregeling in te stellen 
en een aanpak voor urgente gevallen. 

 Databank Flora en Fauna. Het Rijk financierde deze databank, maar met de 
decentralisering van de natuurtaken, zijn de provincies verantwoordelijk geworden 
voor het verzamelen en verwerken van natuurgegevens. Het is bovendien nodig om 
te investeren in de databank. In IPO-verband is hierover al eerder besloten. Het gaat 
om een structurele investering van € 100.000 oplopend naar € 325.000 vanaf 2025. 

 Grondwaterbescherming. De Rekenkamer heeft het advies uitgebracht de 
grondwaterheffing niet te benutten voor investeringen in de bescherming van de 
grondwaterkwaliteit. Het gaat hierbij om kosten voor extra toezicht en de uitvoering 
van gebiedsdossiers en deze bedragen structureel € 185.000. 

 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en PFAS. Deze stoffen leiden tot maatschappelijke 
onrust en stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld PFAS) of tot 
daadwerkelijke gezondheidsschade (bijvoorbeeld Chroom-6). Deze stoffen moeten 
zoveel mogelijk uit de leefomgeving worden geweerd en daarom is landelijk een 
integrale aanpak van ZZS ontwikkeld die vanaf 2020 wordt uitgevoerd. Dit vraagt om 
een éénmalige bijdrage van € 100.000 verdeeld over 2021 en 2022. 

 Economische middenstructuur. De provincie Overijssel heeft geïnvesteerd in een 
stevige structuur van loketten voor ondernemers en professionele 
uitvoeringsorganisaties op economisch gebied. Een deel hiervan is inmiddels 
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structureel gedekt. Vooruitlopend op het proces van herprioritering wordt voor het 
overige deel nu (incidenteel) ruimte gevraagd van € 3 miljoen voor 2020 en 2021. 

 Enexis. De energietransitie heeft grote impact op de netbeheerders en dus ook op 
Enexis Netbeheer. Dit komt onder andere door decentrale opwekking van energie, 
zoals zon op dak en windenergie. Hierdoor heeft Enexis Netbeheer een stijgend 
investeringsniveau voor voorzieningen die het net geschikt maken voor deze 
veranderende energiestromen. Enexis Holding en haar aandeelhouders hebben in de 
afgelopen periode de mogelijkheden voor versterking van het eigen vermogen 
verkend. Dat heeft geresulteerd in een verzoek aan alle aandeelhouders om het eigen 
vermogen te versterken met een converteerbare hybride aandeelhouderslening van 
in totaal € 500 miljoen. Om over dit complexe voorstel te kunnen besluiten, wordt 
tegelijk met de behandeling van de Perspectiefnota 2021 separaat aan PS een 
voorstel voorgelegd. In deze Perspectiefnota houden we rekening met een structurele 
last van € 2,5 miljoen. 

 Vaarvergoeding natuurbeheer.  Onderdeel van het subsidiestelsel voor natuurbeheer 
(SNL) is de vaarvergoeding. Dit is een extra vergoeding voor die situaties waarin het 
natuurbeheer alleen mogelijk is via transport over water. Openstelling van de 
vaarvergoeding moet vanuit het gelijkheidsbeginsel uniform worden toegepast voor 
alle beheerders die onder vergelijkbare omstandigheden natuurbeheer uitvoeren. In 
2023 komen Natuurmonumenten en haar pachters in de Wieden en het 
Natuurcollectief Overijssel (particuliere eigenaren) dan in aanmerking voor de 
vaarvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld voor beheerders van Veenmosrietland 
(waarvan een groot deel rietsnijders) in de Wieden en Weerribben. De 
vaarvergoeding wordt verstrekt voor percelen die alleen over water bereikbaar zijn 
voor de aan- en afvoer van materiaal en producten. Zij gaan op dat moment een 
nieuwe 6-jarige beheerovereenkomst aan met de provincie. Het gaat om een 
structurele bijdrage van € 500.000 vanaf 2023, oplopend naar € 700.000 vanaf 2026. 

 Toezicht N2000. De provincie heeft een wettelijke taak toezicht te houden op 
activiteiten in N2000 gebieden en indien nodig te handhaven op illegaliteiten en 
overtredingen van de Wet Natuurbescherming. De huidige inzet is niet voldoende om 
op de meest bedreigende illegale activiteiten in N2000 toezicht te houden. Adequaat 
toezicht vraagt een grotere capaciteit dan nu beschikbaar is in het reguliere VTH 
programma. Het gaat om 3,5 fte en de kosten bedragen structureel € 265.000. 

 Weidevogels. Door de vertraging op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB; 
start programma wordt verwacht in 2023), ontstaat er een ‘gat’ in de financiering van 
€ 800.000 in 2022 van het agrarisch natuurbeheer als het gaat om de bescherming 
van weidevogels. We willen voorkomen dat de opgebouwde aanpak van de afgelopen 
jaren teniet wordt gedaan waardoor de continuïteit in gevaar komt. 

 Toekomstgerichte erven. In 2019 zijn we gestart met de inzet van ervencoaches 
onder de noemer Toekomstgerichte Erven. Dit programma wordt in 2020 geëvalueerd 
en op basis van de besluitvorming daarover eventueel gecontinueerd. Het is nodig 
om zicht te hebben op financiering van het vervolg om te voorkomen dat het 
programma vroegtijdig stopt en er in 2021 geen middelen beschikbaar zijn. Het gaat 
om een bedrag van € 1 miljoen. Deze middelen worden ingezet om de periode tussen 
evaluatie en besluitvorming te kunnen overbruggen en vervolgens ten behoeve van 
de uitvoering van de besluitvorming over de evaluatie van het programma. 

 POP. Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees 
subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de 
agrarische sector in Nederland. Het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 
eindigt formeel op 31 december 2020. Het nieuwe Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB), waar POP3 onderdeel van uitmaakt, gaat niet eerder in dan 
op 1 januari 2022. Het besluit om in te stemmen met de cofinanciering van het POP-
Transitieprogramma moet, gezien de huidige ontwikkelingen binnen POP, in een 
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eerder stadium worden genomen dan de integrale besluitvorming voor de 
cofinanciering van alle Europese programma’s. Het voorstel is om, ten laste van de 
beschikbare middelen in het coalitieakkoord (€ 30 miljoen), twee keer € 3 miljoen 
(2021 en 2022) beschikbaar te stellen. 

We leggen in deze Perspectiefnota nog een aan aantal andere ontwikkelingen voor, 
waaronder: 

 Garantstelling Kornwerderzand. De provincie Overijssel is gevraagd voor dit project 
een garantstelling af te geven van € 2 miljoen. Wij leggen het besluit voor om dat te 
doen en dit te dekken uit de structurele reserve van € 15 miljoen die bij het 
coalitieakkoord is ingevoerd voor Spoor en Wegen. In dit geval betekent dit eveneens 
het voorstel de reikwijdte van de reserve te verruimen met Vaarwegen. 

 Faunaknelpunt N737. Eerder hebben Provinciale Staten ons al verzocht een oplossing 
te vinden voor dit knelpunt. Het is inmiddels duidelijk wat de aanpak van dit knelpunt 
vraagt en we stellen voor dit te dekken uit de meeropbrengsten 
motorrijtuigenbelasting in 2019. Het gaat om een bedrag van € 1,7 miljoen. 

 Herprioriteringsopgave. In het coalitieakkoord staat de opdracht “vanaf de 
Perspectiefnota 2021 een bedrag van € 10 miljoen te herprioriteren binnen de 
structurele begroting.” Het eerste deel (€ 4,2 miljoen) van deze opdracht hebben wij 
direct bij de Begroting 2020 kunnen verwerken. Wij zijn daarom gestart met de 
volgende fase en we zijn voornemens voorstellen voor het tweede deel van de 
opdracht in te brengen bij de Perspectiefnota 2022. De verwerking ervan vindt plaats 
bij de Begroting 2022. Gezien de omstandigheden (waaronder de coronacrisis) 
proberen wij het proces deze zomer te versnellen; wij zullen de eerste voorstellen 
inbrengen bij de Begroting 2021. 

 Van inhuur naar vast. In het coalitieakkoord hebben we de ambitie opgenomen om 
meer flexibiliteit te creëren in de omvang van onze vaste formatie en een betere 
balans tussen de inzet van vaste medewerkers en inhuur. We stellen voor dat 
Provinciale Staten opdracht geven aan het college om met ingang van 2020 een 
betere balans te organiseren tussen vaste formatie en inhuurprofessionals, binnen de 
begroting en overeenkomstig de principes voor een bedrijfsmatige afweging. Bij de 
eerstvolgende actualisatie van de Financiële Verordening wordt de uitleg/toelichting 
van art. 6 daarop aangepast. 

 Kanaal Almelo-De Haandrik. Wij doen het voorstel om extra budget beschikbaar te 
stellen van € 475.000 voor de kosten van extra personele inzet en faciliteiten voor de 
schadeafwikkeling langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Zodoende kunnen we de 
schademeldingen op een adequate wijze afhandelen. Daarnaast wordt voorgesteld € 
400.000 beschikbaar te stellen om zwaar beschadigde panden te monitoren en waar 
nodig maatregelen te treffen om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Ten 
behoeve van de problematiek rondom het kanaal en de oplossingsrichting in de volle 
breedte, zal binnenkort een voorstel voorgelegd worden aan uw Staten. 

 Blauwe diensten. Vooruitlopend op het nieuwe Europese gemeenschappelijke 
landbouwbeleid voor de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig 
landelijk gebied stellen we voor € 100.000 uit de Algemene Reserve Kwaliteit van 
Overijssel te onttrekken en dit bedrag beschikbaar te stellen voor het jaar 2021; dit 
te verwerken bij het opstellen van de Begroting 2021. 

 Milieuleges. Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. 
De wet introduceert een aantal nieuwe activiteiten waarover leges geheven mogen 
worden. Zo wordt het voor de provincie mogelijk om leges te gaan heffen over 
milieuvergunningen. Het voorstel is in te stemmen met de (her)invoering van leges 
voor milieuvergunningen. Dit op voorwaarde dat duidelijk is dat andere provincies 
ook tot legesheffing bij milieuvergunningen zullen overgaan. De grondslag en hoogte 
van de leges zal verder uitgewerkt worden in de belastingverordening 2021. De 
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hieruit voortvloeiende leges-opbrengsten zullen in de begroting 2021 worden 
opgenomen. 

 Provincie Zeeland. In 2018 heeft u bij de Perspectiefnota 2019 het besluit genomen 
om tijdelijk (voor drie jaar) een bedrag van € 900.000,- beschikbaar te stellen aan de 
provincie Zeeland, vanwege een “weeffout” in het verdeelmodel. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat de volgende herijking van het verdeelmodel wordt uitgesteld 
tot in ieder geval 2023. In IPO-verband is daarom voorgesteld de oplossing van 
commissie Jansen II te verlengen tot het nieuwe verdeelmodel in werking in werking 
is getreden. Dit betekent dat wij u voorstellen voor de komende jaren, in eerste 
instantie voor de eerste drie jaar (2021 – 2023) een bijdrage aan Zeeland verlenen 
van € 900.000,- per jaar. 

De ontwikkelingen in deze Perspectiefnota hebben we verwerkt in het budgettair perspectief, 
waarbij we als uitgangspunt hebben genomen dat er voldoende ruimte blijft om tegenvallers 
te kunnen opvangen. 

Statenvoorstel 
Het Statenvoorstel is het besluitvormend stuk bij deze begroting. Daarin staan de 
(financiële) voorstellen nader beschreven. Het Statenvoorstel vindt u onder de 'Meer'-knop 
aan de rechterkant. 

Krachtige economie 
Trends en ontwikkelingen 
De wereldeconomie wordt door globalisering steeds afhankelijker en instabieler. De 
verdeling in handelsblokken – Amerika, Europa, China/India, rest – en 
machtsverschuivingen daartussen kunnen leiden tot meer productie en handel, maar ook tot 
meer concurrentie, afhankelijkheid en gestold wantrouwen.  
De schaarste aan grondstoffen leidt tot prijsstijgingen, maar ook tot het zoeken van 
alternatieve (hernieuwbare) bronnen, informatie en technologie. Die zoektocht vraagt van 
werknemers flexibiliteit, deskundigheid en vaardigheden op alle scholingsniveaus. Welke 
MKB-bedrijven kunnen nog meedoen in het spel van morgen? Het samen aanpakken van 
maatschappelijke opgaven op regionaal niveau krijgt zoveel mogelijk vorm en vervolg 
binnen een (inter)nationale context. De energietransitie is van de ontwikkelingen de eerste 
die gevolgen heeft voor de bestaande infrastructuur en industriële processen. En nu de 
coronacrisis ook. 
De coronacrisis heeft voor veel sectoren in Overijssel behoorlijke impact waarvan op dit 
moment nog niet duidelijk hoe groot die precies is. In lijn met de scenario’s van het Centraal 
Plan Bureau uit maart dit jaar is duidelijk hoe indringend de coronacrisis de kwetsbaarheid 
van de huidige globale economie aantoont. In alle scenario’s treedt een recessie in 2020 op, 
de diepte en duur verschilt sterk. Als de fabriek van de wereld twee maanden niet draait 
heeft dat substantiële gevolgen. Onderstaand wordt puntsgewijs de crisis geduid. 

 Met het aanscherpen van maatregelen tegen het coronavirus tot en met medio 2020 
valt het bruto nationaal product dit jaar 2 tot 2,5% terug volgens het CPB. Houdt de 
crisis langer aan (6 maanden) dan krimpt de economie met ruim 7,7% en is sprake 
van een stevige recessie. 

 Nederland wordt met zijn open economie relatief hard geraakt. In het zwaarste 
scenario van het CPB blijft economisch herstel tot ver in 2021 uit. De werkloosheid 
loopt in dat negatieve scenario snel op. Dit voorjaar merken vooral de horeca, 
culturele, evenementen- en toeristische sectoren, startup-/scale-upbedrijven en het 
openbaar vervoer de negatieve gevolgen van quarantainemaatregelen. Indien de 
forse uitval van de industriële vraag wereldwijd aanhoudt, dan neemt het 
onderhanden werk snel af zonder zicht op nieuwe orders. Investeringen worden 
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uitgesteld. Het verwachte negatieve korte termijneffect op de regionale economie 
wordt nu al hoger geschat dan dat in 2008-2009. 

 Als de rijksoverheid haar financiële steun op tijd bij de bedrijven weet te krijgen, 
beperkt de korte termijnimpact op de Overijsselse economie zich tot grote, maar 
kortstondige uitval. Voor seizoengevoelige sectoren zoals recreatie en toerisme heeft 
dit echter grote gevolgen voor de continuïteit en werkgelegenheid. 

 De snelheid waarmee de wereldeconomie zich herstelt, is op dit moment niet bekend. 
Met het opstarten van de productie en het herstel van de internationale logistiek is in 
een positief scenario zeker één kwartaal gemoeid, dus er zal niet eerder dan in het 
vierde kwartaal enig herstel kunnen optreden. 

 Globalisering als belangrijke trend zal geherwaardeerd worden. Internationale 
samenwerking tussen regeringen is nodig. Gebrek aan samenwerking zal de recessie 
onnodig verlengen. 

