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Inleidende samenvatting 
Inleiding 
De Perspectiefnota 2022 markeert de helft van deze coalitieperiode. Een natuurlijk moment 
om terug én vooruit te blikken. Wat hebben we halverwege bereikt, waar zijn we trots op en 
wat gaat er wellicht anders dan we hadden voorzien en wat hebben we daarvan geleerd? In 
deze Perspectiefnota richten we nadrukkelijk onze blik naar voren. Waar gaan we de 
resterende coalitieperiode op in zetten: waar maken we als provincie het verschil, wat is het 
perspectief na corona en wat willen we agenderen ook na deze coalitieperiode? 
Krachtig voorwaarts: met optimisme en realisme 
Met een ambitieus coalitieakkoord als onderlegger zijn we voortvarend aan de slag gegaan 
met de volgende zeven hoofdopgaven voor Overijssel: krachtige economie; goede 
bereikbaarheid; hitte, droogte en wateroverlast; energietransitie; aantrekkelijk wonen en 
ruimte; vitaal landelijk gebied; en samenleven in Overijssel. Vanaf het begin zijn we met 
verschillende ontwikkelingen geconfronteerd: stikstof, corona en, mede hierdoor, 
verminderde budgettaire perspectieven. We zijn tevreden met de resultaten die we – in 
tijden van crises – hebben gerealiseerd. Deze resultaten zijn volop zichtbaar, zoals we in ons 
jaarverslag 2020 hebben laten zien. Samenwerking staat aan de basis van vele geslaagde 
initiatieven, zoals de regiodeals, de woonagenda’s, afspraken over de N35 conform de 
Marsroute, de concept RES’sen, het gezamenlijke aanbod van de decentrale overheden aan 
het nieuwe kabinet, de Overijsselse aanpak van de coronacrises en de Gebiedsgerichte 
aanpak stikstof. 
 
We zijn goed op weg met de uitvoering van ons coalitieakkoord. Dat geeft ons een stevige 
basis om de resterende coalitieperiode samen krachtig voort te bouwen aan Overijssel. Met 
optimisme en realisme van wat we kunnen bereiken gaan we hiermee aan de slag. Er is 
namelijk veel gaande met bijbehorende onzekerheden, uitdagingen én kansen. Binnen de 
(inter)nationale kaders geven we uitvoering aan de opgaven waar we voor staan. De EU en 
het Rijk geven hiermee richting aan onze opgaven én bieden tegelijkertijd met hun fondsen 
volop mogelijkheden voor het realiseren van onze ambities. Het is in die verbinding tussen 
opgaven en bijbehorende partners, waarin we als provinciaal bestuur een belangrijke rol 
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vervullen. Met als overkoepelend doel het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven 
voor Overijssel. Daar gaan we in deze Perspectiefnota nader op in. 

Context 
We hebben oog voor de trends en ontwikkelingen. Ze worden betrokken in de ontwikkeling 
en uitvoering van onze strategie, beleid en programma’s, zoals beschreven bij de individuele 
opgave teksten. Er zijn een aantal overkoepelende ontwikkelingen die een overheersende rol 
gespeeld hebben. Toen we het coalitieakkoord “Samen bouwen aan Overijssel” schreven, 
was de volle omvang van de stikstofcrisis nog onvoldoende te bevatten. Bovendien kon toen 
niemand voorzien dat we nu al geruime tijd te maken hebben met een coronacrisis. Ook de 
verminderde financiële perspectieven zijn van grote invloed op onze maatschappelijke 
opgaven en de te maken keuzes. 
De crisissen waar we mee te maken hebben zijn van dermate omvang dat het belangrijk is 
ze te schetsen en te duiden voor Overijssel. Niet alleen om dat ze nu van invloed zijn, maar 
ook omdat ze de komende jaren – ook na deze coalitieperiode – een belangrijke invloed 
hebben op de te maken keuzes. De opgaven worden, versterkt door de crisissen, steeds 
concreter en zichtbaarder. Daardoor wordt duidelijker dat er moeilijke keuzes gemaakt 
moeten worden omdat niet alles overal kan. Dit leidt tot toenemende spanningen. Het gaat 
er daarom ook om de manier waarop die keuzes worden gemaakt: luisteren naar elkaar, 
met begrip voor ieders belangen, een goede communicatie en met oog voor de korte én 
langere termijn. Alleen samen kunnen we de opgaven realiseren.  
Coronacrisis 
De coronapandemie heeft een ongekende impact op ons allen. Het raakt ons in alle aspecten 
van ons leven, zoals zakelijk als privé. De coronacrisis heeft aangetoond hoezeer we, ook 
internationaal, met elkaar verbonden zijn en dat we alleen samen deze crisis het hoofd 
kunnen bieden. Hoewel zeker is dat de effecten van de coronacrisis nog lang zullen 
nadreunen, zijn er veel onzekerheden over het verdere verloop en de precieze effecten. 
Want wat gaat dit bijvoorbeeld betekenen voor mobiliteit, de culturele sector en onze 
economie? 
En hoe ziet onze samenleving er straks uit? Wij zijn daarom enorm trots om te zien dat in 
deze onzekere en hectische tijden er volop daadkracht, innovatie en verbondenheid wordt 
getoond. Dat geldt ook voor de organisatie van de provincie die volle kracht heeft 
doorgewerkt aan onze opgaven. Ondanks alle beperkingen is met veel creativiteit het werk 
door gegaan. 
Vanuit onze opgaven en kerntaken, en onze positie als middenbestuur, vervullen we een 
belangrijke rol in de aanpak van de coronacrisis. Via de extra maatregelen in het kader van 
de “Overijsselse aanpak coronacrisis”, waarmee we € 135 miljoen investeren in het herstel 
van de coronacrisis, én de vele acties binnen ons reguliere beleid en programma’s. Dit alles 
doen we vanuit de overtuiging dat we als provincie met name in herstelfase een onmisbare 
schakel zijn. Met decentrale overheden hebben we hierover gezamenlijk een krachtig signaal 
afgegeven richting het nieuwe kabinet: “Krachtig groen herstel van Nederland”. 
We kiezen ervoor om onze koers vast te houden en het herstel van corona te benutten voor 
de noodzakelijke en wenselijke omslagen. In onze aanpak brengen we samenhang tussen de 
lange en korte termijn. Het één kan niet zonder het ander. We koppelen dus onze korte 
termijn investeringen aan lange termijn doelen. Het aanjagen van de economie verbinden 
we met het versnellen van de transities, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, 
circulaire economie, landbouw, wonen en digitalisering. Onderdeel daarvan is dat we oog 
blijven hebben voor het hier en nu: waar is behoefte aan in de samenleving, wat vragen de 
opgaven van ons en waar kunnen wij als provincie aan bijdragen mét zicht op 
toekomstperspectief? Daaraan gekoppeld klinkt ook steeds meer het perspectief van brede 
welvaart. Dat gaat over de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven. En 
om aspecten als materiële welvaart, identiteit, sociale kwaliteit, gezondheid en milieu. Dit 
komt ook duidelijk terug in onze beleid en programma’s zoals deze Perspectiefnota laat zien. 
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In het licht van de coronacrisis blijven we, conform onze corona aanpak, de benodigde inzet 
plegen om onze kerntaken overeind te houden Dat geldt bijvoorbeeld voor het OV. Als 
onderdeel van de landelijke afspraken biedt het Rijk financiële compensatie. Dit is nodig om, 
gezien de vitale functie van het OV, het voorzieningenniveau op orde te houden. Naar 
verwachting lopen de landelijke afspraken tenminste door tot en met eind 2021. Zoals 
beschreven in de opgavetekst Goede bereikbaarheid werken we gezamenlijk met de 
vervoerbedrijven aan transitieplannen om ook na corona het openbaar vervoer financieel 
betaalbaar te houden. De conclusie is dat het noodzakelijk is dat de financiële steun de 
komende jaren wordt gecontinueerd. We zijn hierover in gesprek met het Rijk, maar het 
risico bestaat dat een verdere versobering van het voorzieningenniveau op de kortere 
termijn moet worden doorgevoerd of tijdelijk worden opgevangen met extra provinciale 
middelen. Uw Staten worden hierover op de hoogte gehouden. 
Ook de culturele sector blijft de effecten merken van de coronacrisis, zeker met de lang 
durende lock-down sinds december. Daarom stellen we voor, in lijn met onze corona 
herstelaanpak, ook in 2021 noodsteun te verlenen om de provinciale culturele instellingen de 
crisis door te helpen. Bij deze perspectiefnota geven we u een inschatting van de noodsteun 
die we voor dit jaar verwachten te verlenen. Daarnaast beschrijven we in de opgavetekst 
Samenleven in Overijssel wat we gaan doen om de sector te transformeren. 
Stikstofcrisis 
Aan het begin van deze coalitie periode overheersten de gevolgen van de uitspraak van de 
Raad van State over de Programmatische aanpak Stikstof in bijzondere mate. Er was sprake 
van maatschappelijke spanningen die onder meer tot uiting kwam in de protesten vanuit de 
agrarische sector. Die uitspraak, het advies hierop van de commissie Remkes en de daarop 
volgende besluiten van het kabinet hebben verstrekkende consequenties voor de 
sociaaleconomische en ecologische ontwikkeling van Overijssel. Met de Wet Stikstofreductie 
en Natuurverbetering geeft het Rijk een structurele aanpak voor emissiereductie en 
natuurherstel. Aan de ene kant de focus op vermindering van bronemissie via de regeling 
gerichte opkoop veehouderij en de gebiedsgerichte aanpak stikstof. En aan de andere kant 
de focus op natuurherstel en biodiversiteit met het Programma Natuur. Beiden, 
vermindering van de stikstofemissies én natuurherstel, zijn noodzakelijke voorwaarden om 
economische bedrijvigheid, waaronder woningbouw, mogelijk te laten blijven. 
Binnen dit gegeven wordt nu zowel op landelijk als provinciaal niveau gewerkt aan het 
zoeken naar een nieuwe balans tussen versterken van de ecologische kwaliteit in relatie tot 
de sociaaleconomische ontwikkeling. De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering vormt 
een flinke stap in de goede oplossingsrichting. Duidelijk is dat moet worden doorgepakt met 
het uitwerken en uitvoeren van de verschillende bron- en natuurmaatregelen. Ook in het 
licht van de zich ontwikkelende jurisprudentie. Een verdere intensivering van de 
samenwerking op het stikstofvraagstuk tussen Rijk en regio is daarbij nodig. Van meet af 
aan heeft de Overijsselse aanpak in het teken gestaan van vijf schakels, te weten: 
natuurherstel, bronmaatregelen voor reductie van stikstof, vergunningverlening en 
handhaving, uitgifte beschikbare stikstofruimte én de Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Het 
door uw Staten genomen Investeringsbesluit is een belangrijke eerste impuls om daar vorm 
en inhoud aan te geven. 
Financiën 
De afgelopen jaren investeerden we veel in Overijssel. Ook deze coalitieperiode hebben we 
een forse investeringsimpuls van € 305 miljoen in gang gezet. Daarbovenop hebben we 
extra middelen vrijgemaakt voor onze corona herstelaanpak. Deze investeringen 
konden/kunnen we ons veroorloven omdat we na de verkoop van Essent in 2009 een 
behoorlijke spaarpot hadden. Deze eenmalige Essentmiddelen zijn nu grotendeels 
uitgegeven, bestemd of belegd in revolverende fondsen, zoals het Energiefonds Overijssel. 
Dat betekent dat we de komende jaren niet langer op onze reserves kunnen teren en we 
onze uitgaven meer zullen moeten gaan baseren op onze structurele inkomsten. 
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Onze structurele baten zijn met veel onzekerheid omgeven. We weten niet wat de 
coronacrisis op de lange termijn betekent voor de overheidsuitgaven in het algemeen en wat 
daarvan de consequenties zijn voor het provinciefonds. Daarnaast staat ons belastinggebied, 
opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB), onder druk door de vrijstelling van 
elektrische auto’s en staat de MRB landelijk ter discussie. Tot slot staat de winstgevendheid 
van Enexis en Vitens onder druk, omdat zij fors investeren in de energietransitie, 
respectievelijk klimaatopgave. Daardoor ontvangen wij de komende jaren minder dividend. 
We zijn de afgelopen jaren gewend geraakt aan de incidentele impulsen op de volle breedte 
van ons beleid (circa € 31 miljoen per jaar). Tegelijkertijd weten we dat de maatschappelijke 
opgaven en transities om een forse inzet van ons (blijven) vragen. We voorzien dat we 
fundamentele keuzes zullen moeten maken. Wat gaan en blijven we doen? En ook: wat gaan 
we niet meer doen? Hoe kunnen we toch investeringskracht mobiliseren? De noodzaak 
hiertoe zal nog in mindere mate gelden voor de komende twee jaar, maar wel voor de 
volgende coalitieperiode. We vinden het belangrijk om hier duidelijk over te zijn. Omdat we 
verder kijken dan deze periode. En omdat we weten dat onze partners en uiteindelijk dus 
ook onze inwoners dit zullen merken. Met dat in het achterhoofd maken we bij deze 
Perspectiefnota al keuzes. We nemen u mee in de afwegingen die we hebben gemaakt. 
De komende twee jaar willen we benutten om de consequenties en (on)mogelijkheden in 
kaart te brengen, zodat een nieuwe coalitie de juiste uitgangspositie heeft om keuzes te 
maken. Ook inventariseren we mogelijkheden om slim te kunnen blijven investeren met 
behoud van een gezonde financiële positie, nu en in de toekomst. Daarbij denken we 
bijvoorbeeld aan het beter benutten van Rijks- en Europese fondsen, zodat één provinciale 
euro meer oplevert voor Overijssel. Maar we kijken ook hoe we beheerst onze financiële 
uitgangspunten kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld als het gaat om het benutten van 
afschrijvingsmethodieken, onze spelregels rond risicoafdekking en indien nodig het 
aantrekken van vreemd vermogen. Bij deze perspectiefnota nemen we hierop een eerste 
stap met het voorstel om de afschrijvingsmethodiek toe te passen op nieuwe investeringen 
in eigen infrastructuur. Tot slot maken we ons samen met andere provincies sterk voor het 
behoud van een autonoom belastinggebied, dat past bij onze onmisbare rol bij de regionale 
aanpak van de maatschappelijke opgaven. 