Stand van zaken 
Recent hebben Provinciale Staten de investeringsvoorstellen “Samen naar een inclusieve, 
wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt” en “Investeringsprogramma MKB” 
goedgekeurd. De voorstellen voor circulaire economie en vrijetijdseconomie (Gastvrij 
Overijssel) zijn aan Provinciale Staten ter behandeling aangeboden. Op 26 februari 2020 is 
de motie Westert c.s. aangenomen, met het verzoek aan GS om de gevolgen van de 
afnemende beroepsbevolking in beeld te brengen. 
Investering in de economie in Overijssel is nodig. Door de coronacrisis zijn grote delen van 
onze regionale economie hard geraakt. Orderportefeuilles en reserves drogen op, klanten 
blijven weg, onderdelen worden niet meer geleverd, banen staan onder druk. Het Centraal 
Planbureau (CPB) verwacht dat de coronacrisis tot een recessie leidt: het Bruto Binnenlands 
Product krimpt in 2020 naar verwachting met 1,2% tot 7,7%. Gelet hierop bezien we of 
onze programma’s voor het MKB en de arbeidsmarkt de juiste ingrediënten bevatten om te 
doen wat nodig is om versneld uit deze crisis te komen. 
Meerdere bedrijven en ondernemersorganisaties hebben ons gevraagd het 
investeringsniveau op peil te houden om zo banen te behouden. Door de contactbeperkingen 
is een aantal sectoren acuut getroffen, waarbij de effecten ook op langere termijn voelbaar 
zullen zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de vrijetijdseconomie. Tot het aanbreken van de 
coronacrisis steeg het aantal toeristische overnachtingen en de verblijfsduur per gast al 
jaren. Door de vele annuleringen hebben vrijetijdsbedrijven te kampen met 
liquiditeitsproblemen. De uitdaging is de aantrekkingskracht en kwaliteit van onze 
vrijetijdseconomie samen met ondernemers en gemeenten ook voor de periode na de crisis 
te borgen en bij bezoekers onder de aandacht te brengen. Met het bedrijfsleven, gemeenten 
en de veiligheidsregio’s werken we in de Taskforce Gastvrij Overijssel aan oplossingen voor 
de periode met minder contactbeperkingen. 
In de kern is het fundament van de Overijsselse economie stevig, hoewel dit naarmate de 
coronacrisis voortduurt steeds meer onder druk komt te staan. De sterke MKB-sector, met 
veel familiebedrijven, vormt de ruggengraat van onze regionale economie. Op basis van de 
MKB-deal met de Rijksoverheid blijven we gericht werken aan het versterken van deze 
bedrijven. De diversiteit van onze economie, in samenhang met krachtige concentraties rond 
health en technologie, bieden een goed vertrekpunt om te blijven werken aan een 
veerkrachtige economie. Zo bundelen we in Novel-T, Cleantech regio en Kennispoort Regio 
Zwolle met onderwijs en overheden de krachten om innovatieve ideeën tot levensvatbare 
bedrijvigheid te ontwikkelen. Met de Universiteit Twente hebben wij de ‘Meest 
ondernemende universiteit van Nederland’ binnen de provinciegrenzen. 
Door onze kwaliteiten slim te benutten, kunnen we met onze regio’s, bedrijven en 
kennisinstellingen inspelen op de opgaven die er zijn. Deze coronacrisis toont aan dat we 
met onze maakindustrie en technologische knowhow in Oost-Nederland van toegevoegde 
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waarde zijn voor Nederland en daarbuiten. Onze expertise in medische technologie willen we 
beter positioneren. 
Om te blijven verdienen, is het nodig te vernieuwen én te vergroenen. Mondiale 
productieketens zijn kwetsbaar gebleken. We verwachten dat dit de investering in lokale en 
regionale (circulaire) ketens, hergebruik van materialen en minder afhankelijkheid van 
grondstoffen elders versnelt. We omarmen het belang van een schone en circulaire 
economie, ook omdat het ons helpt bij opgaven rond de stikstof- en PFAS-problematiek, de 
onzekere handelsrelatie met de Verenigde Staten en de gevolgen van Brexit. Hierbij sluiten 
we ook optimaal aan bij nationale en Europese (herstel)programma’s. 
Overijsselse bedrijven zijn onderdeel van globale netwerken: digitaal, qua productieketens 
en in eigendomsverhoudingen. Al voor de coronacrisis is het belang van cyberveiligheid door 
ons onderkend. De aandacht voor de weerbaarheid van ons MKB in digitale netwerken, de 
ontwikkeling naar ‘smart industry’ en e-commerce neemt toe. Ook in de mondiale 
verhoudingen ondersteunen we het bedrijfsleven in te spelen op veranderingen. De 
belangrijkste handelspartner voor Overijssel is Duitsland, gevolgd door het Verenigd 
Koninkrijk. Overijsselse bedrijven die concurreren met Britse bedrijven in Europa kunnen 
hun marktpositie verbeteren, omdat de Britse export naar Europa duurder wordt door de 
Brexit. Met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) brengt Oost NL Overijssel 
onder de aandacht van bedrijven die een vestigingsplaats zoeken binnen de EU. 
Bij een kleinere Europese begroting door de Brexit, zullen de fondsen die gericht zijn op 
innovatie, economische ontwikkeling, samenwerking grensregio’s en plattelandsontwikkeling 
krimpen. Overijssel putte de afgelopen zes jaar meer dan € 100 miljoen uit Europese 
fondsen. Met de geactualiseerde Regionale Innovatiestrategie voor slimme specialisatie 
(RIS3) hebben we de kansen voor specialisaties voor Oost-Nederland voor de komende EU 
begrotingsperiode (2021-2027) scherp. 
Wij hebben samen met onze regionale partners de Rijksoverheid succesvol uitgedaagd om te 
investeren in de kracht van Overijssel via Regio Deals voor Twente, Zwolle en Cleantech. 
Aan het versterken van de sociaaleconomische structuur van Twente draagt het Rijk bij met 
een bijdrage van € 30 miljoen. De regio Zwolle ontvangt € 22,5 miljoen voor innovatie, 
circulair ondernemen en klimaatvraagstukken. Aan de plannen van de Cleantech Regio 
draagt het Rijk € 7,5 miljoen bij. Ons beeld is dat we met deze investeringsprogramma’s ook 
in de herstelperiode regio’s structureel versterken. 
Het is van belang juist nu te blijven inzetten op de wendbaarheid van de arbeidsmarkt en 
om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De scholingsfondsen die het afgelopen jaar in de 
regio’s Twente en Zwolle zijn opgezet dragen bij aan de ontwikkeling van (digitale) 
skills/vaardigheden van de beroepsbevolking. Het talent dat Overijssel rijk is moeten we zien 
te behouden, daar zetten we onverminderd op in. 

Voorstellen 
Economische middenstructuur 
De provincie Overijssel heeft geïnvesteerd in een stevige structuur van loketten voor 
ondernemers en professionele uitvoeringsorganisaties op economisch gebied.  
Deze loketfunctie wordt ingevuld door Novel-T, Kennispoort Zwolle, Cleantech Regio 
Development. Deze organisaties zijn de schakel tussen overheid, onderwijs en ondernemers. 
Ze zijn onmisbaar in het economische veld. Met onze open innovatiecentra - gekoppeld aan 
de loketten - ondersteunen we aansluiting tussen onderzoek(sinstellingen) en de markt. 
De economische middenstructuur is grotendeels incidenteel gedekt. Het college heeft bij de 
eerste tranche herprioritering van € 4 miljoen vorig jaar € 3 miljoen van de dekking 
structureel gemaakt. De ontbrekende dekking bedraagt daarmee € 1,9 miljoen. Bij de 
begroting 2020 is melding gemaakt van het voornemen om de kosten voor 2020 in ieder 
geval incidenteel te dekking uit resultaatbestemming bij het Jaarverslag 2019. Dit voorstel 
maakt nu onderdeel uit van deze Perspectiefnota. 
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Voor 2020 zijn wij inmiddels verplichtingen aan gegaan ten behoeve van de middenstructuur 
en is het nodig voor 2020 incidenteel een bedrag van € 1,9 miljoen toe te kennen aan de 
jaarschijf 2020 en voor 2021 een bedrag van € 1,1 miljoen. De bedragen zijn als volgt 
opgebouwd. Voor prestatie 5.4.1. (Gastvrij Overijssel) betekent dat in 2020 € 675.000 en in 
2021 € 390.000. Voor prestatie 5.5.1 (Basisinfrastructuur) is in 2020 € 725.000 en in 2021 
€ 420.000 nodig. Als laatste is voor prestatie 5.5.2 (Innovatie en ondernemen) in 2020 € 
500.000 en in 2021 € 290.000 nodig. De totaal bedragen voor 2020 en 2021 zijn verwerkt 
in het budgettair perspectief. 
  
Plattelandsontwikkelingsprogramma 
Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma 
voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. 
Het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 eindigt formeel op 31 december 2020. 
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waar POP3 onderdeel van uitmaakt, 
gaat niet eerder in dan op 1 januari 2022. Ter overbrugging van de periode tussen het 
huidige en het toekomstige GLB, legt de Europese Commissie een concept 
“transitieverordening” aan de lidstaten voor. 
Het transitieprogramma is een beleidsarme voortzetting van het huidige POP3 programma. 
Het besluit om in te stemmen met de cofinanciering van het POP-Transitieprogramma moet, 
gezien de huidige ontwikkelingen binnen POP, in een eerder stadium worden genomen dan 
de integrale besluitvorming voor de cofinanciering van alle Europese programma’s. Medio 
2020 zal duidelijk worden of de transitieperiode één of twee jaar gaat duren. Gevraagd 
wordt om (ten laste van de € 30 miljoen uit het coalitieakkoord) 2 keer € 3 miljoen (2021 en 
2022) beschikbaar te stellen. 
Wij stellen u voor om voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag van € 3 miljoen per jaar 
(totaalbedrag van € 6 miljoen) toe te kennen aan de betreffende jaarschijven. Dit behorende 
bij prestatie 5.5.3 Europese programma’s. 

Goede bereikbaarheid 
Trends en ontwikkelingen 
Naast bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid worden duurzaamheid, gezondheid 
en betaalbaarheid van het mobiliteit systeem belangrijker. Binnen en rond steden richten we 
ons daarom op stimulering van lopen, fietsen, beter OV, deelsystemen en kleinschalig 
goederenvervoer. Beter OV ontwikkelen we door bundeling op sterke assen/corridors in en 
rond de stad. Daarbuiten is regulier OV onrendabel en daar werken we (waar nodig) naar 
betaalbare mobiliteitsoplossingen. Door het gebruik van eigen auto in binnen steden te 
ontmoedigen ontstaat meer ruimte voor groen (leefbaarheid) en blauw (klimaatadaptatie). 
Tussen steden en op langere afstanden houdt de auto haar rol, maar stimuleren we OV door 
meer en snellere treinen. Als gevolg van het coronavirus kan de 1,5 meter economie een 
ongekende impact hebben op onze mobiliteitsontwikkelingen. De capaciteit van OV zal met 
1,5 meter afstand tussen reizigers drastisch afnemen en is collectief vervoeren in één coupé 
of voertuig nog wel veilig? Gelijktijdig werken velen nu gedwongen thuis en op afstand, 
maar wel in contact met elkaar. Als digitaal overleggen gebruikelijker wordt kan dit het 
woon-werk verkeer gaan verminderen en is er minder vervoersvraag.  
Voor goederen stimuleren we duurzaam vervoer over water en spoor. Aan de randen van 
stedelijke gebieden zijn mobiliteitsknooppunten nodig voor overstap en overslag. Deze 
plekken bieden kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen en de energietransitie. Vanuit het 
klimaatakkoord zetten we in op zero emissie personen- en goederenvervoer en natuurlijk op 
duurzame, circulaire (provinciale) wegen. 

Stand van zaken 
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Wij hebben diverse stappen gezet om de bereikbaarheid van en in Overijssel te verbeteren. 
De uitvoering van wegenprojecten is in volle gang ten aanzien van de A1, De 
Vechtdalverbinding (N340/N48/N377) en de N348. De aanpak van de N307 en Knooppunt 
Raalte (N35/N348) zijn in voorbereiding. Met het Rijk hebben we een (verkort) MIRT-
onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid corridor A1/A35 Azelo – Buren. Resultaat is 
een pakket van maatregelen die in 2020 verder worden uitgewerkt. Het MIRT-onderzoek 
A28 is in maart 2020 afgerond. Over het vervolg en de financiering maken we medio 2020 
nadere afspraken. Bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hebben we 
opnieuw de noodzaak tot opwaardering van de N35 (wegvak Wijthmen-Nijverdal) 
aangekaart en een financieel aanbod gedaan. Het ministerie doet in 2020 een verdiepend 
onderzoek naar de verkeersveiligheid en doorstroming op dit wegvak. De uitkomsten 
daarvan bespreken we voor de zomer met de minister. Daarnaast blijven knooppunt Raalte, 
opwaardering Nijverdal Wierden en de Marsroute N35 hoog op de agenda staan. 
Voor de verduurzaming van het openbaar vervoer hebben wij in 2020 uw Staten voorgesteld 
te investeren in een verkenning van de elektrificatie van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg 
en Zutphen-Hengelo. Op de spoorverbinding Zwolle-Enschede is een forse groei van 
passagiers waardoor spoorverdubbeling nodig is. ProRail doet met het ministerie van I&W, 
de provincie en de vervoerder onderzoek naar knelpunten en verbeteroplossingen. 
Daarnaast onderzoeken wij in Euregionaal verband het doorrijden van en naar Münster. 
Ter voorbereiding op de nieuwe OV-concessie Berkel-Dinkel, starten wij in 2020 het gesprek 
met gemeenten over de laadinfrastructuur voor zero-emissie bussen in Twente. We hebben 
het Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025 mede ondertekend. Met 
vervoerders en derden werken we aan een jaarplan sociale veiligheid in het OV.  
 
Samen met de Overijsselse gemeenten werken we aan de vertaling van het landelijk 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Het gaat om de uitwerking van een risico-
inventarisatie met de belangrijkste verkeersveiligheidsthema's voor Overijssel als basis voor 
een uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Overijssel (medio 2020). Ter verbetering van de 
verkeersveiligheid en doorstroming op het spoor hebben wij in 2020 Provinciale Staten een 
investeringsvoorstel gedaan om met betreffende gemeenten en ProRail niet actief beveiligde 
overwegen aan te pakken. 
 
De provincie wil het vervoer van goederen en diensten versterken door robuuste, slimme en 
duurzame logistiek. In 2020 hebben we Provinciale Staten een investeringsvoorstel 
voorgelegd om hiervoor middelen beschikbaar te stellen. 
We hebben met de betrokken wegbeheerders negen nieuwe regionale snelfietsroutes 
verkend. In juni leggen we een investeringsvoorstel voor aan Provinciale Staten voor de 
planuitwerking en realisatie. 
Ook op mobiliteit trekt de coronacrisis een zware wissel: vervoerders en verladers leiden 
zware verliezen en kunnen maar deels zoeken naar nieuwe oplossingen, zoals de 
veranderende vervoersvraag. De impact en verdere consequenties, maar ook de kansen die 
de crisis biedt, zullen de komende maanden dan ook hoog op de agenda staan. 

Voorstellen 
Voor deze opgave zijn geen voorstellen opgenomen in deze Perspectiefnota. 

Hitte, droogte en wateroverlast 
Trends en ontwikkelingen 
Het vaker voorkomen van droogte (en de hiermee samenhangende tijdelijke watertekorten) 
heeft grote gevolgen voor de drinkwatervoorziening, de natuurgebieden en de landbouw. In 
het ruimtelijk- en waterbeleid is op dit moment “waterpeil volgt functie” een belangrijk 
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uitgangspunt. Mogelijk moet dit omgedraaid worden: “functies volgen het watersysteem”, 
onder meer omdat de prioritering van functies wijzigt. Uitgaande van een robuust en 
klimaatbestendig watersysteem zal het grondgebruik zich gebiedsgericht in samenspraak 
met de gebruikers aanpassen. 
Als gevolg van de coronacrisis zien we tijdelijk minder CO2 uitstoot en een daling van 
stikstofdepositie op natuur door maatregelen, mogelijk volgt een structurelere daling als 
gevolg van een recessie van de economie. Het is onzeker wat de impact op het debat over 
én de ontwikkeling van het klimaat zal zijn. 

Stand van zaken 
Nu we uit de stresstesten weten wat de effecten van klimaatverandering zijn, bespreken we 
met onze partners welke knelpunten we ervaren en hoe we die aan kunnen pakken. We 
maken samen actieplannen en komen in de eerste helft van 2021 met een 
investeringsvoorstel. 
De afgelopen twee jaar hebben we in Twente gezien wat de gevolgen van droogte zijn voor 
landbouw, drinkwaterwinning en natuur. Via het programma Zoetwatervoorziening Oost 
Nederland investeren we met het Rijk en regiopartners in een goede en toekomstbestendige 
watervoorziening. Dit jaar stellen we met onze partners een nieuw maatregelenprogramma 
op voor 2022-2027. 

Voorstellen 
Blauwe diensten 
Via blauwe diensten dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een 
klimaatbestendig landelijk gebied. De Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel 
en Noordoost Twente willen de blauwe diensten graag uitbreiden. Dit loopt vooruit op het 
nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid waar dit onderdeel van uitmaakt. 
Omdat we het initiatief van de agrarische collectieven graag willen ondersteunen, stellen we 
voor om voor 2021 €100.000 uit de in het coalitieakkoord beschikbare middelen voor 
Europese cofinanciering water (totaal € 5 miljoen) naar voren te halen. Omdat er nog geen 
investeringsvoorstel is voor de totaal beschikbare € 5 miljoen, dient dit bedrag vooruitlopend 
hierop, in deze Perspectiefnota beschikbaar gesteld te worden. 
  
Grondwaterbescherming 
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2019 de grondwaterbescherming ten behoeve van 
de publieke drinkwatervoorziening in Overijssel en Gelderland onderzocht. De Rekenkamer 
adviseert om het toezicht te intensiveren en de grondwaterheffing alleen te benutten om 
kosten te dekken die verband houden met het onttrekken van grondwater (waterkwantiteit). 
Dit betekent dat we kosten voor waterkwaliteit, zoals het maatregelenprogramma 
gebiedsdossiers en het geadviseerde extra toezicht en handhaving, niet meer uit de heffing 
kunnen dekken. Daarom vragen we jaarlijks € 185.000 extra dekkingsmiddelen uit de 
algemene reserve voor de bekostiging van gebiedsdossiers (die nu via de grondwaterheffing 
lopen) en voor intensivering van het toezicht. 

Energietransitie 
Trends en ontwikkelingen 
In Nederland zijn we gewend aan aardgas en een centraal georganiseerde energielevering. 
Energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking vragen een gezamenlijke inspanning 
van inwoners, overheid en bedrijfsleven. Energieopwekking en nieuwe infrastructuren voor 
energietransport en -opslag leggen een beslag op de ruimte. Het ruimtebeslag en de impact 
van klimaatmaatregelen zijn op het platteland groter dan in de stad. Denk aan de 
grootschalige winning van hernieuwbare energie. Wanneer gebruikers en belanghebbenden 

https://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/110-grondwaterbescherming
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niet betrokken zijn bij de ontwerpen en maatregelen zal er weerstand ontstaan en dat leidt 
tot vertraging. Gelet op de samenhang met economie en het draagvlak onder de bevolking 
is een bestendige langetermijnkoers voor verduurzaming noodzakelijk.  
Onder invloed van de stagnerende economie als gevolg van de coronacrisis daalt de 
olieprijs. Als de daling aanhoudt door een recessie is dat slecht voor de positie van 
hernieuwbare energie (minder rendabel dan fossiel). Aan de andere kant wordt duidelijk dat 
afhankelijkheid van een verdeelde OPEC ongewenst is en dat het vastleggen van 
afdwingbaarheid van energie- en klimaatmaatregelen op nationaal en Europees niveau 
urgent is. Immers, maatregelen moeten ook doorgezet worden als dat tijdelijk minder 
prioriteit lijkt te krijgen. Ook is het creëren van level playing fields voor bedrijven die 
duurzamer produceren van belang. 

Stand van zaken 
Provincies en gemeenten onderschrijven het klimaatakkoord. Dat betekent inzet om de 
uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit is 
een hogere ambitie dan in de Omgevingsvisie Overijssel voor 2030 is opgenomen. Provincies 
hebben een rol in alle vijf sectoren uit het klimaatakkoord. Deze sectoren zijn: gebouwde 
omgeving, landbouw en landgebruik, elektriciteit, industrie en mobiliteit. De uitwerking van 
het klimaatakkoord in Overijssel krijgt onder meer vorm in de Regionale Energiestrategieën 
(RES), de herijking van het programma Nieuwe Energie Overijssel, de herijking van het 
agro-foodbeleid, de doorontwikkeling van het natuurbeleid (inclusief bomen en bossen), het 
economische beleid gericht op MKB, arbeidsmarkt en innovatie, de aanpak van 
veenweidegebieden en het opstellen van een aanpak voor Regionale Mobiliteits Plannen.  
 
49% reductie van de uitstoot van broeikasgassen is een stevige opgave. Het gaat daarom de 
komende jaren zowel om ‘meters maken’ als om ‘meters voorbereiden’. Meters maken doen 
we via ons programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (NEO). Meters voorbereiden 
doen we vooral met de regionale energiestrategieën.  
 
De regionale klimaat- en energiestrategieën ontwikkelen we met medeoverheden, 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners en met aanliggende gebieden in 
Twente en West-Overijssel. In de strategieën leggen we vast wat we regionaal doen om de 
doelstellingen voor 2030 te halen met een doorkijk naar 2050. In 2020 maken we per RES-
regio een concept-RES, in 2021 volgt een definitieve RES. De provincie participeert als een 
van de partners in dit 'bottom up' proces. 
 
De provincie speelt een belangrijke rol bij de ruimtelijke effecten van energietransitie. De 
definitieve regionale energiestrategieën worden vastgelegd in onze Omgevingsvisie. We 
zetten ons organiserend vermogen en onze kennis in om tot geaccepteerde strategieën te 
komen. Met onze bevoegdheden en middelen, bijvoorbeeld het programma NEO en het 
Energiefonds, dragen we actief bij aan de uitvoering van de strategieën. 
In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel 9,2%. De ambitie van 20% 
nieuwe energie in 2023 staat onder druk. Op basis van het coalitieakkoord en de 
tussenevaluatie van het programma hebben we Provinciale Staten in maart voorgesteld voor 
drie speerpunten te kiezen die zorgen voor een versnelling van de doelrealisatie voor 2023 
en voor 2030: energiebesparing bij bedrijven en woningen, energiegebieden en 
warmtenetprojecten. Financiering is voorzien uit de € 20 miljoen die in de Perspectiefbrief 
2020 is gereserveerd voor de energietransitie. In de tussenevaluatie wordt aangegeven dat 
warmtenetten naar verwachting een aanzienlijke overheidsbijdrage vergen. De nu 
gereserveerde middelen helpen, maar volstaan hiervoor niet. 

Voorstellen 
Voor deze opgave zijn geen voorstellen opgenomen in deze Perspectiefnota. 
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Aantrekkelijk wonen en ruimte 
Trends en ontwikkelingen 
In het landelijk gebied slaan veel maatregelen rond opgaven als energietransitie, 
klimaatadaptatie, verduurzaming van de landbouw en biodiversiteit neer. Tegelijkertijd 
komen door vergrijzing de voorzieningen onder druk en is de woningvoorraad minder 
passend. Hierdoor komt de leefbaarheid van het platteland onder druk. De wereldwijde 
ontwikkelingen zorgen voor vragen. De steden kunnen voor aantrekkelijk wonen, voedsel en 
recreatie niet zonder het platteland. Hoe vinden we een goede balans tussen stad en 
platteland? Als het platteland voldoende middelen van bestaan biedt, dan zetten vergrijzing 
en ontgroening niet of minder snel door en blijft het voorzieningenaanbod in stand. 
Door toename van het aantal huishoudens en migratieoverschot neemt de vraag naar 
geschikte woningen toe en loopt de druk op de woningmarkt op. Naast deze kwantitatieve 
opgave zien wij door de afname van de grootte van huishoudens en de vergrijzing en door 
duurzaamheidseisen die aan gebouwen en woningen worden gesteld een kwalitatieve 
mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. 

Stand van zaken 
Als regisseur van de leefomgeving wordt er veel van ons als provincie gevraagd. De 
hoofdopgaven uit het coalitieakkoord en de transities – zoals de overgang naar duurzame 
energie, klimaatbestendigheid en duurzame landbouw – hebben grote impact en vragen om 
zorgvuldige inpassing in de ruimte. Onze provincie is te klein om alle opgaven naast elkaar 
een plek te geven. Dit vraagt om keuzes en combinaties. Daarom herzien we ons 
omgevingsbeleid (herziening Omgevingsvisie), waaronder ons beleid op de stedelijke 
omgeving, een heldere koers voor het landelijk gebied en het uitwerken van gezondheid als 
vierde rode draad in ons omgevingsbeleid. Zorgvuldig ruimtegebruik is ons uitgangspunt 
waarbij we rekening houden met de motie Groen Bouwen. 
Vooruitlopend op deze inhoudelijke herziening van de Omgevingsvisie werken aan een 
actualisatie om te zorgen dat onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening optimaal 
aansluiten op de Omgevingswet. Hoewel de invoering van de wet is uitgesteld gaat dit 
proces verder. Ook ondersteunen we gemeenten in de transitie naar de nieuwe wet door 
nieuwe werkprocessen te faciliteren. Hiervoor zijn we, naast onze reguliere werkzaamheden, 
gestart met het intern beraad (planbeoordeling) en omgevingsplatforms (planbespreking 
met gemeenten). 
Vanuit het investeringsbesluit Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail werken we samen 
met ons netwerk aan toekomstbestendige steden en regio’s waar onze inwoners prettig 
kunnen wonen, werken en leven. De druk op de woningmarkt neemt toe, evenals de 
duurzaamheidseisen die aan gebouwen worden gesteld. Naast deze kwantitatieve opgave 
zien wij een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Om een 
kwalitatieve balans op de woningmarkt te bereiken werken we aan kwalitatieve 
programmering en ruimte voor maatwerk in regionale woonagenda's. Hierin nemen we ook 
de motie Wissink c.s.Betaalbare woningen voor starters mee door per regio een 
instrumentenmix te ontwikkelen om de positie van starters op de woningmarkt te 
verbeteren. Er zijn slimme dwarsverbanden te leggen met revitalisering of transformatie van 
recreatieparken. Conform de Motie Hof c.s.Recreatie & Huisvesting gaan we tijdelijke 
mogelijkheden bieden voor flexibel wonen voor doelgroepen op recreatieparken. Tijdelijke 
huisvesting kan bovendien bijdragen aan een verdienmodel dat parken een duurzaam 
toekomstperspectief geeft. 
Door de coronacrisis zien we dat de vitaliteit van onze binnensteden extra onder druk komt 
te staan. In de uitvoering van het investeringsbesluit zetten we dan ook specifiek in op de 
opgaven die nu extra urgent zijn in de binnensteden en de retail. Conform de motie 
Veltmeijer c.s. Retail II onderzoeken we waar de knelpunten liggen binnen de gemeentes 

https://overijssel.notubiz.nl/document/8487799/1/M3_GL_-_Groen_bouwen
https://overijssel.notubiz.nl/document/8164743/2/motie_begroting_betaalbare_woningen_voor_starters
file:///C:/Users/gija/AppData/local/Microsoft/Windows/Temporary%2520Internet%20Files/Content.Outlook/OZG3KXJX/-%20Onderzoek%20te%20verrichten%20naar%20de%20mogelijkheden%20voor%20flexibel%20wonen%20voor%20doelgroepen%20op%20recreatieparken%20en%20het%20effect%20daarvan%20op%20de%20woningmarkt
https://overijssel.notubiz.nl/document/8487752/1/M2_-_PVV_Retail_II
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met betrekking tot de huidige regelgeving en het huidige beleid. Waar nodig nemen we dit 
mee bij de revisie van de Omgevingsvisie. Daarnaast gaan we, samen met partners, aan de 
slag met complexe gebiedsontwikkelingen waar veel opgaven zoals klimaatadaptatie, 
energietransities, circulaire economie en woningbouw samen komen. 

Voorstellen 
Voor deze opgave zijn geen voorstellen opgenomen in deze Perspectiefnota. 

Vitaal landelijk gebied 
Trends en ontwikkelingen 
Belangrijke uitdagingen in het landelijk gebied zijn (ruimte)schaarste, klimaatverandering, 
(grond-)water, biodiversiteit, verdienvermogen en technologie. Vanwege de internationale 
invloeden moeten we goed kijken waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen en waar we 
ons moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. 

Stand van zaken 
Met de herziening van de Omgevingsvisie sturen we op de samenhang tussen de 
verschillende opgaven. Voor het landelijk gebied zijn die talrijk en omvangrijk. De te bepalen 
koers voor het landelijk gebied omvat: 
Landbouw 
Wij werken aan een toekomstvisie op de landbouw; Welke impact heeft verduurzaming en 
kringlooplandbouw op economie, natuur en ruimtegebruik? Welke provinciale rol past 
daarbij? Met het oog op de leefbaarheid vinden wij het belangrijk dat er agrarische 
gezinsbedrijven gevestigd blijven rondom N2000. Hierdoor ontstaan ook weer nieuwe en 
robuuste verdienmogelijkheden voor de bedrijven op basis van bijvoorbeeld 
ecosysteemdiensten. Dit is ook van belang voor de houdbaarheid/betaalbaarheid van het 
toekomstig natuurbeheer. 
Natuur 
Met het Rijk werken wij aan een Natuurpact 2.0. Hierin willen we onder andere afspraken 
maken over de ambitie van het Rijk van 100% doelbereik op biodiversiteit in 2050 en geen 
achteruitgang meer in 2030. Intussen zetten wij ons acties gericht op beleven, benutten en 
beschermen van natuur onverkort door. 
Klimaat 
Het klimaat wordt extremer met als gevolg hittestress, droogteschade, wateroverlast en 
grotere overstromingsrisico’s. Wij werken met waterschappen en gemeenten de 
adaptatiestrategie uit. Met de bossenstrategie en de uitvoering van de motie 1,1 miljoen 
bomen werken we aan klimaatmitigatie. 
Energie 
De regio’s Twente en West-Overijssel werken aan een Regionale Energiestrategie. De 
energietransitie vraagt afstemming met bestaande processen en inpassing in gebieden. 
Leefbaarheid 
Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat als gevolg van bovengenoemde 
transities een solide, landschapsinclusief beleid urgent is. Ditzelfde geldt voor de 
leefbaarheid en vergt aandacht voor lokale belangen.  
In het Bestuurlijk overleg Samen Werkt Beter delen wij informatie en stemmen wij 
voornemens over deze opgaven af met onze maatschappelijke partners. 
Wij werken aan instandhouding en herstel van de biodiversiteit. Dat doen we met: 

 de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natura2000; 
 groenblauwe dooradering in het landelijk gebied, met partners bouwen we voort op 

"Rijp en Groen in Overijssel"; 



17

 een toekomstbestendige Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF); ons collectief 
monitoringsysteem voor soorten waarmee we onze rol als bevoegd gezag uitoefenen; 

 ons uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar; 
 continuering van de extra agrarisch beheer voor de weidevogel; 
 onze aanpak van invasieve exoten, een nieuwe wettelijke taak; 
 het beheer van onze natuurgebieden. In dit kader stellen wij voor een 

”vaarvergoeding” in te voeren voor beheer dat alleen via water mogelijk is. 
  