Terugblik afgelopen twee jaar 
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opgaven in Overijssel. Het past bij onze 
werkwijze om daarbij stil te staan en van te leren. Wat hebben we gerealiseerd van onze 
ambities en wat hebben we geleerd? 
 
We zijn goed op weg met de uitvoering van ons coalitieakkoord. Provinciale Staten hebben 
een grote investeringsimpuls van € 305 miljoen beschikbaar gesteld bovenop de lopende 
begroting en reeds geplande investeringen. Ongeveer € 200 miljoen, circa 65 procent van 
deze investeringsimpuls is bestemd middels een investeringsvoorstel. Voorbeelden zijn: de 
investeringsvoorstellen mkb, HCA en Ruimte, Wonen en Retail fase I en II. Enkele 
investeringsvoorstellen die de komende periode volgen zijn: energietransitie 2e tranche en 
“Slim Digitaal Overijssel” (digitalisering). 
 
We zijn trots op: 

 Waar we nu staan. In de uitvoering van het afgesproken beleid hebben we grote 
stappen gezet, zoals de afspraken rondom de N35, de investeringsvoorstellen van 
mkb tot de Investeringsimpuls Energietransitie 1ste tranche, de woonagenda’s, de 
PIP’s rond de ontwikkelopgave, het Statenvoorstel Right to Challenge, het nieuwe 
Cultuurbeleid 2021 – 2024 en de grote uitvoeringsprojecten als N340. Het 
coalitieakkoord is nog altijd een goede basis voor het “Samen bouwen aan 
Overijssel”. 
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 Onze wendbaarheid ten tijde van crisis. In samenwerking met onze partners hebben 
we in kunnen spelen op de coronacrisis door snel maatregelen te treffen die voldoen 
aan de behoefte in de samenleving, die gewenste ontwikkelingen stimuleren en 
daarmee ons steentje bij te dragen aan het goed doorkomen van deze crisis. Zoals 
de mkb-vouchers, de regeling sociale hypotheek en de OV-dienstverlening die onze 
concessiehouders – met de noodzakelijke aanpassingen – blijvend hebben 
aangeboden. 

 De veerkracht van onze samenleving. De vele initiatieven en ideeën die worden 
opgepakt om elkaar te helpen en te werken aan toekomstperspectief. Voorbeelden: 
de Eerste Digitale Voorleestas van Rijnbrink om thuis het voorlezen te (blijven) 
stimuleren, de digitale rondleidingen die Poppodium Burgerweeshuis verzorgde, de 
eenpersoons voorstellingen van TamTam Theater, de intieme kleine voorstelling 
Voorvallen van Theatergroep de Jonge Honden en Auping in Deventer dat zich ook 
toelegt op mondkapjes. 

 Dat we dus samen met elkaar in staat zijn om kansen te benutten. En dat we lef 
tonen. Door juist in tijden van grote onzekerheden vooruit te kijken en te bedenken 
wat er ook nu nodig is. Zo hebben we samen met onze partners een nieuw 
provinciaal Cultuurbeleid 2021-2024 en een versterkingsprogramma ontwikkeld, 
gericht op het versterken van de weerbaarheid van de culturele sector en hebben we 
met de decentrale overheden een gezamenlijke aanbod opgesteld voor het nieuwe 
kabinet “Krachtig groen herstel van Nederland”. 

 We hebben, ondanks dat de beperkingen door corona, participatieve processen 
opgestart zoals de Gebiedsgerichte aanpak stikstof en de nieuwe Omgevingsvisie. 

 
Nieuwe perspectieven en leerpunten: 

 Het toenemende belang van een gebiedsgerichte aanpak. De opgaven hebben 
immers een verschillend karakter, afhankelijk van het gebied, en spelen op elkaar in. 
Als provincie hebben we daar als dé regionale gebiedsregisseur een belangrijke rol in 
te vervullen: het verbinden van de opgaven, de bijbehorende partners en 
geldstromen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de stikstofcrisis zijn we samen in 
Overijssel gekomen tot de Gebiedsgerichte aanpak stikstof, waarin we ook breder 
kijken naar de verbinding met andere opgaven. 

 Er zijn veel verschillende geldstromen, zoals het Nationaal Groeifonds (Rijk) en 
bestaande en nieuwe Europese fondsen als React-EU en Recovery en Resilience 
Facility (RRF). Bovendien is de dynamiek groot. Het is daarom belangrijk om concrete 
proposities klaar te hebben liggen om deze fondsen zo optimaal mogelijk te benutten. 
Als provincie vervullen wij hierin een belangrijke rol, omdat wij het organiserend 
vermogen hebben om opgaven en partijen, en bijbehorende geldstromen en 
slagkracht, op verschillende niveaus aan elkaar te verbinden. Dit doen we nu 
bijvoorbeeld met Strategische Innovatie Investeringsagenda Oost Nederland. 

 De noodzaak voor flexibiliteit. Zo hebben we dankzij de flexibele opzet van het 
programma Ruimte, Wonen en Retail goed kunnen inspelen op de coronacrisis. Door 
in 2020 investeringen naar voren te halen voor crisisarrangementen waarin we 
samen met onze partners werken aan wat in de crisis belangrijk is voor een vitaal 
centrum. Onze flexibiliteit komt ook terug in de mkb-vouchers (brede mkb aanpak) 
en ons cultuurbeleid (gericht op weerbaarheid van de sector). 

 Onderwerpen die in de loop van tijd prominenter op de agenda zijn komen te staan. 
Zo is gezondheid steeds meer onderdeel van ons regulier beleid en programma’s en 
wordt als één van de rode draden voor de nieuwe Omgevingsvisie uitgewerkt. 

 De toegenomen polarisatie en maatschappelijk onbehagen in de samenleving. Dat 
raakt aan de kwaliteit van samenleven. Het vraagt van ons om te bekijken hoe we 
daarmee omgaan, vooral in relatie tot onze maatschappelijke opgaven. Denk 
bijvoorbeeld aan de stikstofcrisis en de druk op de landbouwsector. Het is daarbij 
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belangrijk om perspectief te bieden. Hiertoe zijn we gestart met het opstellen van 
een perspectief op de landbouw. 

 De maatschappelijke opgaven hebben een grote ruimtevraag. Bovendien worden de 
opgaven, versterkt door de crisissen, steeds concreter en zichtbaarder. Hoewel er 
uiteraard mogelijkheden zijn voor onder andere multifunctionaliteit, is niet alles 
overal mogelijk en zullen er ook moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Bij de 
totstandkoming van de nieuwe Omgevingsvisie werken we dat in samenhang uit, met 
brede betrokkenheid vanuit onze partners. 