Veenweide 
De opgave voor veenweide is onderdeel van het Klimaatakkoord. Provincies hebben de 
regierol voor een gebiedsgerichte aanpak. We werken aan toekomstperspectief voor de 
boeren, in samenhang met opgaven als N2000 en stikstof. Per gebied moet dat dit jaar een 
veenweidestrategie opleveren. Een interbestuurlijke regiegroep geeft landelijk leiding aan dit 
proces. De afstemming tussen Rijk en de veenweideprovincies gaat over de inzet van € 100 
miljoen impulsmiddelen in 2020/2021. Voor ons ligt hier een kans om deze middelen (deels) 
in te zetten binnen de uitvoering van de N2000 gebiedsplannen. Daarnaast heeft het Rijk in 
het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) € 2,4 miljoen toegezegd voor 
ingediende projecten uit de IBP-gebiedsagenda Noordwest Overijssel. Met gemeenten en 
waterschappen kijken we hoe we tot een Overijsselse veenweidestrategie kunnen komen. 
  
Ontwikkelopgave Natura2000 
Op 3 juli 2013 hebt u het statenvoorstel PS/2013/412 “Samen verder aan de slag met de 
EHS" vastgesteld, de Uitvoeringsreserve NNN (Natuurnetwerk Nederland, voorheen EHS) 
ingesteld en deze met provinciale middelen gevuld en een aantal uitvoeringskaders 
vastgesteld. U hebt in aansluiting daarop op 13 november 2013 kennis genomen van de 
beschikbare Rijksmiddelen. In dat perspectief bent u de verplichting aangegaan om de 
Ontwikkelopgave Natura2000 uit te voeren binnen de landelijke en interprovinciale kaders 
(commissie-Jansen). In het statenvoorstel PS/2014/62 “Uitvoeringsreserve EHS” zijn de 
spelregels voor de sturing, beheersing en verantwoording van de uitvoeringsreserve NNN 
aan u voorgelegd. Daarnaast is in dat voorstel de dekking voor de prognose van de 
Ontwikkelopgave Natura 2000, het omvangrijkste onderdeel, en het beheer en 
uitvoeringskosten gegarandeerd tot en met 2021. Conform toezeggingen hebben wij de 
jaarlijkse Actualisatie van de Uitvoeringsreserve afgerond. 
De Ontwikkelopgave Natura 2000 is in volle gang. De samenwerking met de partners van 
Samen werkt beter blijft zijn vruchten afwerpen en de planuitwerking van de eerste fase 
nadert zijn voltooiing. Ook zijn de eerste maatregelen in het veld uitgevoerd. 
De financiële Actualisatie 2020 laat zien dat er een risico bestaat dat de dekking in 
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland niet toereikend is. In de Perspectiefnota en 
Monitor-I voor 2019 hebben wij dat reeds gemeld, samen met de aankondiging om stevig te 
sturen op uitgaven en risico’s (“scherp aan de wind varen”). Daartoe is in 2019 een aantal 
stuurknoppen in beeld gebracht, gericht op kostenbeheersing en het vinden van aanvullende 
dekking. Het afgelopen jaar hebben wij gezien, dat vanuit diverse stuurknoppen al een 
positieve uitwerking op de prognose gerealiseerd is. 
Ook zien wij dat er nieuwe stuurknoppen in beeld zijn gekomen, met name als het gaat om 
aanvullende dekking. Sinds het Raad van State besluit over de PAS van mei 2019 en de 
daaruit voortvloeiende landelijke discussie over de aanpak van de stikstofproblematiek heeft 
het Rijk aangekondigd aanvullende middelen vrij te maken, onder andere voor 
natuurherstel. Inmiddels is op verschillende onderwerpen, onder andere de veenweide-
gebieden en versnelling van natuurherstel via de terreinbeherende organisaties, een proces 
op gang gekomen om invulling aan deze Rijksbijdragen te geven. Wij hebben voor Overijssel 
onze inbreng daarvoor geleverd, definitieve besluitvorming is nog niet geweest. 
Tegelijk is er sprake van risico’s op meerkosten. Het gaat dan onder andere om maatregelen 
die voortkomen uit onderzoek maar niet geraamd zijn, complexe hydrologische maatregelen 
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(met name extern) die toch meer kosten dan oorspronkelijk geraamd, tegenvallers door 
mogelijke aanwezigheid van PFAS en overgangsbeheer wat langer nodig is dan gedacht. 
Met scherp aan de wind (blijven) varen en de genoemde mogelijkheden tot aanvullende 
dekking lijkt het nog steeds mogelijk om de opgave binnen de met u afgesproken financiële 
kaders uit te voeren. Indien er sprake is van scope-uitbreiding van het programma, 
waarvoor geen aanvullende dekking via Rijksmiddelen gevonden is, komen wij bij u terug. 
Deze informatie sluit aan bij hetgeen wij u eerder hebben gemeld in de Perspectiefnota en 
Monitor 2019-I. Daarbij hebben wij ook gemeld dat het, ondanks de maatregelen die wij 
nemen, mogelijk noodzakelijk zal zijn om aanvullende voorstellen te doen ten laste van de 
financiële ruimte vanaf 2022. Dit is nog steeds van toepassing. Voor de maatregelen die in 
de eerste periode (tot en met 2021) genomen moeten worden, zijn als zodanig voldoende 
middelen beschikbaar. Extra middelen zijn op dit moment daarom niet nodig voor de 
voortgang in 2021. 

Voorstellen 
Toezicht N2000 gebieden 
De provincie heeft een wettelijke taak toezicht te houden op activiteiten in Natura2000 
gebieden en indien nodig te handhaven op illegaliteiten en overtredingen van de Wet 
Natuurbescherming. In de beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden in Overijssels is 
opgenomen dat toezicht- en handhaving op basis van de landelijk ontwikkelde en 
vastgestelde ‘Handreiking handhavingsplan Natura 2000’ nader worden uitgewerkt in 
toezichtsplannen. In het Toezichtplan Natura2000 Overijssel zijn voor de komende jaren de 
prioriteiten in het toezicht en een nalevingstrategie beschreven. 
Per gebied zijn de meest bedreigende activiteiten geprioriteerd waarop minimaal toezicht 
gehouden moet worden om de instandhoudingsdoelstellingen te bewaken en te voorkomen 
dat de natuurkwaliteit achteruit gaat. De huidige inzet is niet voldoende om op de meest 
bedreigende illegale activiteiten in N2000 toezicht te houden. Adequaat toezicht vraagt een 
grotere capaciteit dan nu beschikbaar is in het reguliere VTH programma. Er is 3,5 fte extra 
benodigd waar structureel € 265.000 per jaar voor nodig is. Dit is verwerkt in het budgettair 
perspectief vanaf 2021. 
  
Databank Flora en Fauna 
Het Rijk financierde de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), maar stelt dat provincies, 
als beleidsverantwoordelijke voor natuur, verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en 
verwerken van natuurgegevens. Bovendien vereist de Omgevingswet open data, waardoor 
het huidige systeem met betaalde abonnementen niet langer houdbaar is. Het werken met 
open data vraagt ook aanpassingen van de NDFF. Eerder is hier al over besloten in IPO-
verband. Het gaat om een structurele investering van € 100.000 in 2021 oplopend naar € 
325.000 vanaf 2025. 
  
Weidevogels 
De start van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) begint later dan in eerste 
instantie was gepland. De verwachting is dat dit programma in 2023 van start gaat. Echter, 
ontstaat er hierdoor een ‘gat’ in de financiering van het agrarisch natuurbeheer als het gaat 
om de bescherming van weidevogels. Om een nieuwe impuls aan het weidevogelbeheer te 
geven, heeft het ministerie van LNV in 2018 voor beheer € 22 miljoen van GLB pijler 1 naar 
pijler 2, waarvan € 2,4 miljoen voor Overijssel. In de periode van 2019 tot en met 2021 
wordt hiervan jaarlijks € 800.000 ingezet voor weidevogelbeheer. Het is nog onduidelijk of 
in het overgangsjaar (2022) het Rijk wellicht aanvullende middelen beschikbaar stelt. We 
willen voorkomen dat de opgebouwde aanpak van de afgelopen jaren teniet wordt gedaan 
waardoor de continuïteit in gevaar komt. In het budgettair perspectief is daarom voor 2022 
€ 800.000 verwerkt. 
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Aanpak invasieve exoten 
Sinds 2018 hebben provincies de wettelijke verantwoordelijkheid voor het bestrijden van 
invasieve soorten. Dit is op basis van de Unielijst EU. Een plan van aanpak wordt voor de 
zomer 2020 voorgelegd voor besluitvorming aan Gedeputeerde Staten. Deze zal een 
subsidieregeling bevatten en een aanpak voor urgente gevallen. Om de wettelijke taak te 
kunnen voldoen en de urgente gevallen aan te kunnen pakken, wordt er vanaf 2021 
structureel € 300.000 gevraagd. De financiële impact hiervan is te zien in het budgettair 
perspectief. 
  
Vaarvergoeding 
In de brief van 23 april 2020 (kenmerk 2020/1101005) hebben wij u geïnformeerd over de 
uitvoering van motie Van der Velde c.s. (11 december 2019). Het ging daarbij over het 
toekennen van de vaartoeslag voor het rietmaaibeheer voor Staatsbosbeheer en haar 
pachters voor de Weerribben als onderdeel van het subsidiestelsel voor natuurbeheer.  
De vaarvergoeding kent het gelijkheidsbeginsel dat uniform toegepast moet worden voor 
alle beheerders die onder vergelijkbare omstandigheden natuurbeheer uitvoeren. Uitgaande 
van dit beginsel komen Natuurmonumenten en haar pachters in de Wieden en het 
Natuurcollectief Overijssel (particuliere eigenaren) dan vanaf 2023 voor de vaarvergoeding 
in aanmerking. Deze vergoeding is bedoeld voor beheerders van Veenmosrietland (waarvan 
een groot deel rietsnijders) in de Wieden en Weerribben. De vaarvergoeding wordt verstrekt 
voor percelen die alleen over water bereikbaar zijn voor de aan- en afvoer van materiaal en 
producten. Zij gaan op dat moment een nieuwe 6-jarige beheerovereenkomst aan met de 
provincie. Zoals aangekondigd in onze brief van 23 april 2020 doen wij u hierbij een voorstel 
voor dekking van de kosten. Mede als gevolg van stijging van de landelijke tarieven kan 
vanaf 2023 de vaarvergoeding voor de Wieden niet meer geheel uit bestaande middelen 
worden gedekt. Er is vanaf 2023 jaarlijks structureel € 500.000 nodig. Dit bedrag loopt op 
naar € 700.000 vanaf 2026 per jaar. De jaren tot en 2024 zijn verwerkt in het budgettair 
perspectief. 
  
Toekomstgerichte erven 
In 2019 zijn we gestart met de inzet van ervencoaches onder de noemer Toekomstgerichte 
Erven. Dit programma wordt in 2020 geëvalueerd en op basis van de besluitvorming 
daarover eventueel gecontinueerd. Het is nodig om zicht te hebben op financiering van het 
vervolg om te voorkomen dat het programma vroegtijdig stopt en er in 2021 geen middelen 
beschikbaar zijn. Het gaat om een bedrag van € 1 miljoen. Deze middelen worden ingezet 
om de periode tussen evaluatie en besluitvorming te kunnen overbruggen en vervolgens ten 
behoeve van de uitvoering van de besluitvorming over de evaluatie van het programma. 
  
Zeer zorgwekkende stoffen 
Een belangrijke ontwikkeling is die van de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en PFAS. Deze 
stoffen leiden tot maatschappelijke onrust en stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld PFAS) of tot daadwerkelijke gezondheidsschade (bijvoorbeeld Chroom-6). 
Deze stoffen moeten zoveel mogelijk uit de leefomgeving worden geweerd en daarom is 
landelijk een integrale aanpak van ZZS ontwikkeld die vanaf 2020 wordt uitgevoerd. Voor 
Overijssel gaat het om incidenteel € 100.000 benodigde middelen. In het budgettair 
perspectief is te zien dat er in 2021 € 60.000 en in 2022 € 40.000 nodig is. 
  
Kavelruil 
Verder zien we dat voor diverse opgaven in het landelijk gebied het instrument vrijwillige 
kavelruil nuttig kan zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november 2019 hebben 
Provinciale Staten de Motie Kavelruil aangenomen. De motie roept GS op om inzichtelijk te 
maken wat de noodzaak is van kavelruil. We zien dat de landbouwverkavelingssituatie in 
veel gebieden in Overijssel beter kan. Een goede verkaveling is een voorwaarde voor de 
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landbouwsector om de slag naar grondgebondenheid en kringlooplandbouw te maken. Een 
toekomstbestendige landbouw sector is daarbij het uitgangspunt. Ook voor andere opgaven 
in het landelijk gebied is het instrument vrijwillige kavelruil nuttig. Het helpt bij de 
(gebiedsgerichte) aanpak stikstof, versterking van landschap en natuurwaarden, 
verminderen van transportbewegingen in een gebied en het verbeteren van de 
waterhuishouding. Daarmee is het instrument kavelruil onmisbaar om het landelijk gebied 
optimaal in te richten. 
 
Diverse gemeenten, waterschappen en agrariërs hebben behoefte aan procesondersteuning 
om dit instrument in te zetten. Als we geen ondersteuning bieden dan kunnen partijen geen 
kavelruilprojecten uitvoeren ter verbetering van de landbouw¬structuur in combinatie met 
andere doelen, waardoor we de opgaven in het landelijk gebied minder makkelijk realiseren. 
Wij willen dan ook kavelruilprojecten ondersteunen met inzet van middelen uit het 
coalitieakkoord voor landbouw/Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) als die bijdragen 
aan meerdere doelen in het landelijk gebied, zeker binnen de (gebiedsgerichte) aanpak 
Stikstof. In het coalitieakkoord is € 9 miljoen beschikbaar voor extra 
cofinancieringsmogelijkheden in het nieuwe GLB in de coalitieperiode. Doordat de invoering 
van het GLB tenminste met een jaar wordt uitgesteld is er financiële ruimte om een deel van 
de middelen in te zetten voor het instrument kavelruil. Het voorstel is € 1,1 miljoen vanuit 
het coalitieakkoord budget van € 9 miljoen beschikbaar te stellen voor kavelruil voor de 
jaren 2020 en 2021, waarvan € 500.000 in 2020 en € 600.000 in 2021. Het budget in 2021 
kunnen we naar verwachting verdubbelen met de inzet van Europese cofinanciering.  
 
Wij stellen u voor om de storting in de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel in 2020 te 
verhogen met € 1,1 miljoen en in 2022 te verlagen met hetzelfde bedrag. Daarnaast stellen 
wij u voor om in 2020 de € 1,1 miljoen vanuit de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel 
over te hevelen naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan 
prestatie 3.4.3 Landbouwstructuurversterking. Onder voorbehoud van goedkeuring van deze 
overheveling besluit GS om € 500.000 toe te voegen aan de begroting 2020 en € 600.000 
aan de jaarschijf 2021 en te koppelen aan prestatie 3.4.3 Landbouwstructuurversterking. 
  