 
De schadeproblematiek langs kanaal Almelo-de Haandrik willen we hier niet onvermeld 
laten. De schade aan woningen en de onzekerheid over de oorzaak hiervan heeft een 
enorme impact op de bewoners. De schades zetten ook een rem op de ontwikkeling van het 
gebied. Gelet op deze omstandigheden heeft provincie Overijssel met een onverplichte 
regeling besloten tot aanpak van schades aan panden langs het kanaal en daarmee te 
investeren in leefbaarheid en perspectief voor het gebied. Om diezelfde reden versnellen we 
de uitvoering van het verdiepingsonderzoek naar het zogenaamde ‘faalmechanisme’. We 
blijven investeren in onze aanwezigheid in het gebied om bewoners waar mogelijk te 
ontzorgen in deze moeilijke situatie. We staan in nauw contact met de betrokken gemeenten 
en het waterschap Vechtstromen om als één overheid de problematiek het hoofd te bieden 
en de bewoners weer perspectief en grip te geven. 

Vooruitblik komende twee jaar en periode daarna 
We bouwen voort op de stevige basis die we met elkaar in alle opgaven, maar juist ook in de 
verbindingen, hebben gelegd. We doen dat, zoals gezegd, vol optimisme en realisme over 
wat we kunnen bereiken. We hebben daarbij te maken met inter(nationale) en kaders en 
samenwerkingen met vele partners, zoals de bestuurlijke akkoorden en wetten op het 
gebied van klimaat (Klimaatakkoord, Klimaatwet, Green deal etc.) en stikstof (onder andere 
de Stikstofwet). Bovendien hebben we in de komende periode een nieuw kabinet, dat in 
haar regeerakkoord ook richting zal geven. Wij leveren onze aandeel aan de betreffende 
opgaven. Tegelijkertijd biedt dit ons kansen om de bijbehorende beschikbare fondsen te 
benutten voor het realiseren van de opgaven in Overijssel. Wij doen dat met oog voor de 
belangen van Overijssel, in lijn met onze ambities én met onze kenmerkende Overijsselse 
aanpak. In Overijssel kennen we elkaar en hebben we wat voor elkaar over. Het Overijsselse 
“noaberschap” ten voeten uit. 
In de komende twee jaar liggen belangrijke mijlpalen in het vooruitschiet. Een selectie uit de 
ambities van het coalitieakkoord die de komende twee jaar worden gerealiseerd: 

 Opening N340 van aansluiting A28 tot Ommen (najaar 2021). 
 Congresreeks Comeback Cultuur over de onderwerpen ondernemerschap, 

maakklimaat, innovatie (najaar 2021). 
 Pilot burgerschap op basisscholen (2e helft 2021). 
 Opleveren uitvoeringsagenda’s van de DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 

werkregio’s (eind 2021 / begin 2022). 
 Opening / lancering European Digital Innovation Hub (EDIH), gefinancierd vanuit 

Digital Europe (eind 2021 / begin 2022). 
 Besluitvorming in uw Staten over verduurzaming treindiensten Almelo-Mariënberg en 

Zutphen – Hengelo (Oldenzaal) (voorjaar 2022). 
 Het nieuwe omgevingsbeleid (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) dat volgens 

planning in november 2022 ter vaststelling voorligt in uw Provinciale Staten. 
 Oplevering van de gebiedsanalyses ten behoeven van de Gebiedsgerichte aanpak. 
 In 2022 planten we de eerste boom in het kader van de boscompensatie gefinancierd 

vanuit het Programma Natuur. 
 RES 2.0 in maart 2023. 
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Wanneer we de blik vooruit werpen ná deze twee jaar, ligt er een aantal belangrijke 
vraagstukken. Die willen we de komende twee jaar zoveel scherp mogelijk in beeld brengen, 
zodat de volgende coalitie daarin tot eigen afwegingen en keuzes kan komen. Enkele 
uitdagingen die we voor de volgende coalitie – en ook veelal naar de verdere toekomst – 
zien, zijn: 

 Financieel: voldoende investeringskracht voor de opgaven waar we voor staan in 
Overijssel. 

 Een krachtig groen herstel van Overijssel. 
 Gebiedsgerichte aanpak stikstof: uitvoering van de gebiedsagenda’s. 
 Het vervullen van onze rol bij het realiseren van de ambities uit het Klimaatakkoord. 

Voor de RES geldt: (opstarten van) de uitvoering van de gemaakte afspraken in het 
RES bod. 

 Versnelling woningbouw en realiseren kwalitatieve balans op de woningmarkt, onder 
andere op basis van de regionale woonagenda’s. 

 Transitie van de landbouw. 
 Gebiedsgerichte aanpak: opgaven verbinden, kansen benutten en keuzes maken (op 

basis van de nieuwe Omgevingsvisie; gezien de grote ruimtelijke druk van de 
maatschappelijke opgaven is niet alles overal mogelijk). De positie van de provincie 
als dé regionale gebiedsregisseur verder uitwerken en uitdragen. Onder ander in het 
krachtig groen herstel van Nederland. We zijn een zelfbewuste provincie. 

 Verdere impuls aan participatieve processen, met brede betrokkenheid van uit de 
samenleving. 

 
In aansluiting op bovenstaande vraagstukken en uitdagingen hebben we vanuit de 
strategische functie binnen de provinciale organisatie een agenda voor strategieontwikkeling 
opgesteld. Onderdeel van deze agenda is een verkenning van strategieën om hoogste 
maatschappelijke meerwaarde uit provinciale / publieke investeringen te verkrijgen. 
Daarnaast zijn we met een ontwikkelagenda organisatiebreed aan de slag met de 
verbetering en ontwikkeling van onze organisatie. Eén van de thema’s is “beter aansluiten 
op de samenleving.” Dat doen we bijvoorbeeld door actief gestructureerd feedback op ons 
werk en onze resultaten op te halen bij de samenleving en de opbrengsten daarvan te delen 
om ervan te leren. 

Budgettair perspectief 2021-2025 
De financiële ontwikkelingen zoals hiervoor geschetst leggen een zware wissel op het 
budgettair perspectief. De niet-beïnvloedbare mutaties bij deze perspectiefnota hebben forse 
impact op de toekomstige totale ruimte (en dan met name het structurele saldo). In totaal 
loopt het negatieve effect op tot ruim € 14,5 miljoen in 2025 (€ 11 miljoen structureel en € 
3,5 miljoen incidenteel). Hiermee is de ruimte die we met de herprioritering hadden 
vrijgespeeld in feite verdampt en is de ruimte voor nieuwe voorstellen nog zeer beperkt. 
Zoals aangegeven hebben we, met het oog op de ontwikkeling van het budgettair 
perspectief kritisch gekeken naar het ambitieniveau van de aanvullende voorstellen bij deze 
perspectiefnota. Dit hebben wij ook uitgebreid toegelicht bij de afzonderlijke voorstellen. Per 
saldo is het incidentele effect op het budgettair perspectief daarmee beperkt gebleven. Ook 
stelt het ons in staat om nu voor de volgende coalitieperiode nog eens € 10 miljoen extra te 
reserveren. 
Echter presenteren we voor het eerst niet voor elk jaar een sluitende begroting. In het jaar 
2023 is het tekort € 12,3 miljoen. Het geeft vooral aan dat het signaal dat we hiervoor 
hebben geschetst ook concreet kan worden. Wij zullen bij de Begroting 2022 komen met een 
jaarlijks op totaal sluitend budgettair perspectief. 
Met een ruimte van € 18,7 miljoen in de Algemene Reserve en de negatieve jaarschijf in 
2023 van € 12,3 miljoen, resteert in deze coalitieperiode circa € 6,4 miljoen aan ruimte. Wij 
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stellen voor deze middelen achter de hand te houden voor de geschetste PM-posten in deze 
perspectiefnota (met name Gebiedsgerichte aanpak, inclusief stikstof).  
Voor de volgende coalitieperiode is de ruimte in de jaarschijven ongeveer € 10 miljoen per 
jaar. Het structurele saldo is naar verhouding zeer gering (minder dan € 1 miljoen). Zoals 
vermeld is deze ruimte op de lange termijn zeer onzeker en is het zeker niet genoeg om het 
huidige uitgavenpatroon te kunnen voortzetten. Met de extra reservering voor de volgende 
coalitieperiode is er aan het begin van de periode wel incidenteel € 50 miljoen beschikbaar. 

 
(Bedragen x € 1.000) 

Statenvoorstel 
Het Statenvoorstel is het besluitvormend stuk bij deze perspectiefnota. Het Statenvoorstel 
vindt u onder de 'Meer'-knop aan de rechterkant. 

Krachtige economie 
Terugblik 
Vergeleken met het begin van deze coalitieperiode staat onze economie er nu anders voor. 
De veerkracht van de economie is door de coronacrisis enorm op de proef gesteld. We zijn 
trots om te merken dat we in Overijssel inderdaad een stevige economisch fundament 
hebben. De voortdurende verlenging van de lockdown zorgt inmiddels wel voor serieuze 
problemen in continuïteit bij veel bedrijven. Samenwerking staat aan de basis van vele 
succesvolle initiatieven. Bijvoorbeeld met onze regio’s, die elk een krachtig en 
onderscheidend profiel hebben. Tegelijkertijd is er veel dat hen bindt. Zo hebben onze 
regio’s alle drie een regiodeal waarin de nadruk ligt op mkb, innovatie en Human Capital 
Agenda (HCA). Als provincie hebben we hierin samen met de regio’s een initiërende, 
financierende en inhoudelijke rol vervuld. 
 
Enkele belangrijke hoogtepunten en resultaten die we de afgelopen periode hebben 
gerealiseerd: 

 Een reeks aan Statenvoorstellen die door uw Staten zijn vastgesteld en die nu volop 
in uitvoering zijn. Van het investeringsvoorstel mkb van € 21,4 miljoen, Gastvrij 
Overijssel van € 5 miljoen tot het HCA programma van € 8,5 miljoen. 

 In samenspraak met onze partners: de snelle totstandkoming van maatregelen (zie 
Overijsselse aanpak coronacrisis) en gewijzigde accenten in Statenvoorstellen, zoals 
Gastvrij Overijssel. Op die manier wordt bijvoorbeeld, via financierings- en 
digitaliseringsvouchers en extra investeringen, bijgedragen aan het herstel van de 
economie en het stimuleren van de digitale transitie. 

 Na een succesvol lobbytraject is de verdelingsdiscussie over meerdere EU stromen 
gunstig uitgepakt voor Oost Nederland. We zetten de Europese middelen in voor 
concrete projecten in Overijssel die bijdragen aan de provinciale doelstellingen zoals 
circulaire economie, een duurzame agrarische sector, de leefbaarheid van het 
platteland en innovatie in het mkb. 

 Rapporteurschap van gedeputeerde Van Hijum: advies over de Europese strategie 
voor het mkb met aanbevelingen voor de EU om het mkb en daarbinnen 



11

familiebedrijven beter in staat te stellen hun cruciale rol te vervullen in de duurzame 
en digitale transitie. 

 De tweede editie van het Kracht van Oost onderzoek naar de ruimtelijk-economische 
perspectieven voor Gelderland en Overijssel, dat in belangrijke mate de campagne 
Nederland Slim Benutten inhoudelijk heeft onderbouwd. Kracht van Oost wijst ook op 
het belang van brede maatschappelijke welvaart en het belang van samenhang 
tussen het bruto regionaal product, het welbevinden van inwoners en de 
leefomgeving. 

 
Nieuwe perspectieven en leerpunten: 

 De opgebouwde (triple helix) samenwerkingen zijn enorm belangrijk voor een snelle 
en zorgvuldige totstandkoming en uitrol van maatregelen. Juist in een crisissituatie is 
het namelijk nodig om samen alle zeilen bij te zetten. Door regelmatige afstemming 
met gemeenten, werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Nederland 
Midden en ondersteunende organisaties in de regio’s is het ons gelukt maatregelen 
steeds beter aan te laten sluiten op de behoeften. Daarbij zetten we ook vooral in op 
de bekendheid van onze regelingen in de regio’s en spelen we in op ontwikkelingen 
die juist zijn versterkt door de coronacrisis (digitalisering, medische technologie, 
etc.). 

 Om de beschikbare EU en Rijksfondsen zo optimaal mogelijk te kunnen benutten is 
het belangrijk om concrete proposities klaar te hebben liggen, waarmee we laten zien 
hoe we bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Als 
provincie vervullen wij hierin een belangrijke rol, omdat wij het organiserend 
vermogen hebben om opgaven en partijen, en bijbehorende geldstromen en 
slagkracht, op verschillende niveaus aan elkaar te verbinden. Met de presentatie van 
de Strategische Innovatie Investeringsagenda Oost Nederland, in het voorjaar van 
2021, is zichtbaar gemaakt met welke innovatieve inbreng vanuit Oost-Nederland 
bijgedragen wordt aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven. Daarmee 
wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen vanuit Kracht van Oost 2.0 en de 
lobbyboodschap in het kader van Nederland Slim Benutten. 

Vooruitblik 
Zoals gezegd hebben we in Overijssel een sterk economisch fundament, dat ook ten tijde 
van de coronacrisis veerkrachtig is gebleken. Het mkb met veel familiebedrijven zorgt voor 
een regionale economie die robuust en divers is. Deze bedrijven spelen bovendien een grote 
rol in het bevorderen van een digitale en duurzame economie. De ervaring leert dat ze daar 
soms wat hulp van buitenaf bij kunnen gebruiken. Zeker nu zij ten tijde van deze 
coronacrisis vooral gericht zijn op “overleven”. Voor alle bedrijven geldt dat de coronacrisis 
tot een nieuw bewustzijn leidt: over kwetsbaarheid van de productieketens, mogelijkheden 
van werken op afstand, het bereiken van de klant en het belang van gezondheid en brede 
welvaart (zie ook het thema Economie en werkgelegenheid in Overijssel ontcijferd) Het 
economisch perspectief na corona bij zowel bedrijfsleven als overheden is daarom gericht op 
herstel, innovatie en verduurzaming. Dit sluit ook aan op de focus in Europese en nationale 
fondsen (groen en digitaal). 

Krachtig economisch herstel 
Samen met andere provincies, het Rijk en gemeenten hebben we onze inzet verwoord in het 
IPO-Herstelplan voor de Regionale Economie: innovatie, arbeidsmarkt en 
gebiedsontwikkeling. Met concrete projecten investeren we in snel herstel én het 
verdienvermogen op lange termijn. Bij de aanpak van de coronacrisis hebben we oog voor 
de korte en langere termijn: het aanjagen van de economie koppelen we nadrukkelijk aan 
het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven in Overijssel, onder andere op het 
gebied van energie, klimaat en circulaire economie. 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
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Innovatie 
Voor de concurrentiekracht van onze regio’s richten we onze inzet op het versnellen van de 
transitie naar een duurzame en digitale economie. Met onze maakindustrie, landbouw, 
bouwsector en technologisch hoogwaardige kennis beschikt Overijssel over unieke 
uitgangspunten om voorop te lopen in een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de 
economie. Concreet denken we daarbij aan het versnellen van de eiwittransitie, circulair 
bouwen, slim en schoon (energie) produceren en inzet op digitalisering waaronder 
cybersecurity. Als provincie ondersteunen we regio’s, bedrijven en kennisinstellingen bij 
deze ambities, door middelen ter beschikking ter stellen (leningen, subsidies) en 
ondersteuning bij business development te organiseren in de regio’s. Daarnaast zoeken we 
naar nieuwe laagdrempelige manieren waarop mkb-bedrijven eenvoudig toegang kunnen 
krijgen tot het werken met nieuwe (productie)technologieën. Zowel toegang tot kennis, 
maar ook om in een productieomgeving te kunnen werken met nieuwe technologische 
mogelijkheden, variërend van 3d-printing tot robots. De coronacrisis heeft laten zien dat er 
bij het mkb een grote behoefte is stappen te zetten richting nieuwe verdienmodellen, 
digitalisering en het ontwikkelen van (digitale) skills en vaardigheden bij het personeel. Met 
vouchers en subsidies blijven we het brede mkb stimuleren te vernieuwen. 
 
Arbeidsmarkt 
De ‘medewerker van de toekomst’ heeft in de vernieuwing van een bedrijf een sleutelpositie. 
Vernieuwing van bedrijven wordt gerealiseerd door investeringen in human capital. Onder 
andere via de drie regionale ontwikkelfondsen dragen we bij aan voldoende deskundige 
vakmensen, zoals technici ten behoeve van de provinciale opgaven rond het slim en schoon 
organiseren van productie, energie- en grondstoffengebruik, goederen- en personenvervoer. 
Bij economisch herstel is het des te meer van belang dat de arbeidsmarkt wendbaar en 
inclusief blijft, door in te zetten op: voldoende stageplaatsen, om-, her- en bijscholing 
richting ‘tekortsectoren’, het aannemen van startend talent, begeleiding van werk naar werk 
en het aanleren van basis vaardigheden (taalonderwijs). We zijn er alert op dat de crisis niet 
leidt tot meer ongelijkheid. 
Gebiedsontwikkeling 
Vernieuwing van de economie manifesteert zich ook ruimtelijk, zoals het Kracht van Oost 
onderzoek heeft laten zien. Binnensteden, bedrijventerreinen en infrastructuur veranderen 
mee in een richting die ook groener en meer online is. Corona heeft geleid tot een 
herwaardering van het aantrekkelijke landschap in Overijssel. Voor het binden en boeien van 
talent is die kwaliteit van stad en ommeland essentieel, waarbij bijvoorbeeld cultuur en 
korte reistijden belangrijke aspecten zijn. Ruimtelijk-economisch zijn daarom de 
binnensteden en dorpscentra belangrijke ontmoetingsplekken tussen stad en ommeland (zie 
ons Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen en Retail) Verder zijn de topwerklocaties, 
stationsomgevingen in Zwolle, Deventer en Hengelo-Enschede, de corridors van Zwolle-
Münster/N35, alsmede Deventer-Duitsland/A1 relevant voor toekomstige groei.  
De komende tijd vraagt specifiek de gebiedsontwikkeling van Technology Base aandacht. De 
coronacrisis, belemmeringen op het gebied van stikstof en veiligheid en de onzekere 
marktomstandigheden in de luchtvaartsector leiden tot het opnieuw onderbouwen van de 
propositie van dit unieke bedrijvenpark met innovatieve luchthaven. Hierover gaan wij met 
gemeente Enschede als deelnemers in de gemeenschappelijke regeling verder in gesprek. 
De woon- en natuurontwikkeling in dit gebied nadert de voltooiing. Conform toezegging aan 
uw Staten evalueren we in 2022 onze rol in Technology Base en de behaalde resultaten. 

Regionale verbinder 
We spelen in op investeringsmiddelen die op Rijks- en Europees niveau beschikbaar komen. 
Op de schaal van Oost-Nederland kiezen we ervoor tempo te maken, focus te houden en 
tastbaar inhoud te geven aan ons verhaal van Overijssel voor onder andere onze lobby 
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richting het nieuwe kabinet en Europa. Met Nederland Slim Benutten hebben we een 
succesvol platform gecreëerd, waarin op verschillende manieren en via verschillende kanalen 
onze boodschap is gedeeld: Oost-Nederland heeft de kracht, de ruimte én de kennis om 
Nederland verder te brengen. We zetten deze samenwerking voort. Om onze Europese lobby 
kracht bij te zetten stellen u voor om onze inzet op Europese lobby te versterken en 
daarvoor deze periode incidenteel € 500.000 beschikbaar te stellen. Met het oog op het 
budgettair perspectief is gekozen voor een incidentele en tevens lagere invulling. 
In de regionale economie maken we het verschil door schaalniveaus en bestuurslagen te 
verbinden. Dat doen we door samenwerking te organiseren, projecten te ontwikkelen en te 
investeren. Voorbeelden zijn de regiodeals, de ontwikkelfondsen voor vakmanschap en de 
Strategische Innovatie Investeringsagenda’s (SIIA) voor Oost-Nederland. Met partners zoals 
Novel-T, Oost NL en Kennispoort stellen we ondernemers in staat de slag te maken ‘van idee 
naar BV’ (kennis, kunde en kassa). Die werkstructuur van ondersteuning, fondsen en triple-
helix samenwerking helpt om meters te maken, passend bij de toepassingsgerichte 
mentaliteit in Overijssel. 
Economie stopt niet bij de provinciegrenzen, zoals het Kracht van Oost-onderzoek heeft 
onderstreept. Ons Interreg-denkraam omvat Zwolle-Twente-Münster/Osnabrück en we zijn 
ons bewust van het strategische belang van corridors zoals de North Sea Baltic-corridor voor 
onze industrie en logistiek. In (inter)nationaal perspectief verknopen we de kennisnetwerken 
rond maakindustrie, fotonica, medische technologie en kunststof met de fysieke 
topwerklocaties, stationsomgevingen en vitale bedrijventerreinen in Overijssel. Het geeft ons 
verhaal een unieke inhoud, op basis waarvan we met het Rijk in gesprek zijn over de 
nationale Omgevingsvisie en het Nationaal Groeifonds. 