Faunaknelpunt N737 
In onze reactie op uw motie over de faunaknelpunten op de N737 hebben we aangegeven in 
de Perspectiefnota met een dekkingsvoorstel te komen en dan ook in beeld te zullen 
brengen wat de kosten zijn om ook de overige urgente faunaknelpunten op te lossen. De 
kosten voor de N737 bedragen € 1,7 miljoen (investering en gekapitaliseerde beheerlasten). 
Wij hebben in het Jaarverslag 2019 voorgesteld deze kosten te dekken uit de 
meeropbrengsten motorrijtuigenbelasting 2019. Om ook de andere urgente faunaknelpunten 
op te lossen is een investering van nog € 5,5 miljoen nodig, waarbij gerekend is op een 
besparing van gemiddeld 10% van de investeringskosten door de benodigde maatregelen te 
koppelen aan geplande rehabilitatie- of onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast vraagt dit 
extra beheermiddelen (oplopend tot € 120.000 per jaar in 2030). Eén van die overige 
urgente faunaknelpunten ligt op een wegvak waar in 2021 regulier onderhoud plaatsvindt. 
De kosten om dit faunaknelpunt op te lossen zijn zeer gering en kunnen worden opgevangen 
in de reguliere begroting. Eind 2020 ronden wij de verkenning naar een programmatische 
aanpak van natuurinclusieve infrastructuur af. Wij doen u dan een voorstel over hoe natuur 
(waaronder faunaknelpunten) te integreren in de planning van aanleg en onderhoud van 
provinciale infrastructuur. Indien daarvoor extra middelen nodig zijn, kan deze afweging 
worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022. 
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Samenleven in Overijssel 
Trends en ontwikkelingen 
De huidige coronacrisis is een lakmoesproef voor het openbaar bestuur. Zal zij in staat zijn 
geloofwaardige maatregelen te nemen en de negatieve gevolgen te beperken? Worden ook 
de kansen gezien en benut? Dan kan dat (nieuw) vertrouwen geven. Bij het lang aanhouden 
van de crisis of verkeerde beleidskeuzes kan het omgekeerde gebeuren. Vanwege de 
beperkte mogelijkheden om elkaar fysiek te treffen, komt het “samen” meer onder druk te 
staan. We worden nu door de omstandigheden gedwongen aan de slag te gaan met 
creatieve en adaptieve manieren van samenwerken en participatie. Dit kan een verrijking 
betekenen van onze democratie. Eén van onze grootste uitdagingen. 
In deze coronacrisis zien we de solidariteit toenemen. Hoe verschrikkelijk de crisis ook is, 
het laat de veerkracht van onze samenleving zien. Haar zelfredzaamheid én 
samenredzaamheid. Het Overijsselse noaberschap ten voeten uit. Veel kansen worden benut 
om het beste te doen voor Overijssel en haar inwoners. We hopen dit met elkaar vast te 
houden. 

Stand van zaken 
Het stimuleren van cultuuronderwijs krijgt dit jaar een versnelling door de inzet van 
vouchers. Na de ondertekening van het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 
2019-2026 vorig jaar, zijn we in de afgelopen periode verder gegaan met het stimuleren van 
het cultuuronderwijs op 294 Overijsselse scholen door middel van de ‘Voucherregeling lokale 
convenanten cultuuronderwijs voor gemeenten’. De resultaten van deze regeling worden 
jaarlijks gemonitord en gerapporteerd via de Planning- & Controlcyclus. Het Overijssels 
Sportakkoord wordt in samenwerking met gemeenten, sportorganisaties, specialisten, 
onderwijs en provincie vormgegeven. Na de kick-off bijeenkomst in november 2019, is het 
akkoord in de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Verschillende projecten zijn opgestart. 
Ondertekening wordt gepland voor najaar 2020. 
In het coalitieakkoord is de ambitie vastgelegd om de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen 
te waarborgen door middel van een Overijsselse zorgtafel. We maken nu samen met 
betrokken partners in het netwerk vraagstukken inzichtelijk. Eerste ervaringen met een 
zorgtafel zijn opgedaan en we verwachten dat we in 2021 het instrument zorgtafel verder 
kunnen ontwikkelen. 
Bij de opgave om lichtvervuiling langs wegen te verminderen, kijken we in afstemming met 
gemeenten, waar de verlichting kan worden beperkt of verwijderd zonder dat dit ten koste 
gaat van de veiligheid. Het gebruik van energiezuinige verlichting langs provinciale wegen is 
al standaard bij elke nieuwe wegaanleg of -verbouwing. 
Ten behoeve van een krachtig openbaar bestuur, ondersteunen we gemeenten waar 
mogelijk en waar nodig. Zeker in deze tuin van corona, is de behoefte aan kennisdeling en 
ondersteuning groot. De kosten van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning bij de meeste gemeenten tot een tekort in hun begroting die slechts met 
grote bezuinigingen en inzet van reserves kan worden opgelost. Als provincie ondersteunen 
wij gemeenten door kennis en (landelijke) voorbeelden van good practice te delen. 
Daarnaast maken wij ons binnen IPO sterk voor een provinciale lobby richting het Rijk. 
 
De coronacrisis vormt ook een groot experiment voor de democratie: hoe in deze tijden 
inspraak, participatie en samenwerking op een goede wijze te bewerkstelligen? Dit roept 
vragen op over het bestuur dat je wilt zijn. De kansen die zich hier nu voordoen willen we 
dan ook benutten om de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel te versterken. 
Wat betreft onze samenwerking met de regio’s in Overijssel, was 2019 het jaar waarin de 
regio Twente een forse financiële impuls van het Rijk ontving en konden we met genoegen 
constateren dat begin 2020 ook de regio’s Zwolle en Cleantech een forse toezegging van het 
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Rijk hebben ontvangen. De provincie heeft hierin, als een van de partners in de regio’s een 
ondersteunende en bemiddelende rol gespeeld en zal in de komende periode betrokken 
worden bij de verdere uitwerking van de regiodeal. Samen met de regio’s en het Rijk zullen 
we nagaan of de coronacrisis nog moet leiden tot bijstelling van de focus van de regiodeals. 
Ten behoeve van een goed functionerende democratie, is het belangrijk dat iedereen 
meedoet en daarom streven wij ernaar dat elke scholier minstens eenmaal tijden de 
schoolcarrière in het provinciehuis is geweest. In de afgelopen maanden hebben we hiertoe 
met onderwijsinstellingen, afspraken gemaakt over de opzet en uitvoering van het 
programma Burgerschap. 
In de strijd tegen ondermijning, werken wij intern en extern met onze partners samen. 
Intern hebben we de implementatie van de Wet Bibob vormgegeven door (bepaalde) 
onroerend goed transacties, vergunningaanvragen, subsidieaanvragen en inkooptrajecten 
vooraf te screenen. Daarnaast hebben we inmiddels een goede samenwerking tot stand 
gebracht met het Regionaal Informatie- Expertisecentrum (RIEC), OM, politie en 
Veiligheidsregio’s en werken we samen met gemeenten in projecten tegen criminaliteit en 
ondermijning, zoals het project Vitale vakantieparken en de bestrijding van criminaliteit in 
het landelijk gebied. Recentelijk is in samenwerking met het RIEC het Provinciale 
Ondermijningsbeeld afgerond. 

Voorstellen 
Voor deze opgave zijn geen voorstellen opgenomen in deze Perspectiefnota. 

Bedrijfsvoering 
Van inhuur naar vast 
De mate waarin wij inhuurprofessionals inzetten is ongewenst 
Het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ stelt “Structurele opgaven vragen 
structurele middelen en structurele inzet van personeel. Om te anticiperen op veranderende 
opgaven, langlopende investeringen en de huidige arbeidsmarkt is er meer flexibiliteit nodig 
in de omvang van onze vaste formatie. Op basis van strategische personeelsplanning, 
bedrijfseconomische afwegingen en goed werkgeverschap, wordt de balans tussen vaste, 
flexibele en ingehuurde formatie gezocht. Daarbij zijn we kritisch op externe inhuur” (p.32). 
Deze opdracht sluit aan bij een kanteling in de visie op werkgeverschap. Sociale partners 
van de cao provincies hebben afgesproken het gebruik van inhuurprofessionals te beperken: 
een vast dienstverband is de norm, externe inhuur is -met onderbouwing- voor ‘piek, ziek en 
chique’. En onlangs pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR. Het 
betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht, 2020) ervoor om ‘goed werk’ voor 
iedereen vanaf nu te zien als belangrijke maatschappelijke opdracht. Hier ligt een 
voorbeeldrol voor de overheid. 
Wij hebben sinds de reorganisatie van 2012 als uitgangspunt om incidentele opgaven te 
bemensen met inhuur. De omvang van de incidentele opgaven was en is vooralsnog groot. 
En daarmee de omvang van de inhuur. De provincie heeft inmiddels ervaren dat een aantal 
incidentele opgaven een structureel karakter krijgt door de duur en de opeenvolging ervan. 
Denk aan de grote infrastructuurprojecten of de ontwikkelopgave / Natura2000. Daarnaast 
huurt de provincie in voor nieuwe functies die we bij het maken van ons functiegebouw in 
2012 niet hebben voorzien, maar die nu structureel van belang zijn, zoals een chief 
information security officer. 
Een flexibele schil is van belang om mee te kunnen bewegen met (de omvang van) de 
opgaven die de provincie wil realiseren. Wij merken echter dat de huidige omvang van 
inhuur een wissel trekt op de organisatie. Denk aan opeenvolgende (inwerk)begeleiding, 
onderlinge binding, verankering van deskundigheid/expertise en continuïteit van het netwerk 
met onze partners/ belanghebbenden in de omgeving. 
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Alles overwegend en met het oog op voornoemde opdracht uit het coalitieakkoord willen wij 
vaker de keuze maken om mensen in vaste dienst te nemen, al betreft het incidenteel geld. 
Daar leggen we een bedrijfsmatige afweging onder met behulp van de inzet van een aantal 
principes. 
  
Een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur 
Het is van belang dat de provinciale organisatie de ruimte heeft om in iedere situatie de 
bedrijfsmatige afweging te maken ten aanzien van: 
- de optimale mix van benodigde personele capaciteit en kennis; 
- een keuze voor een vast dan wel een tijdelijk dienstverband of inhuur. 
We gaan de volgende principes toepassen om tot een betere balans te komen tussen vaste, 
flexibele en ingehuurde formatie: 

 Wij streven naar een provinciale organisatie in balans: om optimaal te kunnen 
presteren gaat het om het binden van voldoende mensen via duurzame 
arbeidsrelaties om de structurele werkvoorraad te borgen. Waarbij de betrokkenheid 
bij de provincie en onze opgaven, de verankering van deskundigheid/expertise en de 
continuïteit van het netwerk met onze partners/belanghebbenden in de omgeving 
belangrijke aandachtspunten zijn. 

 Wij bieden vooraleerst kansen aan eigen medewerkers (talentmanagement) 
respectievelijk bevorderen de interne flexibiliteit door flexpooling. Die laatste omvat 
groepen eigen medewerkers die door ons flexibel kunnen worden ingezet, zoals 
programma- en projectleiders, trainees. 

 Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan het in dienst nemen boven de inzet van 
inhuurprofessionals. Wanneer wij inhuurprofessionals inzetten is dat een 
beargumenteerde keuze, zijn wij een zorgvuldige opdrachtgever en handelen wij 
overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. 

Wij verstaan onder de inzet van inhuurprofessionals de personele capaciteit, die niet in 
dienst is van de provincie, maar die tijdelijk aan de organisatie wordt toegevoegd voor het 
uitvoeren van in tijd afgebakende programma’s/projecten, incidentele specifieke klussen en 
het opvangen van fluctuaties in de bedrijfsvoering. Onderliggende redenen of situaties die 
kunnen leiden tot de inzet van inhuurprofessionals zijn specifieke kennis, deskundigheid of 
ervaring die benodigd is, maar niet voorhanden in de provinciale organisatie. Ook 
continuïteit speelt een belangrijke rol: (tijdelijke) vervanging bijvoorbeeld omdat een 
medewerker wordt toegevoegd aan een programmateam of uitvalt als gevolg van ziekte. 

 De financiële kaders die u aan de provinciale organisatie stelt, zijn leidend.  
U autoriseert conform artikel 6 Financiële Verordening de Begroting. Binnen de 
Begroting maken wij telkens een bedrijfsmatige afweging tussen het in dienst nemen 
van eigen mensen naast de inzet van inhuurprofessionals. De personeelsgebonden 
kosten vormen de basis voor de financiering van de personele capaciteit. Nieuw is dat 
de bedrijfsmatige afweging kan leiden tot het inzetten van vaste contracten op 
langjarig incidenteel geld waarbij we tijdig zorgen voor krimp van de formatie als het 
budget weer afneemt’; hiertoe wordt langjarig vooruit gekeken. 

 Wij organiseren een adequate interne beheersing. We hebben een functie-
/formatieplan. Onderbouwde voorstellen rond aanpassingen hiervan worden twee 
keer per jaar ter accordering voorgelegd aan de directie. De onderbouwing geeft 
inzicht in hoe voorstellen bijdragen aan een goede aansluiting tussen opgaven en 
personele capaciteit, indachtig de strategische personeelsplanning, goed 
werkgeverschap en bedrijfseconomische afwegingen. Daarnaast wordt inzicht 
gegeven in hoe de voorstellen meerjarig financieel gedekt worden. In de BuRap 
informeren wij Gedeputeerde Staten over ontwikkelingen in de formatie. Wij 
rapporteren u in ons jaarverslag over de omvang van de personele inzet. 

Indachtig genoemde principes hebben wij onze inhuur aan een kritische blik onderworpen. 
Wij stellen voor - dit jaar nog – te starten met de eigen bemensing van functies waarop wij 



24

structureel inhuren. Het zijn hoofdzakelijk functies die corresponderen met onze opgaven 
rondom bereikbaarheid en het landelijk gebied, speerpunten in het collegeakkoord. 
Daarnaast omvat het functies die corresponderen met lacunes die zijn blootgelegd, zoals een 
chief information security officer (Rekenkamer. In veilige handen; 2019). In totaal betreft 
het plusminus 68 fte. Hiermee geven we invulling aan uw opdracht te komen tot een betere 
balans tussen vast, flexibel en inhuur. 