Benutten en voortzetten opgebouwde samenwerking 
Maximale benutting van Rijks- en EU-middelen vraagt aan onze kant om cofinanciering. Dat 
kan via bestaande middelen, regiodeals en middelen in het kader van de herstel- en 
transitieaanpak coronacrisis. Op de lange termijn vraagt het ook om de opgebouwde 
samenwerking, bijvoorbeeld de ontwikkelfondsen in de regio’s Cleantech, Twente en Zwolle, 
toekomstbestendig te maken. Zo zetten we in op publiek-private samenwerkingsverbanden 
van werkgevers en onderwijs waarin wij mee-investeren en op een structurele 
samenwerking met de technische sectoren voor het opleiden van voldoende vakmensen voor 
de opgaven rond energie en circulaire economie. 
We zullen met het oog op ons budgettair perspectief ook bewust moeten kiezen in de 
samenwerkingsverbanden die we financieel ondersteunen en de structurele verwachtingen 
die we wekken bij incidentele intensiveringen. Bij deze perspectiefnota zetten we daarvoor 
de eerste stappen. Zo stellen  we u in dat licht voor om deze periode de incidentele bijdrage 
voor de Economic Boards gefaseerd af te bouwen (bijdrage in 2021-2023 van respectievelijk 
€ 300.000, € 200.000 en € 100.000). Ook stellen we u voor een beperkt aanvullend bedrag 
van in totaal € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor Gastvrij Overijssel en MarketingOost in 
deze periode, waardoor in totaal minder beschikbaar komt dan voorheen. Wij doen dit 
uiteraard in goed overleg met de betrokken partijen. 

Goede bereikbaarheid 
Terugblik 
Op basis van ons coalitieakkoord “Samen bouwen aan Overijssel” hebben wij ingezet op een 
mix van modaliteiten (openbaar vervoer, (goederen-)vervoer over de weg en vervoer over 
water) en daarbij een afweging gemaakt welke verbeteringen in ons mobiliteitsnetwerk we 
waar ambiëren. De Integrale Netwerkvisie Overijssel ondersteunt ons bij de te maken 
keuzes. Daarbij kunnen we natuurlijk niet onvermeld laten de ontwikkelingen waarmee we 
sindsdien te maken hebben (gehad). De coronacrisis waardoor, in ieder geval, tijdelijk de 
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bereikbaarheidsopgave andere accenten krijgt. En het moeten intrekken van de gunning van 
de OV concessie IJssel-Vecht, dat veel aandacht en tijd heeft gekost. 
Enkele resultaten van de afgelopen periode waar we trots op zijn: 

 Na een intensieve lobby samen met het bedrijfsleven, de regio Twente, regio Zwolle 
en gemeenten is met het Rijk op 26 november 2020 een afspraak gemaakt over 
delen van het gezamenlijk eindbeeld van de N35 conform de Marsroute. Hiermee is 
een belangrijke stap gezet in één van onze prioriteiten op het gebied van goede 
bereikbaarheid, in het kader van de regionale mobiliteitscorridor Zwolle-Enschede. 

 Samen met de gemeenten hebben wij uitvoering gegeven aan het Landelijk 
Strategische Plan Verkeersveiligheid, waarbij risicoanalyses en een ontwikkelagenda 
zijn opgesteld, die eind dit jaar resulteren in een uitvoeringsprogramma per 
wegbeheerder. 

 Gestart met uitwerken en realiseren van de eerste snelle fietsroutes en ontbrekende 
delen van de F35 waarbij versneld is geïnvesteerd in fietsinfra om projecten die klaar 
liggen eerder te realiseren. 

 Onze concessiehouders hebben ook tijdens de coronacrisis, gezien de vitale functie 
van het OV, hun dienstverlening – met de noodzakelijke aanpassingen – blijvend 
aangeboden. En ook bij de perikelen rondom de aanbesteding van de IJssel-Vecht 
concessie is het ons, samen met provincies Gelderland en Flevoland, gelukt dat goed 
af te ronden en een noodconcessie te verlenen voor de duur van 2 jaar. 

 
Nieuwe perspectieven en leerpunten: 

 De ontwikkelingen staan niet stil. De coronacrisis heeft laten zien dat deze plotsklaps 
enorm versneld kunnen veranderen. Daar moeten we in de toekomst beter op 
kunnen inspelen. Bijvoorbeeld: wat betekent het voor de mobiliteitsmix als mensen 
meer thuis blijven werken? Welke onderdelen in onze mobiliteitsmix krijgen een 
grotere of kleinere rol en wat betekent dat voor onze bijhorende investeringen en 
programmering? Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners en vanuit 
het gezamenlijke belang van goede bereikbaarheid voor Overijssel. 

 Het belang van eenduidige, consistente, goed onderbouwde én gezamenlijke 
vasthoudende lobby. Dat heeft al tot resultaten geleid voor verbetering van delen van 
de N35 en kan daarom cruciaal zijn voor de verdere uitbouw van de corridor Zwolle-
Twente-Munster met fiets (F35) en spoor (S35/Sallandlijn). Onze fietsambities 
hebben een plek in het nationale Toekomstbeeld Fiets, de spoorambities (versnellen, 
o.a. door verdubbelen Zwolle-Wierden en aanpassen stations Hengelo en Enschede) 
hebben een plek in het nationale Toekomstbeeld OV2040. 

Vooruitblik 
Een goede bereikbaarheid betekent dat reizen naar, door en vanuit Overijssel gemakkelijk 
moet zijn. Dat valt of staat met een passende mobiliteitsmix over weg, water en spoor. De 
juiste modaliteit op het juiste moment. Hoe die mix er precies uit moet zien, kan 
veranderen. Bijvoorbeeld vanwege de ontwikkelingen bij andere opgaven, zoals wonen. Ook 
de coronacrisis heeft hier (voorlopig) plotseling een ander licht op geworpen: we werken 
meer thuis, het aantal reizigers in het OV is ineens flink afgenomen en de spits kent minder 
pieken. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen en het biedt ook kansen. We kijken vooruit 
naar dat wat nodig is voor een goed bereikbaar Overijssel, in relatie tot onze andere 
opgaven. Daarvoor biedt ons coalitieakkoord nog steeds een uitstekende basis. 

Corridor Zwolle-Enschede-Münster 
De corridor Zwolle-Enschede en verder naar Münster heeft daarbij onze absolute prioriteit. 
Inmiddels zijn wij goed op weg met de uitvoering van onze ambities. Met het Rijk zijn 
afspraken gemaakt over uitvoering van een deel van de Marsroute tussen Wijthmen en 
Nijverdal. In opdracht van ons wordt, in samenspraak met het Rijk, onderzoek gedaan naar 
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verbeteringen op het spoor tussen Zwolle en Wierden (Enschede) en wordt in Interreg-
verband de verbetering van grensoverschrijdende treinverbindingen op de corridor Zwolle-
Twente-Münster/Dortmund onderzocht. Deze onderzoeken zijn eind 2021 gereed en worden 
aan het eind van dit jaar aan uw Staten voorgelegd. Ook wordt hard gewerkt aan 
stimulering van het fietsgebruik door realisatie van de F35, de fietssnelweg van Nijverdal 
naar Enschede en aanvullende snelfietsroutes die het fietsgebruik stimuleren binnen deze 
corridor. 

Fiets 
Naast het realiseren van de F35 werken wij samen met de gemeenten aan de realisatie van 
snelle fietsroutes. Wij zien dat door corona nog meer nadruk op de fiets, als een veilige en 
gezonde modaliteit, is komen te liggen. Fietsen wordt steeds meer gezien als het primaire 
vervoersmiddel voor afstanden tot 15 km, op dit moment wordt in 41% van de gevallen de 
fiets gepakt (zie ook de kengetallen 4.1 en 4.7 in Overijssel Ontcijferd Mobiliteit 2021). 
Tevens is in het BO-MIRT besloten tot het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Daarin is de 
landelijke ambitie vastgesteld om de fiets als volwaardige modaliteit te beschouwen en te 
zien als effectieve oplossing voor nationale opgaven op gebied van woningbouw en 
verstedelijking, bereikbaarheid, veiligheid, klimaat en duurzaamheid. 
Willen wij samen met de gemeenten onze F35, snelle fietsroutes en de prioritaire schakels 
van ons hoofdfietsnetwerk kunnen realiseren dan vraagt dat extra financiële inzet. Daarmee 
kunnen we waar mogelijk cofinanciering van het Rijk verzilveren en/of onze regionale 
ambities realiseren. Bij deze perspectiefnota stellen wij voor om deze coalitieperiode, 
bovenop de reeds lopende investeringsimpuls van € 8,5 miljoen voor Fiets, € 2 miljoen te 
investeren in eigen fietsinfrastructuur. Daarnaast stellen wij u voor om eventuele extra 
meeropbrengsten vanuit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting in te zetten voor 
cofinanciering op nieuwe gemeentelijke fietsprojecten. Bij het coalitieakkoord is afgesproken 
meeropbrengsten vanuit de opcenten MRB in te zetten voor verkeersveiligheid. Wij voorzien 
dat de meeropbrengsten mogelijk hoger zullen uitvallen dan waar we bij het coalitieakkoord 
rekening mee hebben gehouden. Wij stellen voor om deze eventuele extra meeropbrengsten 
vanuit de Motorrijtuigenbelasting ook beschikbaar te kunnen stellen voor 
fietsprojecten. Deze investeringen dragen namelijk ook in grote mate bij aan de 
verkeersveiligheid. 

Vloedbeltverbinding 
Drukte en ongevallen zorgen regelmatig voor verkeersinfarcten op de rijkswegen rondom 
het gezamenlijke deel van de A1/A35 en omgeving. Om die reden is met het Rijk een MIRT 
onderzoek uitgevoerd dat heeft geleid tot een adaptief programma met volgtijdelijke 
maatregelen. Belangrijk onderdeel daarin is het verbeteren van de regionale infrastructuur 
in het gebied rond Zenderen (tussen Almelo en Borne). Inmiddels is het MER onderzoek naar 
de Vloedbeltverbinding (Zenderen) vastgesteld dat heeft geleid tot een voorkeurstracé 
‘bundeling A1/A35’. De kosten daarvan worden geraamd op € 50 miljoen. Met de partners in 
de regio wordt nu gekeken hoe deze nieuwe verbinding financieel kan worden gerealiseerd. 
Van de provincie wordt daarbij een bijdrage verwacht van € 40 miljoen. Wij stellen u voor 
om ter dekking van deze investering vanaf 2023 € 1,5 miljoen structureel te reserveren. Wij 
komen bij u terug met een definitief investeringsvoorstel. 