Liquiditeiten 
In het coalitieakkoord “Samen bouwen aan Overijssel” uit juni 2019 hebben we afgesproken 
te onderzoeken hoe we onze liquiditeiten zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. We streven 
daarbij naar een hoger maatschappelijk en financieel rendement. 
Jaarlijks bepaalt u via de Perspectiefnota, begroting en investeringsvoorstellen hoe de 
provinciale middelen worden besteed. Basis hiervoor vormt het (ook in deze nota) 
voorliggende budgettair perspectief. Tussen het beschikbaar komen van de middelen - 
bijvoorbeeld door een rijksuitkering-, het reserveren van de gelden voor een doel -zoals in 
het coalitieakkoord-, het maken van de plannen –investeringsvoorstellen- en de uitvoering 
die leidt tot uitgaven, zit een tijdspanne en vertraging. Daarnaast worden er middelen in 
reserves gereserveerd om bijvoorbeeld risico’s op te vangen en staan hier tegenover geen 
directe uitgaven. Hierdoor hebben we als provincie te maken met tijdelijk overtollige 
kasmiddelen. De liquiditeitspositie is hiervan een resultante. Onze liquiditeiten worden 
aangehouden op de schatkistrekening bij het Rijk. Onze schatkistpositie bedroeg ultimo 
2019 € 657 miljoen. 
De prognose en de opstelsom van alle nu bekende inkomende en uitgaande geldstromen 
over de komende jaren laat zien dat er minimaal circa € 200 miljoen bij de schatkist 
aanwezig zal zijn. De vraag is of we dit deel van de kasmiddelen ook kunnen inzetten voor 
onze provinciale doelen om zo een hoger maatschappelijk dan wel financieel rendement te 
verkrijgen. 
Mogelijkheden voor het maatschappelijk en financieel renderend inzetten van liquide 
middelen worden begrensd omdat we gehouden zijn aan de wettelijke voorschriften (FIDO, 
RUDDO) en bepalen de provinciale spelregels rond de Algemene Financieringsreserve (AFR) 
de benodigde budgettaire ruimte. Hierbij spelen de afwegingscriteria maatschappelijk effect, 
risico, zeggenschap, cofinanciering en revolverendheid een belangrijke rol. We zien twee 
mogelijkheden voor het inzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen: 
1) Financiering met geleidelijke opbouw van de AFR reservering. 
Bij geldverstrekkingen hanteren wij het beleid dat deze in principe voor 100% worden 
gereserveerd in de Algemene Financieringsreserve. In plaats van reservering ineens, kan de 
reservering echter ook over meerdere jaren opgebouwd worden. Hierdoor is het mogelijk om 
gebruik te maken van onze ruime liquiditeitspositie en maatschappelijk rendement te 
genereren voordat de volledige budgettaire ruimte aanwezig is. In feite wordt gekozen om 
het tijdsmoment van de financiering los te koppelen van de administratieve dekking. Het 
voorstel rond de lening aan Enexis maakt gebruik van deze mogelijkheid.  
Ook de elektrificatie van onze spoorlijnen biedt in dit opzicht kansen. Mocht u besluiten om 
tot elektrificatie over te gaan dan stellen wij voor om gebruik te maken van de wettelijke 
mogelijkheid om de bijdrage administratief te activeren en hierover af te schrijven. Dit 
betekent dat de (budgettaire) dekking voor de kapitaallasten over meerdere jaren verdeeld 
kan worden maar de daadwerkelijke uitvoering (en de bijbehorende uitgaande kasstroom) 
direct gestart kan worden. 
2) Risicoloze financiering  
Wanneer sprake is van tijdelijke financiering, het risico op wanbetaling vrijwel nihil is en het 
geld binnen een relatief korte periode terugkomt, kan worden besloten om af te wijken van 
de AFR systematiek. Dit heeft er toe geleid dat we in het verleden een lening aan de BNG en 
een overbruggingskrediet aan het Energiefonds Overijssel hebben verstrekt. Ook kunnen de 
overtollige kasmiddelen worden ingezet om Rijksprojecten voor te financieren, zoals in het 
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verleden heeft plaatsgevonden voor de A1 en richting de toekomst voor bijvoorbeeld de N35 
zou kunnen plaatsvinden. 
Let wel het is een prognose: de onzekerheden (zoals rijksinkomsten of vertragingen van 
projecten) worden groter naarmate de geldstromen verder in de toekomst liggen. 

Herprioritering 
Het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ geeft het college de opdracht “vanaf de 
Perspectiefnota 2021 een bedrag van € 10 miljoen te herprioriteren binnen de structurele 
begroting. … Op deze manier spelen we middelen vrij om de verhouding structureel en 
incidenteel beter in balans te brengen en om ruimte te maken voor nieuwe opgaven.” 
Het eerste deel (€ 4.2 miljoen) van deze opdracht hebben wij direct bij de Begroting 2020 
kunnen verwerken. Dit op basis van een analyse van de onderuitputting van afgelopen 
jaren, waarbij begrotingsposten zijn geïdentificeerd waaruit structurele middelen vrijvallen. 
Wij hebben in de vorige Perspectiefnota Provinciale Staten gevraagd om bij de begroting 
2020 nadere richting te geven aan deze herprioritering. Er zijn geen nadere uitgangspunten 
aangereikt. Wij hanteren voor het tweede deel van de doorlichting daarom de brede scope 
van de gehele Begroting 2020, voor zover prestaties met structurele middelen gefinancierd 
worden. Deze opdracht (de resterende € 5.8 miljoen) is daardoor bewerkelijker en vergt tijd. 
Er moeten prestaties en/of onderliggende activiteiten worden gestopt; het is niet de 
bedoeling geweest de ‘kaasschaaf methode’ te hanteren. 
Wij zijn daarom gestart met een grondige doorlichting van de prestaties naar de aard van de 
onderliggende activiteiten: is er een wettelijke grondslag, is het onderdeel van de open 
huishouding en wat zijn eventueel rustende verplichtingen richting derden? Op basis van 
deze doorlichting zal vervolgens een kwalificatie worden toegekend aan het maatschappelijk 
belang van de prestatie in relatie tot het afgesloten coalitieakkoord. 
Deze doorlichting zal medio juni worden afgerond. De opbrengsten koppelen wij aan de 
uitwerking van de Corona nood- en herstelmaatregelen. Concrete voorstellen zullen wij bij 
de Begroting 2021 aan u voorleggen. 

Digitalisering 
“We lopen niet alleen achter op Amerika en China, maar Europa heeft de eerste slag in de 
digitalisering verloren” aldus Eurocommissaris Thierry Breton. De slag om persoonlijke data 
zou verloren zijn, maar de volgende slag om industriële data kunnen we volgens Breton wel 
winnen. “De data van autobouwers, vanuit landbouw, de financiële sector, daar ligt heel veel 
ongebruikte data en als we die echt gaan samenbrengen en delen, dan kunnen we daar echt 
iets mee gaan doen”. 
De digitale transformatie zorgt ervoor dat de samenleving verandert en digitaal de norm 
wordt. Daarom heeft Europa in februari 2020 een digitaliseringsstrategie gepubliceerd 
waarbij het de komende vijf jaar focust op drie doelen:  
1. Technologie voor mensen zodat iedereen kan profiteren van digitalisering; 
2. Een eerlijke competitieve economie waarin data een centrale rol speelt; 
3. Een open, democratische en duurzame samenleving waarbij digitalisering cruciaal is voor 
de green deal. 
Ook bij de Nederlandse overheid zien we het belang van digitalisering steeds sterker terug. 
Ons kabinet heeft in de Nederlandse digitaliseringsstrategie de ambitie uitgesproken dat 
Nederland de nummer 1 op digitalisering in Europa moet worden. De Provincies zijn in 2019 
een samenwerking gestart via de Interprovinciale Digitale Agenda. 
Als provincie Overijssel hebben we al mooie resultaten behaald met digitalisering voor onze 
opgaven. Vanuit mobiliteit is bijvoorbeeld een platform Blauwe Golf geïnitieerd om de 
mobiliteit op onze Twente kanalen te verbeteren en in ons data- en innovatielab voeren we 
experimenten uit om bijvoorbeeld drugsafval in de regio te kunnen voorspellen.  
Naast projecten en experimenten zullen we ons ook op de lange termijn moeten 
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voorbereiden. Hoe gaat Overijssel veranderen door digitalisering, wat betekent dit voor onze 
maatschappelijke opgaven en hoe moeten wij ons hiertoe verhouden? 
Dataficering biedt kansen doordat we met meer data en technologieën als kunstmatige 
intelligentie niet alleen ons beleid kunnen monitoren, maar ook beter kunnen voorspellen 
welke maatregelen het beste werken. Dataficering heeft ook een keerzijde doordat de 
samenleving steeds makkelijker data kan verzamelen en gebruiken. Boeren kunnen 
bijvoorbeeld een eigen stikstofmeetnetwerk opzetten en hebben daarmee “hun eigen 
waarheid”. 
Dit betekent dat we ons als organisatie verder moeten voorbereiden op de digitale 
transformatie. Data en techniek is slechts een deelaspect, al zie je het grote belang hiervan 
ten tijde van het thuiswerken gedurende de coronacrisis. Tijdens de managementmeeting 
van februari 2020 bleek dat de managers met name het organisatie-aspect belangrijk 
vinden, zoals onze eigen medewerkers digitaal ontwikkelen. Daarnaast zien we dat we het 
ook in toenemende mate doen samen met partners in de buitenwereld. Het aspect 
samenwerken in een (digitaal) ecosysteem vergt nieuwe competenties van onze organisatie. 
In het coalitieakkoord is opdracht gegeven een digitaliserings- en datastrategie op te stellen. 
Eind 2020 leveren we deze strategie op met daarin onze nieuwe beleidslijn om als 
organisatie passend te reageren op de digitale transformatie. 

Financiën 

Aanvullende ontwikkelingen 

Stimuleringsfonds 
Voor de korte en middellange termijn zien we veel ontwikkelingen waar de provincie op kan 
en soms moet inspelen. Daarom doen we in deze Perspectiefnota het voorstel een bedrag 
van € 15 miljoen te reserveren voor een breed Stimuleringsfonds. Het gaat hierbij om een 
reservering waarvoor wij, op basis van inventarisaties die plaatsvinden in de Overijsselse 
samenleving, met een voorstel zullen komen bij uw Staten. Dit voorstel zal gaan over de 
vraag hoe we deze middelen het meest effectief in kunnen zetten. Dit fonds komt uiteraard 
bovenop de reeds in gang gezette investeringsimpuls van € 305 miljoen uit het 
coalitieakkoord. Voor de voeding van het fonds benutten we een groot deel van het 
jaarrekeningresultaat 2019 en de vrijvallende middelen van afgeronde KvO projecten. Met 
het fonds kunnen we inspelen op de negatieve effecten van de coronacrisis, de kansen die 
zich ook zullen voordoen en als er dan nog ruimte bestaat, kunnen we het fonds ook 
inzetten als cofinanciering op de Europese programma’s. 

Gebiedsgerichte aanpak stikstof 
Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 kan het PAS niet meer als basis 
voor vergunningverlening worden gebruikt. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan. Dit 
heeft een direct effect op economische en maatschappelijke activiteiten in Overijssel en 
daarbuiten die gepaard gaan met stikstofuitstoot. Denk hierbij aan uitbreidingen van 
bedrijven, woningbouw en infrastructurele projecten. Hiervoor zijn op korte termijn 
oplossingen nodig. Daarnaast leidt de uitspraak van de Raad van State en de 
daaropvolgende besluitvorming over het beleidskader voor vergunningverlening tot een 
toename van (complexe) vergunningaanvragen en handhavingsverzoeken. 
  
Sleutelpositie tussen lokaal en nationaal niveau 
Het kabinet heeft in de Kamerbrief Biodiversiteit van 7 oktober 2019 aangegeven dat zij 
samen met de provincies streven naar 100% doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in 
2050. Op basis daarvan worden naar verwachting streefdoelen voor 2030 opgesteld, 
waaronder een reductie van de stikstofdepositie. Bij het bepalen van de streefdoelen en 
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aanpak willen we als provincie een belangrijke schakel vormen tussen lokaal en nationaal 
niveau. Vanuit onze gebiedskennis adviseren we het Rijk over de verwachte effectiviteit en 
haalbaarheid van landelijk beleid. We dringen aan op (meer) generieke maatregelen omdat 
daarvan het grootste en meest kosteneffectieve effect te verwachten is. Tegelijkertijd zorgen 
we voor gebiedsgericht maatwerk in de uitvoering van maatregelen, zodat deze passen bij 
de fysieke en sociaaleconomische kenmerken van Overijssel. Over de ambitie, te behalen 
resultaten en middelen op het gebied van het natuurbeleid zullen naar verwachting in het 
Natuurpact 2.0 nadere afspraken worden gemaakt tussen Rijk en provincies. 
  
Korte termijn: extra aan de slag 
We zetten ons in voor eerlijke, begrijpelijke, tijdige en rechtmatige vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. In december 2019 stelden we de Beleidsregels vast; deze zullen in 
2020 en 2021 aangepast moeten worden aan nieuwe inzichten om vergunningverlening 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken, waaronder extern salderen, verleasen en 
het stikstofregistratiesysteem. We zorgen voor actieve en passende informatie aan 
gemeenten, omgevingsdiensten en initiatiefnemers. We willen niet dat de goeden onder de 
kwaden lijden. We maken ons daarom hard voor een oplossing voor bedrijven en activiteiten 
die onder het PAS vergunningvrij waren, maar nu alsnog vergunningplichtig zijn. En we 
brengen in beeld of bedrijven zonder vergunning mogelijk toch vergunningplichtig zijn. We 
gaan door met de voorbereiding en uitvoering van de Ontwikkelopgave N2000 en brengen 
met de terreinbeherende organisaties in beeld welke extra maatregelen op korte termijn 
uitvoerbaar zijn om de natuur robuuster te maken. Tot slot willen we lokale en sectorale 
initiatieven stimuleren die bijdragen aan een verlaging van stikstofemissie, bij voorkeur in 
combinatie met andere maatschappelijke opgaven zoals leefbaarheid, klimaat en/of 
energietransitie. Dit alles vraagt tijdelijk extra inspanning vooral ook omdat op het terrein 
van vergunningverlening en handhaving na het sneuvelen van de PAS een volstrekt nieuw 
speelveld is ontstaan. Met daarbij een intensieve begeleiding van procedures en 
communicatie. 
  
Gebiedsgericht 
We kiezen voor een aanpak van onderop en betrekken gebiedspartners via gebiedstafels bij 
het bepalen van de opgave en aanpak in hun gebied. Per gebied brengen we in beeld wat 
nodig en mogelijk is ter versterking van de natuur, verlaging van de stikstofemissie en -
depositie en het creëren van ontwikkelruimte voor bedrijven en projecten in Overijssel. 
Hierbij willen we meekoppelkansen benutten en bijdragen aan een toekomstbestendige 
ontwikkeling van het gebied. Zonder daarbij de slagkracht van de aanpak uit het oog te 
verliezen. Zowel voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Overijssel als voor de natuur 
is het namelijk van groot belang dat de stikstofproblematiek ook op gebiedsniveau adequaat 
wordt opgepakt. Op basis van inhoudelijke analyses en gesprekken met de gebiedspartners 
stellen we gebiedsoffertes op die als basis dienen voor afspraken met het Rijk over de 
financiering van de benodigde maatregelen. Aangezien we in Overijssel 24 Natura 2000 
gebieden hebben en per gebied of cluster van gebieden in beeld moet worden gebracht 
welke kansen en beperkingen er liggen, vraagt dit zeker voor de eerste jaren een bijzondere 
inspanning, ook op het vlak van omgevingsmanagement. De resultaten uit de gebiedstafels 
vormen ook input voor de Omgevingsvisie (onderdeel landelijk gebied) en de actualisatie 
van de beheerplannen N2000. Vervolgens zullen wij - afhankelijk van de kaders die 
Provinciale Staten vaststellen - uitvoering geven aan het vervolg. 
De stikstofproblematiek en ook de aanpak daarvan beperkt zich niet tot provinciegrenzen. 
De aanpak en de uitgifte van stikstofruimte daarmee ook niet. Dit betekent dat zowel in IPO-
verband als op rijksniveau inzet nodig is om ervoor te zorgen dat het Overijsselse belang 
een goede plek krijgt in de totale aanpak en omgekeerd. Die inzet plegen wij. 
De stikstofaanpak is nog volop in ontwikkeling. We maken zoveel mogelijk gebruik van 
capaciteit binnen de formatieruimte en van lopende programma’s die aan de doelstellingen 
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kunnen bijdragen, zoals de Ontwikkelopgave en Agro&Food. Door de nieuwe, complexe en 
dynamische situatie zijn extra middelen nodig voor het ontwikkelen van beleid(sregels) en 
de toegenomen werklast met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
Extra middelen zijn ook nodig voor de voorbereiding, onderzoeken, coördinatie, 
communicatie en procesbegeleiding in het kader van de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Het 
gaat om personeelskosten en kosten voor inhuur, uitbestedingen en een bijdrage aan de 
toegenomen kosten bij het IPO.  
Tot en met 2022 is hiervoor naar verwachting € 10,9 miljoen nodig, met de volgende 
indicatieve verdeling per jaar. In 2020 € 2,2 miljoen; in 2021 € 4,31 miljoen en in 2022 € 
4,34 miljoen. Echter, zijn de kosten voor de uitvoering van bron- en (aanvullende) 
herstelmaatregelen hierin niet opgenomen. In het Jaarverslag 2019 is een 
resultaatsbestemming voorgesteld van € 2,8 miljoen als (eerste) reservering voor de aanpak 
van het stikstofvraagstuk. Indien PS die vaststelt, is er dus al € 2,8 miljoen dekking. Voor 
2020 is dekking vereist van € 2,2 miljoen. Het bedrag van de resultaatbestemming is dus 
voldoende om de totale kosten voor 2020 en € 600.000 van de kosten in 2021 te dekken. 
Voor 2021 is in dat geval nog aanvullende dekking nodig van: € 3,71 miljoen en voor 2022 
is de dekkingsvraag: € 4,34 miljoen. Hiervoor is in deze perspectiefnota het voorstel 
opgenomen om € 8 miljoen te reserveren. 