Verduurzaming en natuurinclusief 
Ook wat betreft het thema mobiliteit werken we aan de afspraken uit het Klimaatakkoord die 
betrekking hebben op onze rol. Daarbij gaat het over minder en efficiëntere mobiliteit (zoals 
spits mijden), andere mobiliteit (meer fiets, OV, deelmobiliteit) en schone mobiliteit (zero 
emissie bus en trein, laad- en vulpunten voor hernieuwbare brandstoffen) en aanleg van 
duurzame infrastructuur. Naast de verduurzaming van ons busvervoer onderzoeken wij voor 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=606a131d211d4d6da0a120f95b071878
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de treinverbindingen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo de mogelijkheden tot 
verduurzaming. Wij willen voorkomen dat we nogmaals 30 jaar met dieseltreinen rijden. 
ProRail onderzoekt dit en rapporteert de resultaten eind 2021. Om de internationale 
verbinding met Duitsland (Münster) te kunnen behouden zijn wij genoodzaakt mee te 
werken aan de door onze buren ingezette elektrificatie van deze spoorlijn naar Münster. 
Wij hebben de ambitie natuurinclusief te willen werken bij de aanleg en onderhoud van 
provinciale infrastructuur. Met een programmatische aanpak natuurinclusieve infrastructuur 
willen wij maatregelen voor de natuur integreren in de programma’s voor infrastructuur. 
Hiervoor zijn verschillende ambitieniveaus mogelijk met verschillende kosten. Wij stellen u 
voor om de komende 6 jaar de meest 10 meest urgente faunaknelpunten op te lossen en 
daarvoor € 3 miljoen investeringskrediet beschikbaar te stellen. Wij combineren de aanpak 
zoveel mogelijk met gepland onderhoud. 

Verkeersveiligheid 
Gezien de blijvende noodzaak voor de aanpak van verkeersveiligheid (zie ook kengetal 4.8 
in Overijssel Ontcijferd Mobiliteit 2021) werken wij binnen de mobiliteitsaanpak Overijssel 
samen met de gemeenten aan de uitwerking van het landelijke Strategische Plan 
Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Dat behelst een risico gestuurde aanpak van infrastructuur. 
Dit moet uiteindelijk resulteren in uitvoeringsprogramma’s verkeersveiligheid per 
wegbeheerder, welke eind 2021 gereed zijn. Het Rijk stelt dit als voorwaarde voor de 
aanvragen om een rijksbijdrage. 
Uw Staten hebben vorig jaar een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om de 
aanpak van 27 openbaar toegankelijk Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) in 
Overijssel te versnellen. De uitvoering daarvan is aan ProRail, om samen met 
wegbeheerders (gemeenten/particulieren) tot het opheffen of aanpassen van deze NABO’s te 
komen. Vooruitlopend daarop kijkt ProRail ook naar eventuele tijdelijke maatregelen bij 
NABO’s, waar dat mogelijk en haalbaar is. 

Vervangingsinvesteringen 
Veel infrastructuur is aangelegd in de jaren zeventig, toen het autogebruik explosief groeide. 
Omdat de levensduur van veel infrastructuur in zicht is en omdat veel bruggen en viaducten 
niet berekend zijn op het zware verkeer dat er tegenwoordig overheen rijdt, moeten veel 
wegen en kunstwerken tussen nu en 30 jaar worden vervangen. We hebben de afgelopen 
periode, mede aan de hand van asset management, de vervangingsopgave voor de 
komende 65 jaar nader in beeld gebracht. 
Op basis van de gemaakte analyse verwachten we de komende jaren een grotere 
vervangingsopgave, met ook behoorlijke pieken. Gemiddeld over een periode van 65 jaar 
zou het jaarlijks benodigd budget voor vervangingsinvesteringen uitkomen op ruim € 19 
miljoen per jaar. Ten opzichte van de huidige ramingen is daarmee sprake van een mogelijk 
tekort van jaarlijks € 11 miljoen. Als we kijken naar de opgave voor de komende 15 jaar dan 
is het gemiddeld benodigd budget lager en bedraagt het tekort circa  € 5,5 miljoen. 
Een dergelijk tekort legt de komende jaren druk op de invulling van de structurele begroting. 
We vinden dat een afweging hieromtrent thuishoort in een bredere afweging ten aanzien van 
de structurele begroting. Wel stellen we voor om vanaf 2022 de beschikbare middelen voor 
de vervangingsopgave standaard te indexeren (dat gebeurde tot op heden nog niet). 
Daarmee zorgen we dat de beschikbare middelen in elk geval in de pas lopen met de 
kostprijsstijgingen. 
De analyse die is gemaakt voor de vervangingsinvesteringen hangt verder nauw samen met 
de benodigde budgetten voor beheer en onderhoud. Net als bij de vervangingen verwachten 
we de komende jaren een piek in het onderhoud. In lijn met het advies van onze accountant 
verhogen wij de jaarlijkse dotatie aan de voorziening beheer en onderhoud met € 1 miljoen. 
We verwachten dat na circa 10 jaar de extra dotatie kan worden teruggeschroefd. 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=606a131d211d4d6da0a120f95b071878
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Impact corona 
De coronacrisis heeft een grote invloed op ons reisgedrag, zo nam gemiddeld genomen de 
hoeveelheid autoverkeer op provinciale wegen in 2020 met 11% af (zie ook kengetal 4.2 
in Overijssel Ontcijferd Mobiliteit 2021). Mobiliteit in het algemeen, en vooral het gebruik 
van het openbaar vervoer in het bijzonder, is ineens flink verminderd/veranderd. Ondanks 
dat bleef het openbaar vervoer met financiële hulp van het Rijk én de noodzakelijke 
aanpassingen rijden als essentieel onderdeel van de samenleving. Thuiswerken en digitaal 
onderwijs hebben het aantal reisbewegingen sterk doen afnemen. En indien wel gereisd 
werd, ging dat vaker op een meer individuele wijze zoals per fiets, lopend of met de auto. 
De gevolgen van de coronacrisis zijn voor zowel de bereikbaarheid als ruimtelijke 
ontwikkelingen groot. Daarom worden landelijk scenario’s in deze samenhang ontwikkeld. 
Wij zullen de komende periode dan ook de impact van deze scenario’s betrekken op onze 
beleidsontwikkeling- en uitvoering. 
Bovendien is het natuurlijk de vraag of alles weer terug zou moeten naar de situatie van 
vóór corona. De coronacrisis biedt immers ook kansen om alternatieven voor werken en 
vergaderen te ervaren (en waarderen) en daarmee fysieke reizen te verminderen. Wat 
eerder niet mogelijk bleek, zoals grootschalig thuiswerken en spreiding van aanvangstijden 
voor werk en school, is door corona wel mogelijk geworden. Het is daarom nú de kans om 
de gewenste gedragsverandering te bestendigen. Dat doen wij door bijvoorbeeld door 
binnen de werkgeversaanpak het thuiswerken te blijven stimuleren, onder andere via extra 
inzet van onze mobiliteits- en logistieke makelaars. 
Wij hebben als werkgever hierin een voorbeeldrol. Dit geldt ook na corona: uitgangspunt is 
dat onze medewerkers van tevoren bewust een keuze maken om wel of niet naar het 
provinciehuis te gaan, waarbij het werken in het provinciehuis ook echt iets toevoegt ten 
opzichte van het thuiswerken. We denken, met input van onze medewerkers, na over hoe de 
inrichting van het provinciehuis nog meer kan ondersteunen bij het werk. De toekomst van 
‘het Provinciehuis’ ontwikkelt zich naar een samenwerklocatie en ontmoetingsplek met zowel 
collega’s als partners. 
Het goede van het nieuwe mobiliteitsgedrag willen we behouden en faciliteren door 
systemen beter aan elkaar te verbinden door op geschikte locaties knooppunten/hubs te 
realiseren ten behoeve van een soepele overstap tussen de verschillende vervoersmiddelen 
en systemen en door de totale reis digitaal te kunnen plannen en af te rekenen in Mobility as 
a service (MAAS) toepassingen. Een gewijzigd mobiliteitsgedrag en -mix met minder 
gewoonte gedrag en bewustere dagelijkse keuzes vraagt om aanvullende overstappunten en 
knopen. Samen met onze partners zoals gemeenten geven wij daar de komende jaren extra 
aandacht aan. Dit koppelen wij ook aan de transitie van het openbaar vervoer. Door het 
plotseling gewijzigd gebruik van ons OV systeem als gevolg van corona, krijgt ons regionaal 
OV de komende jaren mogelijk een gewijzigde rol en positie in ons mobiliteitsysteem. We 
werken hiervoor gezamenlijk met de vervoerbedrijven aan transitieplannen om ook na 
corona het openbaar vervoer financieel betaalbaar te houden én om het mogelijk te maken 
dat we sneller kunnen inspelen op wijzigingen in de vervoersvraag. 

Hitte, droogte en wateroverlast 
Terugblik 
We ondervinden allemaal de effecten van de klimaatverandering aan den lijve. Het najaar en 
de winter zijn natter en het voorjaar en de zomer warmer en droger, met vaker hoosbuien 
en hittegolven. In lijn met ons coalitieakkoord focussen we onze aanpak op een aantal 
speerpunten en actielijnen (zie verderop). Dit doen we samen met onze partners, waaronder 
waterschappen en gemeenten, én nadrukkelijk in verbinding met onze andere opgaven. 
Onze aanpak is daarmee ook (boven)regionaal van aard. De problematiek verschilt immers 
per gebied. De oplossingen en maatregelen dus ook. 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=606a131d211d4d6da0a120f95b071878
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Enkele resultaten die we de afgelopen tijd hebben geboekt: 
 Conform de afspraken in het Deltaprogramma, hebben we in 2020 samen met onze 

partners stresstesten uitgevoerd. Daarmee is op regionaal niveau inzichtelijk 
gemaakt welke risico’s we kunnen verwachten ten aanzien van hitte, droogte en 
wateroverlast. In de risicodialogen worden in 2021 besproken welke knelpunten 
partijen op het gebied van hitte, droogte en waterlast ervaren en in welke volgorde 
we deze risico’s willen aanpakken. Vanuit het investeringsprogramma Hitte, Droogte 
en Wateroverlast, zoals door uw Staten vastgesteld in het voorjaar van 2021, dragen 
we bij aan het oplossen van deze knelpunten. 

 Samen met Vitens en de waterschappen hebben we de Adaptieve Strategie 
Drinkwatervoorziening ontwikkeld. De strategie bevat acties en onderzoeken voor de 
korte, middellange en lange termijn gericht op een robuuste drinkwatervoorziening 
nu en in de toekomst. Vanuit het Investeringsprogramma Drinkwater werken we 
samen met onze partners aan de realisatie van deze acties. 

 Samen met het Rijk hebben we invulling gegeven aan het klimaatportaal 
klimaatadaptatienederland.nl. Via dit portaal kunnen alle concrete producten van 
overheden over klimaatadaptatie worden ingezien. Op deze manier wordt effectief 
kennis gedeeld en gewerkt aan het creëren van bewustwording bij partners en mede-
overheden in Nederland en onze provincie. Onderdeel van dit portal zijn de landelijke 
en regionale afspraken over crisessituaties ten aanzien van droogte. We hebben in 
Overijssel een opschalingsmodel en draaiboek gemaakt voor dergelijke crises. 