Aanbod aan nieuw kabinet 
Voorbereidingen aanbod nieuw kabinet en coronacrisis 
Volgend jaar treedt, na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, een nieuw kabinet 
aan. In aanloop daar naartoe zijn wij vanuit Overijssel – en in samenwerking met onze 
partners – bezig met een aanbod aan dit nieuwe kabinet. Dit aanbod is uiteraard wederkerig 
van aard, wat wij te halen en te brengen hebben in de samenwerking met het Rijk en op 
basis van gezamenlijke opgaven en belangen. De context is vanwege de coronacrisis 
drastisch veranderd. Een regeerakkoord dat niet zozeer gericht op (behoud van) groei, maar 
veel meer op herstel. Dat zal ook doorklinken in ons aanbod: een aanbod waarin wij 
duidelijk maken wat wij kunnen bijdragen aan het brede herstel in Nederland. Juist vanuit 
onze meerwaarde en de kracht van onze regio’s. Overijssel heeft daarin veel te bieden. Niet 
alleen “Samenbouwen aan Overijssel” maar ook “Samenbouwen aan het herstel van 
Nederland”. 
Omdat we momenteel nog volop in de coronacrisis zitten, gaat het nu vooral om “de basis 
op orde” houden. De zogenaamde “nood” periode. Het Rijk heeft een breed 
noodmaatregelenpakket opgericht. Dit pakket wordt op basis van verdere uitrol en signalen 
uit de samenleving regelmatig aangepast en uitgebreid. Ook wij hebben maatregelen 
genomen om de effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk te dempen. Zoals het 
opschorten van inningen bij betalingsproblemen en het op verzoek bevoorschotting naar 
voren halen versneld uitbetaald, waardoor we helpen de cashflowpositie van de subsidie-
ontvangende ondernemers en instellingen te verbeteren. We bekijken steeds vanuit onze 
provinciale rol waar onze meerwaarde ligt, zonder overlap met Rijks¬regelingen. Onze rol 
zien we nu vooral in het aanbieden van expertise, menskracht en bestaande regelingen. 
Daarnaast zorgen we ervoor dat we onze “eigen basis op orde hebben”. 
We kijken tegelijkertijd al voorzichtig vooruit naar de “herstelperiode” die naar verwachting 
mogelijk vanaf 2021 intreedt. De “periode na de coronacrisis”.  Voor ons is het belangrijk te 
bepalen welke maatregelen we kunnen nemen om bij te dragen aan het brede herstel. 
Bijvoorbeeld door activiteiten versneld in gang te zetten of mogelijk een “plus” te zetten op 
dat wat we nu doen. En door opnieuw te kijken naar onze opgaven en meerwaarde en 
positie als midden bestuur. Daarbij blijven we dichtbij onszelf. In de aanloop naar een nieuw 
Regeerakkoord laten we onze kracht en meerwaarde zien en brengen we de belangrijkste 
opgaven vanuit Overijssel en de regio’s voor het voetlicht.  
Dit vraagt om het maken van goede afwegingen; steeds redenerend vanuit onze positie als 
middenbestuur, onze opgaven en de meerwaarde die we hebben. Op verschillende 
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manieren, onder andere in IPO-verband, uitwerking van scenario’s en het bovengenoemde 
traject aanbod nieuw kabinet, bereiden we ons hier op voor. Dit zal uiteraard ook landen in 
de Begroting 2021. 

Kanaal Almelo-De Haandrik 
Eind 2018 zijn we geconfronteerd met toenemende schades aan woningen en bedrijfspanden 
langs kanaal Almelo-De Haandrik. De eigenaren van deze panden stellen de provincie 
Overijssel hiervoor aansprakelijk. In 2019 zijn we een onderzoek gestart naar de oorzaken 
van de schades. Dit doen we in nauw overleg met de omgeving. Inmiddels is het aantal 
schademeldingen sterk toegenomen tot ruim 300. 
Dit onderzoek naar de oorzaken van de schades zou op 30 maart worden aangeleverd en 
openbaar gemaakt. Door de maatregelen die ingezet zijn om het corona virus in te dammen, 
kon het proces dat daarvoor was uitgedacht niet meer plaatsvinden. De situatie van de 
eigenaren verandert niet, althans niet in positieve zin. Het is dus tijd om door te pakken en 
zo snel mogelijk, met een nieuw voorstel naar PS te komen. Zorgvuldigheid zal ook nu de 
basis zijn voor het te lopen proces. 
Het groeiend aantal en toename in ernst van de meldingen brengt ook een groeiende 
werklast en belasting van medewerkers met zich mee. De huidige projectorganisatie is 
ingericht op het volume van zo’n 150 schademeldingen. We hebben al actie ondernomen om 
de projectorganisatie uit te breiden om de werklast beheersbaar te maken. 
In 2019 hebben we de kosten steeds kunnen dekken vanuit het reguliere personeelsbudget. 
We liepen in 2019 al tegen de grenzen aan en in 2020 lukt het niet de gevraagde inzet 
vanuit het reguliere budget te dekken. 
Door het beschikbaar stellen van een extra budget van € 475.000, zijn we in staat de kosten 
voor extra personele inzet en faciliteiten te dekken. Zo kunnen we de schademeldingen op 
een adequate wijze afhandelen. Daarnaast hebben we vooruitlopend op een definitieve 
oplossing middelen, ad € 400.000, nodig om zwaar beschadigde panden te monitoren en 
waar nodig maatregelen te treffen om de veiligheid van de bewoners te garanderen. 
Wij stellen u voor bij deze Perspectiefnota € 875.000 voor 2020 beschikbaar te stellen vanuit 
de algemene risicoreserve en hiervan € 400.000 toe te voegen aan prestatie 4.7.1 en € 
475.000 aan het salarisbudget. Ten behoeve van de problematiek rondom het kanaal en de 
oplossingsrichting in de volle breedte, zal binnenkort een voorstel voorgelegd worden aan 
uw Staten. 

Garantstelling Kornwerderzand 
Het project Kornwerderzand bestaat uit vergroting van de Lorentzsluis in de Afsluitdijk 
(Friesland), vernieuwing van de verkeersbruggen en verdieping van de vaargeulen tot aan 
Urk, Lelystad en Kampen. De kosten van het project zijn geraamd op € 199,5 miljoen. 
De vergroting van de sluis bij Kornwerderzand is voor de economische ontwikkeling in 
Noord- en Oost-Nederland in het algemeen en de Overijsselse scheepswerven en havens in 
het bijzonder van belang. 
Voor de realisering door de provincie Fryslân is een regionale bijdrage toegezegd van in 
totaal € 3 miljoen waarvan de Provincie Overijssel € 2,25 miljoen voor rekening neemt. De 
gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel dragen het resterende deel (€ 750.000). 
Naast deze regionale bijdrage bestaat er in de financiering van het project onzekerheid over 
de bijdrage van het Waddenfonds. Om doorgang van het project niet in gevaar te brengen 
en de financiering sluitend te krijgen is een garantstelling van maximaal € 2 miljoen aan de 
provincie Friesland afgegeven. Deze garantstelling is gedaan onder voorbehoud van 
besluitvorming in Provinciale Staten. Wij stellen voor in de algemene risicoreserve € 2 
miljoen te oormerken voor deze garantstelling. De dekking hiervoor wordt gevonden in de 
reserve Sporen en Wegen. Deze reserve heeft u bij de Begroting 2020 ingesteld voor de 
cofinanciering van infrastructuur en wordt met ingang van 2020 jaarlijks gevoed met € 15 
miljoen. Wij stellen u voor in dit geval voor de garantstelling vergroting van de sluis bij 
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Kornwerderzand € 2 miljoen te onttrekken aan de reserve Sporen en Wegen en toe te 
voegen aan de algemene risicoreserve. In dit geval betekent dit eveneens het voorstel de 
reikwijdte van de reserve te verruimen met Vaarwegen. Wij verwachten u in de loop van het 
jaar een investeringsvoorstel te kunnen voorleggen over het doorgaan van het project 
Kornwerderzand. 

Enexis 
Verzoek aan aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken 
De energietransitie heeft grote impact op de netbeheerders en dus ook op Enexis Netbeheer. 
Dit komt onder andere door decentrale opwekking van energie, zoals zon op dak en 
windenergie. Daarnaast wordt er in de komende jaren ook meer energie gebruikt als gevolg 
van het verminderen van gasverbruik, alsmede de toename in elektrisch vervoer. Hierdoor 
heeft Enexis Netbeheer een stijgend investeringsniveau voor voorzieningen die het net 
geschikt maken voor deze veranderende energiestromen. 
Daarnaast blijft Enexis Netbeheer investeren in cybersecurity, digitalisering, het reguliere 
onderhoud en de reguliere uitbreidingen die nodig zijn voor een veilig en betrouwbaar 
netwerk. Dit alles samen betekent een structureel hoger activiteiten- en investeringsniveau. 
De huidige regulering faciliteert bovengenoemde groei in investeringen onvoldoende. Om de 
groei als gevolg van de energietransitie ook in de toekomst te kunnen financieren, kijkt 
Enexis Netbeheer kritisch naar haar eigen efficiency. Daarnaast is zij in gesprek met de 
reguleringsinstanties om te kijken of zij meer ruimte willen geven om de aanvullende 
investeringen te financieren. Echter, bij een structureel hoger investeringsniveau hoort ook 
een verbreding van het financiële fundament, te weten het versterking van het eigen 
vermogen. Daarmee wordt het mogelijk om ook (meer) leningen aan te trekken om de 
nieuwe investeringen te betalen. 
Enexis Holding en haar aandeelhouders hebben om deze reden in de afgelopen periode de 
mogelijkheden voor versterking van het eigen vermogen verkend. Dat heeft geresulteerd in 
een verzoek aan alle aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken met een 
converteerbare hybride aandeelhouderslening van in totaal € 500 miljoen. Aandeelhouders 
dragen naar rato van hun aandelenbelang bij. 
Voor provincie Overijssel betekent dit met een belang van 19,68% dat Enexis aan ons 
vraagt om € 98,4 miljoen bij te dragen aan deze aandeelhouderslening. Deze besluitvorming 
vraagt om een integrale afweging. Het is belangrijk om het besluit te nemen in samenhang 
met andere ontwikkelingen zoals het onder druk staan van de dividenduitkering bij Vitens, 
die in een soortgelijke situatie verkeert als Enexis. De investeringsopgave van Vitens neemt 
ook fors toe en net als Enexis hebben zij te maken met regulering van een maximaal 
toegestaan (redelijk) rendement wat ze mogen behalen. Daarom willen wij de 
besluitvorming onderdeel laten zijn van een integrale afweging bij de Perspectiefnota 2021. 
Om over dit complexe voorstel te kunnen besluiten, wordt tegelijk met de behandeling van 
de Perspectiefnota 2021 separaat aan PS een voorstel voorgelegd. In dit statenvoorstel 
(PS/2020/1101241) is de brede verkenning uitgewerkt naar het wat, waarom en hoe (met 
alternatieven) wij het eigen vermogen van Enexis kunnen versterken door het verstrekken 
van een aandeelhouderslening. 
Conform de spelregels van de Algemene Financieringsreserve (AFR) stellen wij u in deze 
Perspectiefnota voor om deze lening volledig af te dekken in de AFR. Dit is temeer van 
belang omdat aan deze lening een conversie-mogelijkheid is verbonden. Hiermee wordt de 
besluitvorming onderdeel van de integrale afweging bij deze Perspectiefnota. Dekking ineens 
is gezien de omvang van het te dekken bedrag niet mogelijk. Wij stellen u daarom voor om 
de AFR-reservering over een langere looptijd op te bouwen en, onder voorbehoud van de 
besluitvorming over de versterking van het eigen vermogen Enexis (PS/2020/1101241), in 
te stemmen met een jaarlijkse storting van € 2,5 miljoen in de Algemene 
Financieringsreserve met ingang van 2020 ter (gedeeltelijke) financiering van de 
Enexislening. 
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Milieuleges 
Op 1  januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De wet 
introduceert een aantal nieuwe activiteiten waarover leges geheven mogen worden. Zo 
wordt het voor de provincie mogelijk om leges te gaan heffen over milieuvergunningen. 
Sinds 1998 is er een legesverbod voor milieuvergunningen in de wet opgenomen. Voor alle 
andere onderdelen van wetten die in de Omgevingswet opgaan, is het heffen van leges 
onder het huidige recht toegestaan. Continuering van het verbod zou betekenen dat binnen 
één omgevingsvergunning zowel legesplichtige als niet-legesplichtige onderdelen bestaan. 
Milieu blijkt daarbij geen onderscheidend criterium, want op basis van de Wro en de 
Waterwet kunnen wel leges worden geheven voor milieuaspecten (waterkwaliteit). Ook 
omgevingsvergunningen voor bouwen bevatten eisen die een milieukundige oorsprong 
hebben (zoals gezondheid, energie en geluidwering) waarvoor leges moeten worden betaald. 
Het streven naar integratie en uniformering is aanleiding om de bestaande uitzondering op 
de hoofdregel te schrappen. 
Vast uitgangspunt van het provinciaal beleid is dat kostendekkende leges worden geheven 
bij vergunningverlening, zodat degene die profijt heeft van de vergunning ervoor betaalt. Nu 
de nieuwe wet het legesverbod voor milieuvergunningen schrapt, ligt het voor de hand 
hiervoor leges te gaan heffen vanuit het uniformiteitsprincipe. 
De grondslag en hoogte van de leges is op dit moment nog onbekend. Dit zal verder 
uitgewerkt worden in de belastingverordening 2021. De hieruit voortvloeiende leges-
opbrengsten zal in de begroting 2021 worden opgenomen. 
Wij stellen u voor in te stemmen met de (her)invoering van leges voor milieuvergunningen. 
Dit op voorwaarde dat duidelijk is dat andere provincies ook tot legesheffing bij 
milieuvergunningen zullen overgaan. 

Afwikkeling Escrow Attero en ontbinding diversie SPV’s verkoop Essent 
In april is tussen de bij de verkoop van Attero betrokken partijen een 
vaststellingsovereenkomst ondertekend voor de afwikkeling van de nog openstaande 
Escrow. De Escrow diende als zekerstelling aan de koper voor eventuele tegenvallers uit de 
periode voorafgaand aan de verkoop van Attero. Ons aandeel in de escrow is in de balans 
opgenomen als een vordering, die via een voorziening op nihil is gewaardeerd. Uiteindelijk 
leidt deze overeenkomst tot een aanvullende afboeking op onze vordering van € 13.000 en 
een betaling van € 1,5 miljoen. De samenhangende vrijval van de Voorziening afwikkeling 
verkoop Attero | Escrow leidt tot een meevaller van dezelfde ruim € 1,5 miljoen. 
Daarnaast is in de afgelopen AvA’s van CBL Vennootschap, Verkoop Vennootschap en 
Vordering op Enexis geconcludeerd dat deze SPV’s hun nut hebben gediend. In de AvA’s is 
vervolgens besloten tot ontbinding van deze vennootschappen. Het resterende vermogen 
wordt uitgekeerd en dit leidt tot een kleine meevaller van € 36.000. In deze Perspectiefnota 
wordt dit administratief afgewikkeld en stellen wij u voor de voorzieningen op te heffen. 

Monitor 2020-I 

Monitor-I 
Vanwege het coronavirus zal dit jaar de eerste monitor niet verschijnen. Met betrekking tot 
de uitvoering van de begroting 2020 willen wij onderstaande aandachtspunten en/of 
budgettair neutrale begrotingswijzigingen onder uw aandacht brengen. 
  
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (kerntaak 1) 
In oktober 2020 wordt naar verwachting het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 
afgerond. Hiervoor wordt tezijnertijd een afsluitende rapportage ter informatie aan PS 
verzonden. Volgens de prognose zal dit project met een positief resultaat (ruim € 1 miljoen) 
worden afgesloten. Verder zullen de dan nog beschikbare provinciale middelen (inclusief de 
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bijdrage van Kampen) worden afgewikkeld. De vrijval zal dan naar verwachting bij Monitor 
2020-II, na finale kwijting, circa € 4 miljoen bedragen. Dit bedrag kan nog negatief worden 
beïnvloed door een aantal lopende risico’s (onder andere overname peilbuizennetwerk door 
een eindgebruiker en de uitkomsten van het PFAS onderzoek van de woonterp). 
Deze vrijval is voornamelijk ontstaan door een hoger BTW voordeel, niet gebruikte 
risicoreserveringen enerzijds en niet geplande uitgaven (zoals de bijdragen aan Reevedorp 
en Paddenpol) anderzijds. 
  
Administratieve correcties (Kerntaak 1) 
In kerntaak 1 zijn een aantal budgettair neutrale administratieve correcties doorgevoerd, 
waarbij een omdraaiing in bedragen van prestatie 1.1.2 en 1.2.2 wordt gecorrigeerd. Wij 
stellen Provinciale Staten voor om deze vast te stellen. 
  
Carpoolplaats N34 (kerntaak 4) 
Provinciale Staten hebben op 10 juli 2019 de motie “Voorstel Innovatieve-Carpoolplaats 
N34” aangenomen. Voor de aanleg van deze innovatieve carpoolplaats langs de N34 bij 
Hardenberg is vanuit het projectbudget N34 nog een bedrag van € 230.000 beschikbaar. De 
carpoolplaats wordt in 2020 aangelegd. In monitor 2020-II worden uw Staten geïnformeerd 
over de vorderingen. 
  
Rehabilitatie kunstwerken 2016-2019 (kerntaak 4) 
In 2016 hebben Provinciale Staten door middel van Statenbesluit PS/2016/300 een bedrag 
van € 20 miljoen van de algemene reserve Kwaliteit van Overijssel overgeheveld naar de 
bestemmingsreserve Kwaliteit van Overijssel (uitvoeringsreserve) vervangingsinvesteringen 
provinciale infrastructuur in de Begroting 2016 en bijbehorende meerjarenschijven. Hiervan 
was een bedrag van € 10,6 beschikbaar voor het vervangen van 22 kunstwerken. 
Nieuwe Europese bouw- en installatie normen hebben ertoe geleid dat de projectkosten 
aanzienlijk zijn toegenomen. Ook zijn er 3 objecten om praktische redenen naar voren 
gehaald. Dit zijn de Haandriksluis, de Coevordersluis en het Anerviaduct in de N34. Van de 
geraamde 22 kunstwerken kunnen er 13 niet worden uitgevoerd. Deze 13 kunstwerken 
worden in de programmaperiode 2020-2024 uitgevoerd. Hiervoor is vanaf 2020 
vervangingsbudget beschikbaar. De programmering hiervan en de programmering van de 
vervanging van de wegen en oeverbeschoeiingen zullen wij in een afzonderlijk 
Statenvoorstel na het zomerreces aan uw Staten voorleggen. 
Om te komen tot technisch en financieel onderbouwde programmering van de kunstwerken 
en oeverbeschoeiingen verzoeken wij uw Staten met het vaststellen van de Perspectiefnota 
2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 800.000. Dit 
investeringskrediet kan gefinancierd worden vanuit de geoormerkte kapitaallasten voor 
investeringsprojecten(water)-wegen en kunstwerken 2020. 
Wij stellen Provinciale Staten voor binnen prestatie 4.7.3 voor de oeverbeschoeiingen en de 
kunstwerken in 2020 een investeringskrediet van €800.000 beschikbaar te stellen. 
  
Actualisering afschrijvingslasten (Kerntaak 4) 
Een aantal investeringsprojecten is niet afgerond in 2019, waardoor de afschrijving van deze 
projecten later start dan oorspronkelijk gepland. Dit betekent dat de afschrijvingslasten voor 
deze investeringsprojecten incidenteel vrijvallen in 2020. Deze lagere kapitaallasten hebben 
een lagere onttrekking aan de Reserve Dekking Kapitaallasten tot gevolg in 2020. De 
bijbehorende wijziging van de begroting is daarmee budgetneutraal. 
Wij stellen Provinciale Staten voor om de afschrijvingslast in overeenstemming te brengen 
met de werkelijke omvang van de investeringen. 
  
Actualisering reserve Europese programma’s (kerntaak 5) 
Begin 2019 is een bedrag van € 4,05 miljoen begroot voor de Europese programma’s. 
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Gedurende het jaar is de verwachting bijgesteld na € 8,87 miljoen. Deze toename is te 
danken aan de inspanningen van de laatste jaren. Eind 2019 is € 1,8 miljoen minder 
uitgegeven dan verwacht. De verwachting is dat dit bedrag alsnog wordt ingezet om het 
totaal van € 50 miljoen voor de Europese programma’s 2014-2020 te behalen. 
Wij stellen aan Provinciale Staten voor te besluiten om de begroting van 2020 te verhogen 
met € 1,8 miljoen. 
  
Uitstel vernieuwing ICT omgeving (Kerntaak 10) 
De vernieuwing van onze ICT-omgeving (Windows 10) is met enkele maanden uitgesteld 
door ONS-ICT wegens diverse technische tegenvallers. Wij hebben ONS-ICT gevraagd om 
met een realistische planning te komen en alternatieve scenario’s te verkennen. Er zijn nog 
geen toezeggingen gedaan door ONS op welke termijn de ICT-omgeving vernieuwd is. 
Budgettaire effecten van de vertragingen bij ONS zijn afhankelijk van de snelheid waarmee 
de benodigde ICT bij ONS beschikbaar komt. Eventuele significante effecten worden gemeld 
in Monitor 2020-II. 
De vertraging heeft gevolgen voor belangrijke vervangingsprogramma’s van Overijssel, 
zoals het programma DA’S Digitaal Werken waarin de implementatie van het zaakgericht 
werken en de samenwerkomgeving zijn opgenomen. Zaakgericht Werken is 
randvoorwaardelijk voor het kunnen werken conform de Omgevingswet. Er zijn maatregelen 
getroffen waardoor wij verwachten toch bijtijds gereed zijn voor de Omgevingswet. Mogelijk 
moeten we deze verwachting bijstellen bij een nieuwe planning van ONS-ICT. Het 
programma DA’S Digitaal Werken zorgt voor vervanging van diverse oude systemen. De 
contracten voor deze systemen zijn al langere tijd onrechtmatig (zie accountantsverslag). 
Door deze vertraging kunnen we de oude systemen niet uitfaseren en moeten we 
noodgedwongen de situatie van onrechtmatigheid continueren. 
Tot slot melden we dat het uitstel van de vernieuwing ook risico’s met zich meebrengt. De 
huidige Windows-versie is verouderd. Dit vorm een beveiligingsrisico. ONS-ICT heeft dit 
afgezet tegen aanvalsmogelijkheden versus bestaande beheersmaatregelen. Hun 
aanbeveling om geen additionele maatregelen te implementeren hebben we geaccepteerd 
als rest-risico. Daarnaast monitoren wij via eigen onderzoek periodiek op potentiële 
kwetsbaarheden ten aanzien van onze informatieveiligheid. Vertraging bij de implementatie 
van de aanbevelingen uit deze onderzoeken, als ook de aanbevelingen uit het 
Rekenkameronderzoek, kan op dit moment niet worden uitgesloten. 
Het vormt in de toekomst mogelijk ook een continuïteitsrisico in het geval dat de anderen 
systemen niet meer werken op de oude omgeving. Dit is nu nog niet het geval. 
  
Impact coronacrisis op Vermogensbeheer en Treasury (paragraaf financiering) 
De wereldwijde impact van het coronavirus op de financiële markten, en met name de 
aandelen markten, is fors geweest. Grote volatiliteit heeft tot flinke koersschommelingen 
geleid op de kapitaalmarkten. Dit raakte uiteraard ook de marktwaarde van de 
obligatieportefeuille van de provincie. Ons vermogensbeheer is gebaseerd op een ‘buy-and-
hold beleid’ wat betekent dat wij onze obligaties waarderen op de nominale waarde die wij 
ontvangen op aflossingsdatum. Koersschommelingen in de markt raken derhalve niet onze 
boekwaarde. Ultimo maart 2020 bedroeg de aflossingswaarde € 318 miljoen. 
Onze portefeuille is breed gespreid en kent een laag risico, uitgedrukt in een rating van A tot 
AAA. De uitzondering daarop vormt een positie van € 10 miljoen Italiaanse Staatsobligaties 
met een rentecoupon van 9%. Deze positie wordt door onze externe vermogensbeheerder 
nauwlettend gevolgd. De Treasury Commissie wordt daar over periodiek geïnformeerd. 

Budgettair perspectief 

Inleiding 
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We zijn een jaar onderweg in deze coalitieperiode. We doen in deze Perspectiefnota verslag 
waar we nu staan en we hebben een aantal trends en ontwikkelingen toegelicht. Een aantal 
ontwikkeling heeft financiële consequenties en die komen terug in dit budgettair perspectief. 
Alle ontwikkelingen brengen financiële consequenties met zich mee, die worden vertaald in 
het. Dit perspectief wordt in dit onderdeel sectie schematisch weergegeven en toegelicht. 

Budgettair perspectief 2020-2024 
Budgettair perspectief totaal      (x € 1.000) 

 Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
 reserve 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand Begroting 2020 3.425 0 1.817 2.256 3.451 3.451 

       

Actualisering begroting 30.375 -27.664 -3.184 4.011 -567 25.396 
Beïnvloedbare mutaties -12.000 -26.600 -2.765 4.535 735 -3.265 

Niet beïnvloedbare mutaties 42.375 -1.064 -419 -524 -1.302 25.396 

       

Beschikbare budgettaire ruimte 33.800 -27.664 -1.367 6.267 2.884 25.582 
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve -29.031 27.664 1.367 0 0 0 

       

Nieuw budgettair perspectief 4.769 0 0 6.267 2.884 25.582 
       

       

       

Budgettair perspectief structureel      (x € 1.000) 

  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand Begroting 2020  7.697 1.534 16.793 15.080 15.080 

       

Actualisering begroting  -5.079 -757 -1.517 -2.543 -2.039 
Beïnvloedbare mutaties  -2.500 -2.765 -2.765 -3.265 -3.265 

Niet beïnvloedbare mutaties  -2.579 2.008 1.248 722 1.226 

       

Nieuw structureel saldo  2.618 777 15.276 12.537 13.041 
       

       

       

Budgettair perspectief incidenteel      (x € 1.000) 

 Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
 reserve 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand Begroting 2020 3.425 -7.697 283 -14.537 -11.629 -11.629 

       

Actualisering begroting 30.375 -22.585 -2.427 5.528 1.976 24.170 

Beïnvloedbare mutaties -12.000 -24.100 0 7.300 4.000 0 

Niet beïnvloedbare mutaties 42.375 1.515 -2.427 -1.772 -2.024 24.170 

       

Nieuw incidenteel saldo exclusief AR 33.800 -30.282 -2.144 -9.009 -9.653 12.541 
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Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve -29.031 27.664 1.367    

       

Nieuw incidenteel saldo 4.769 -2.618 -777 -9.009 -9.653 12.541 
       

Mutaties budgettair perspectief 
Bedragen x €1.000 
Mutaties budgettair 
perspectief 

AR 2020 2021 2022 2023 2024 

Structureel - Niet 
beïnvloedbaar 

      

Monitor Overijssel 2019-
II 

0 921 946 971 969 969 

Databank Flora en Fauna 0 0 -100 -175 -250 -300 

Grondwaterbescherming 0 0 -185 -185 -185 -185 

Actualisering jaarsschijf 
2023 en toevoegen 
jaarschijf 2024 

0 0 0 0 0 100 

Indexeringen incl. 
salarissen (CPB 2020 
(mrt'20) hicp 1,6%) 

0 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 

Instandhoudingsbijdragen 
voorzieningen 

0 39 95 55 57 59 

Afrondingen 0 0 0 0 0 0 

Jaarstukken 2019 
inclusief vrijval KvO 

0 -3.090 -119 -129 -129 -97 

Septembercirculaire 
Provinciefonds 

0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 

Meicirculaire 
Provinciefonds 

0 0 0 0 0 0 

Opcenten 
motorrijtuigenbelasting 

0 0 0 0 0 0 

Dividend Vitens 0 -449 -449 -449 0 0 

Dividend Enexis 0 0 -480 -1.140 -2.040 -1.620 

Cao 0 0 0 0 0 0 

Invasieve exoten 0 0 -300 -300 -300 -300 

Totaal Structureel - 
Niet beïnvloedbaar 

0 -2.579 2.008 1.248 722 1.226 

Incidenteel - Niet 
beïnvloedbaar 

      

Monitor Overijssel 2019-
II 

6.025 -921 0 0 0 0 

Ondergrondse 
verkabeling 

-250 0 0 0 0 0 

Jaarstukken 2019 
inclusief vrijval KvO 

36.600 3.090 0 0 0 0 

Vrijval SPV's afwikkeling 
verkoop Essent 

0 1.528 0 0 0 0 

Bijdrage Zeeland 0 0 -900 -900 -900 0 

Dividend Vitens 0 -299 -299 -299 0 0 
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Dividend Enexis 0 0 -320 -760 -1.360 -1.080 

PFAS 0 0 -60 -40 0 0 

Economische 
middenstructuur 

0 -1.900 -1.100 0 0 0 

Actualiseren jaarschijf 
2023 en toevoegen 
jaarschijf 2024 

0 0 0 0 0 25.000 

Indexeringen 0 0 0 0 0 0 

Rente reserves 0 10 252 227 236 250 

Afrondingen 0 7 0 0 0 0 

Totaal Incidenteel - 
Niet beïnvloedbaar 

42.375 1.515 -2.427 -1.772 -2.024 24.170 

Structureel - 
Beïnvloedbaar 

      

Vaarvergoeding 0 0 0 0 -500 -500 

Personeel Toezicht N2000 0 0 -265 -265 -265 -265 

Financiering Enexis 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

Totaal Structureel - 
Beïnvloedbaar 

0 -2.500 -2.765 -2.765 -3.265 -3.265 

Incidenteel - 
Beïnvloedbaar 

      

Weidevogels 0 0 0 -800 0 0 

Toekomstgerichte erven 0 0 -1.000 0 0 0 

Eerder reserveren voor 
volgende coalitieperiode 

-12.000 0 4.000 4.000 4.000 0 

Stikstof 0 -8.000 0 0 0 0 

Stimuleringsfonds 0 -15.000 0 0 0 0 

Kavelruil 0 -1.100 0 1.100 0 0 

POP 3 0 0 -3.000 3.000 0 0 

Totaal Incidenteel - 
Beïnvloedbaar 

-12.000 -24.100 0 7.300 4.000 0 

 Gerealiseerd resultaat 30.375 -27.664 -3.184 4.011 -567 22.131 