 
Nieuwe perspectieven en leerpunten: 

 We zijn afhankelijk van de dynamiek in de 4 DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 
werkregio’s. Doordat het proces van deze werkregio’s vanwege corona werd 
vertraagd, liepen de onderdelen van ons programma, en daarmee dus ook het 
Investeringsvoorstel, vertraging op. Door afspraken te maken met onze partners 
hebben we kunnen versnellen. Zo hebben we met onze partners een vast co-
financieringspercentage afgesproken, zodat op het moment van indienen van het 
maatregelenpakket bij het Rijk de begroting voor het uitvoeringsprogramma sluitend 
is (voorwaarde voor Rijksimpulsregeling). 

 Met het programma Hitte, Droogte en Wateroverlast zijn we niet in staat om alle 
problemen op te lossen, maar wel om daar een bijdrage aan te leveren. Aan ons de 
taak om dat zo gericht mogelijk te doen – in samenwerking met onze partners – 
opdat onze meerwaarde het grootst is. Dit doen we door slimme koppelingen te 
maken met onze andere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan 
natuurinclusieve en klimaatadaptieve woningbouw. 

Vooruitblik 
Het kunnen omgaan met de toegenomen extremen in het weer vraagt veelal om een aanpak 
op regionaal schaalniveau. De problematiek met betrekking tot hitte, droogte en 
wateroverlast verschilt namelijk per gebied. Zo speelt droogte meer in het oosten van 
Overijssel en wateroverlast meer in het westen van Overijssel. Hitteoverlast speelt weer 
meer in stedelijke gebieden en wateroverlast en watertekorten meer in landelijk gebied. 
Soms bieden klimaatbuffers in landelijke gebieden extra waterberging in combinatie met 
(nieuwe) natuur, waardoor wateroverlast in stedelijk gebied wordt voorkomen. Op een 
andere plek ligt de oplossing voor stedelijke wateroverlast vooral binnenstedelijk met een 
opgave om in het bebouwd gebied te vergroenen en meer water te realiseren. Dit vergt 
samenwerking van vele betrokken partners. Daarom creëren wij regionale verbindingen 
tussen partijen op opgaven, vaak op basis van een gebiedsgerichte (regionale) 
klimaatadaptatiestrategie. Het beleid dat we samen met onze partners ontwikkelen vindt zijn 
plek in de watervisies van de waterschappen en de omgevingsvisies van provincie en 
gemeenten. 
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Aanpak hitte, droogte en wateroverlast 
In de aanpak van hitte, droogte en wateroverlast blijven we ons focussen op de hieronder 
genoemde vier speerpunten, zoals beschreven in ons coalitieakkoord “Samen bouwen aan 
Overijssel”. Op basis van het Investeringsvoorstel, dat in maart 2021 door uw Staten is 
vastgesteld, geven we hier verdere uitvoering aan. 
Uitvoeringsagenda’s DPRA 
In de vier DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) werkregio’s worden de 
uitvoeringsagenda’s met betrekking tot hitte, droogte en wateroverlast in 2021 afgerond en 
vervolgens in samenwerking uitgevoerd. Onderdeel van deze agenda’s zijn concrete 
maatregelen die in de werkregio’s worden uitgevoerd. In de agenda’s zijn ook strategische 
en beleidsadviezen opgenomen, die partners gaan implementeren in hun eigen beleid. Wij 
ondersteunen deze werkregio’s met een percentage van 20% cofinanciering, bovenop de 
middelen die vanuit het Rijk via het Deltaprogramma beschikbaar worden gesteld. De 
concrete maatregelen die per werkregio worden opgevoerd verbinden wij met andere 
provinciale opgaven. Denk daarbij aan de combinatie met de regeling voor Duurzame 
bedrijventerreinen, het programma Natuur voor Elkaar, en de regeling voor Ruimte, Wonen 
en Retail. Onderdeel van het maatregelenpakket van deze uitvoeringsagenda’s is meer 
groen en blauw in stedelijke gebieden. 
Samenwerkingsverbanden 
Het investeringsvoorstel Samenwerkingsverbanden Water heeft u inmiddels vastgesteld. In 
dit voorstel wordt invulling gegeven aan het proces van de uitvoering van de 
samenwerkingsverbanden zoals IJssel-Vechtdelta, Ruimte voor de Vecht, Twents Waternet 
en Agenda IJsselmeergebied, daar waar het investeringsvoorstel hitte, droogte en 
wateroverlast gaat over de inhoud van onze opgave. In het voorstel 
samenwerkingsverbanden wordt u meegenomen in de manier waarop wij de acties die wij 
samen met onze partners de komende jaren gaan uitvoeren. 
Voldoende schoon drinkwater 
Op het vlak van voldoende schoon drinkwater worden de komende periode stappen gezet. 
De Adaptieve Strategie Drinkwater is in de uitvoeringsfase. In deze uitvoeringsfase zal deze 
opgave nog wel schuren met andere opgaven. De vraag naar drinkwater stijgt in deze 
periode namelijk autonoom met 1% per jaar terwijl we tegelijkertijd een woningbouwopgave 
hebben uit te voeren in dezelfde periode. Op korte termijn werken we aan de inzetbaarheid 
van de bestaande vergunningsvrije ruimte en het verruimen van het beschikbare drinkwater 
door innovatie. Parallel werken we aan de middellange en lange termijn door alternatieven 
te verkennen en in beeld te brengen samen met onze partners. Tevens bevorderen we het 
bewustzijn rondom dit thema. Corona helpt hierbij: meer mensen werken thuis en het 
gebruik en besparing van water komt prominenter op de agenda. Een concreet en innovatief 
project wat we met partners in de komende periode gaan uitveren is de omloopleiding in 
omgeving Aadorp. Ook de Europese Kaderrichtlijn Water helpt bij de opgave van voldoende 
en schoon drinkwater (zie kengetal 1.4 in Overijssel Ontcijferd voor de laatste cijfers over 
ons grondwater). In de 2e helft van 2021 stellen we hiertoe een regionaal waterplan vast en 
ook de maatregelen die volgen uit dit plan pakken we in de komende periode samen met 
onze partners op. 
Op 3 december 2020 heeft het Regionaal Bestuurlijk overleg Rijn-Oost het 
maatregelenpakket vastgesteld voor de 2e fase van het programma Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland (ZON), onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater. Vanuit het 
Rijk wordt vanuit het Deltafonds 25% bijgedragen aan het nieuwe ZON-programma voor de 
periode 2022-2027. De overige 75% moet worden gefinancierd vanuit de regio. Vanuit het 
Investeringsvoorstel Hitte, droogte, water stellen we een fors deel van de middelen 
beschikbaar, maar voor de totale provinciale bijdrage is € 5,825 benodigd. In totaal komen 
we € 2,3 miljoen tekort. Wij stellen u voor om in deze periode aanvullend € 1,15 miljoen 
beschikbaar te stellen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om Europese 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=db40dc994ab04201aa36055fffe1c441
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cofinanciering te benutten. Eventueel resterend benodigd budget zal moeten worden 
gevonden in de periode 2024-2027. 
Waterveiligheid 
Wat betreft waterveiligheid worden de eerste tranche uitvoeringsprojecten voor het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) eind 2021 opgeleverd en er wordt gewerkt aan 
het indienen van de tweede tranche uitvoeringsprojecten in 2026. Deze projecten voert het 
waterschap samen met partners uit. Wij sturen actief op kansrijke combinaties zoals de 
ontwikkeling van Paddenpol in het HWBP project Zwolle-Olst. Een volledig overzicht van alle 
projecten die vanaf 2021 worden uitgevoerd vindt u op https://www.hwbp.nl/projecten. 

Ruimtelijke keuzes en verbinding opgaven en programma's 
Tijdig anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering is relevant voor vrijwel alle grote 
vraagstukken van nu en de komende tijd: woningbouw, energietransitie, vitaal landelijk 
gebied, regionale economie, waterrobuuste inrichting en regionale bereikbaarheid. Slimme 
combinaties maken mogelijk dat meerdere doelen tegelijkertijd kunnen worden gerealiseerd. 
Bijvoorbeeld bij groen en blauw in de stad (onder andere wonen, gezondheid en 
biodiversiteit). In de doorontwikkeling van het programma hitte, droogte en wateroverlast 
zullen we focus aanbrengen in het maken van slimme combinaties en daarnaast de 
verbinding met andere opgaven meer invulling geven door kennis, kunde en kaders. 
Naast vele andere opgaven, vraagt ook het veranderende klimaat om ingrijpende 
maatregelen die ruimte nodig hebben. Voor een klimaatrobuust watersysteem betekent dat 
de omschakeling van ‘peil volgt functie’ naar ‘functie volgt peil’ in het ruimtelijk- en 
waterbeleid. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie. We brengen de 
consequenties in beeld en bekijken wat daarvoor nodig is (keuzes); in samenspraak met de 
gebruikers en betrokken partners. 
In onze aanpak ten aanzien van hitte, droogte en wateroverlast maken we ook de 
verbinding met Europese programma’s en geldstromen. Niet alleen via Zoetwater Oost-
Nederland, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de werkregio’s in dit programma, maar 
ook in de projecten die we de komende drie jaar willen gaan uitvoeren speelt deze 
verbinding een steeds grotere rol. Denk bij deze projecten aan de verkenning van de 
eeuwige bron waar water en natuur hand en hand met elkaar gaan en de herinrichting van 
bedrijventerreinen waar duurzaamheid, energieopwekking en klimaatadaptatie elkaar 
versterken. 

Energietransitie 
Terugblik 
In Overijssel onderschrijven we het Klimaatakkoord. Dat betekent dat we ons inzetten om 
de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Dat 
is een stevige opgave. Zoals beschreven in ons coalitieakkoord doen we dat door het zo 
optimaal mogelijk benutten van de kansen die met de energietransitie gepaard gaan, 
rekening houdend met de draagkracht van de samenleving en de ruimtelijke kwaliteit in 
Overijssel. 
Als provincie hebben we een rol in alle vijf sectoren uit het Klimaatakkoord. Deze sectoren 
zijn: gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, elektriciteit, industrie en mobiliteit. Wij 
werken in Overijssel met een breed netwerk van partners aan de energietransitie. Onze 
inzet op energietransitie krijgt onder andere vorm in de Regionale Energiestrategieën 
(RES’sen) en het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO). Maar ook op tal van andere 
terreinen, zoals de Gebiedsgerichte aanpak stikstof, het agro&food beleid, het natuurbeleid 
(inclusief bomen en bossen), het mobiliteitsbeleid voor onder meer stadsdistributie en 
laadpalen en het economische beleid gericht op mkb, arbeidsmarkt en innovatie. 
Enkele hoogtepunten van de afgelopen periode: 

https://www.hwbp.nl/projecten
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 Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche, waarmee we onder meer een 
financieringsarrangement voor warmtenetten hebben ontwikkeld en energiebesparing 
door bedrijven hebben gerealiseerd. 

 Belangrijke mijlpalen in de RES processen: vaststelling Startnota’s en de oplevering 
van de concept RES’sen. 

 Oprichting van een ontwikkelfaciliteit voor lokale energie-initiatieven binnen 
Energiefonds Overijssel. 

 Start van het versnellingsteam zon op dak om bedrijven te helpen bij het volleggen 
van hun daken met zonnepanelen. 

 
Nieuwe perspectieven en leerpunten: 

 Binnen de RES vervullen we drie rollen, samenwerkingspartner, hoeder van de 
regionale samenwerking en inzetten van sturingskracht. Het is belangrijk om vanaf 
het begin helder over de rollen te communiceren om ze zo goed mogelijk in te 
kunnen vullen. De ervaringen die we hierin opdoen nemen we onder andere mee in 
de samenwerkings- en sturingsfilosofie van de nieuwe Omgevingsvisie. 

 De tussenevaluatie van NEO wijst uit dat we de doelstelling van 20% nieuwe energie 
in 2023 niet gaan halen (in 2019 was het aandeel hernieuwbare energie 11%, zie 
kengetal 2.3 in Overijssel Ontcijferd Milieu en energie 2021). De investeringsimpuls 
draagt weliswaar bij aan versnelling, maar de effecten van bijvoorbeeld 
warmtenetten zien we grotendeels na 2023. We voeren de aanbevelingen van de 
tussenevaluatie uit. Onder meer de samenvoeging van RES en NEO in de uitvoering 
en een meer projectmatige opzet van het programma. 

 Energiefonds Overijssel is in haar 9e levensjaar. In die jaren is veel veranderd. Veel 
ondernemers hebben inmiddels een track record en een aantal technologieën is 
inmiddels ‘bewezen’ en minder risicovol. Ook reguliere banken financieren inmiddels 
energieprojecten en dat is een positieve ontwikkeling. De inzet van publieke middelen 
blijft echter nodig om de energietransitie aan te jagen. 

Vooruitblik 
We staan met elkaar voor een grote opgave om de ambities uit het Klimaatakkoord te 
realiseren. Bovendien is het mogelijk dat de EU met een hogere ambitie komt. We maken 
ons hard om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen te verminderen. Wij vinden 
het daarbij belangrijk om, mede in het licht van de coronacrisis, te werken aan een krachtig 
groen herstel waarin iedereen mee kan doen en waarbij de economische kansen van de 
energietransitie zoveel mogelijk breed in de samenleving worden benut. 
Het Klimaatakkoord bepaalt tot 2030 de inzet van Overijssel op de energietransitie. In de 
Regionale Energiestrategieën (RES’sen) wordt deze uitgewerkt voor de onderdelen 
elektriciteitsopwekking en warmtebronnen. De ruimtelijke vertaling van de RES’sen wordt 
opgenomen in de nieuwe Omgevingsvisie. Een belangrijk deel van de uitvoering van het 
Klimaatakkoord ligt bij gemeenten. Wij zijn trekker van een aantal bovenlokale opgaven, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie-infrastructuur. We zien voor de komende jaren drie 
provinciale speerpunten: smart energy hubs, de grote verbouwing en werkplaatsen waarin 
we op de volle breedte van de energietransitie samen werken. 
Smart Energy Hubs 
Smart Energy Hubs zijn knooppunten waar energie-opwek, -opslag en -gebruik slim 
gekoppeld worden. Ze zijn een oplossing voor het probleem van netcongestie, ze helpen bij 
verduurzaming van onze verspreide industrie en bieden kansen voor ons innovatieve mkb. 
Waterstof speelt hierin een belangrijke rol als energiedrager. Samen met Gelderland willen 
we van Oost Nederland de proeftuin voor deze zogenaamde decentrale energiesystemen 
maken, met de opzet van living labs. De zogenaamde energiegebieden of 
energielandschappen vallen hier ook onder. 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fac65c98f0b74aa5b097562c7f62ac2a
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Grote verbouwing 
In de “grote” verbouwing zetten we al onze instrumenten gebundeld in om op een aantal 
plekken meters te maken met energiebesparing in woningen. We hebben succesvolle 
aanpakken ontwikkeld en er komen steeds nieuwe concepten bij, zoals Transform en het 
Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Samen met enkele gemeenten en woningcorporaties 
gaan we op zoek naar de ideale cocktail van deze concepten en gaan deze daadwerkelijk 
inzetten. Op deze manier hopen we in korte tijd circa 2000 woningen vergaand te 
verduurzamen en voor een deel zelfs van het aardgas af te halen. 
Werkplaatsen (samenwerking RES en NEO) 
Met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 hebben we een fantastische 
samenwerking met maatschappelijke partners neergezet. De lijntjes zijn kort, we weten 
elkaar goed te vinden. In de komende jaren gaan we daar de vruchten van plukken door 
meer concrete ondersteuning te bieden aan projecten. Initiatiefnemers van allerlei 
energieprojecten kunnen gebruik maken van deze ondersteuning en ontmoeten elkaar in 
werkplaatsen. Resultaat van deze veranderde werkwijze is dat we gerichter en met de juiste 
partijen aan oplossingen werken en de uitvoering van NEO verbinden aan de 
beleidsontwikkeling in de RES. We maken beter gebruik van organisaties buiten Overijssel 
en meer initiatiefnemers profiteren van de geboden ondersteuning. Kortom: we gaan 
versnellen! 
Verder 
Naast deze drie speerpunten blijven we inzetten op de brede energietransitie. Hiervoor doen 
we onder meer medio 2021 een voorstel voor de investeringsimpuls 2e tranche. Een greep 
uit de verwachte opbrengsten: 

 Besluitvorming RES 1.0 medio 2021 en RES 2.0 in 2023. 
 Realisatie warmtenet Zandweerd Deventer. 
 Intentieovereenkomst regionaal warmtenet Twente. 
 Proefboring geothermie Zwolle. 
 Locatiekeuze windbos, co-productie van bossenstrategie en NEO, 
 Stimuleringsprogramma mono mestvergisting voor toename biogasproductie en 

vermindering stikstofuitstoot. 
 Realisatie solar carports bij het provinciehuis en in Twente. 
 Verdere verduurzaming van het provinciehuis, gecombineerd met de herinrichting. 

Uitvoeringslasten klimaatakkoord en extra inzet RES 2.0 
De uitvoering van het Klimaatakkoord leidt tot extra uitvoeringslasten bij de decentrale 
overheden. De Raad Openbaar Bestuur (ROB) heeft deze becijferd op € 1,8 miljard voor de 
periode 2022-2025. Het nieuwe kabinet moet een besluit nemen over de financiering van 
deze lasten. Voordat de besluitvorming rond is, zullen wij een deel van de taken al in gang 
moeten zetten. Deels zijn dat ook nieuwe taken. 
Bij het proces van de RES dient bijvoorbeeld na vaststelling van de RES 1.0 in de zomer van 
2021 direct te worden doorgepakt om tot de RES 2.0 te komen in 2023. We gaan dat vooral 
doen via subregionale samenwerking. Dit vraagt om een plus van 2 fte bovenop de huidige 
provinciale inzet, opdat we onze drie rollen in het RES-traject (samenwerkingspartner, 
hoeder van de regionale samenwerking en inzetten van sturingskracht) goed kunnen 
vervullen. 
We houden er rekening mee dat de financiering vanuit het Rijk niet direct bij aanvang 
geregeld is. Daarom stellen we voor om de benodigde extra inzet tijdelijk te voorfinancieren 
tot een bedrag van € 250.000. Dat doen we vanuit het programma Nieuwe Energie. Het 
budget van Nieuwe Energie vullen we weer aan. Als blijkt dat dit toch niet kan vanuit een 
Rijksbijdrage dan zullen we u voorstellen de extra inzet te dekken vanuit de algemene 
middelen. 
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Aantrekkelijk wonen en ruimte 
Terugblik 
Er is een enorme opgave om veel meer woningen te bouwen. Woningen die beter aansluiten 
op de behoeften van onze inwoners, die voldoen aan de duurzaamheideisen en waarbij 
sprake is van een aantrekkelijke leefomgeving. Zoals beschreven in ons coalitieakkoord doen 
we dat via een regionale aanpak, onder andere in de vorm van de woonagenda’s. De 
maatschappelijke opgaven staan in nauwe verbinding met elkaar en hebben bovendien een 
grote ruimteclaim. Deze toegenomen druk op de Overijsselse ruimte vraagt om meer kiezen 
en slim combineren. Hierin vervullen wij als provincie een belangrijke rol en meerwaarde. 
Beleidsmatig via de Omgevingsvisie en in de uitvoering via onze samenwerkingsverbanden 
en investeringsvoorstellen. 
Enkele mijlpalen van de afgelopen periode: 

 De totstandkoming van de nieuwe Omgevingsvisie is volop van start op basis van de 
Startnotitie (2020) en Opmaat naar beleid (voorjaar 2021). We werken hier aan via 
de ambities: “kies, verbind, vertel”. 

 Het programma Ruimte, Wonen en Retail fase I en II, die door uw Staten in 2020 en 
respectievelijk 2021 zijn vastgesteld, waarmee onder andere woningbouw wordt 
versneld en gebiedsontwikkelingen in de grote steden een impuls krijgen. Samen met 
de Woonimpuls regeling van het Rijk investeren we onder andere in Deventer, 
Zwolle, Enschede en Hengelo in de versnelde bouw van in totaal 3900 woningen. 

 Met onze partners hebben we regionale woonagenda’s opgesteld om in te spelen op 
de woningbehoefte en de betreffende opgaven. 

 De crisis raakt de retailsector het hardst met name in binnensteden (zie ook het 
thema Economie en werkgelegenheid en het thema Milieu en energie in Overijssel 
ontcijferd). Samen met onze partners in het Retailplatform Overijssel hebben we 
Overijsselse Retail Aanpak ontwikkeld waarin de focus ligt op toekomstgericht 
ondernemen, samenwerken en concentratiebeleid. 

 
Nieuwe perspectieven en leerpunten: 

 Dankzij de flexibele opzet van het programma Ruimte, Wonen en Retail hebben we 
goed kunnen inspelen op de coronacrisis. Zo hebben we in 2020 investeringen naar 
voren gehaald voor crisisarrangementen om centra vitaal te houden, bijvoorbeeld 
door online en offline binnenstadsbeleving beter te combineren. 

 Naast investeringen is voor het versnellen van de woningbouw een andere aanpak 
nodig. Het is zaak om goed te achterhalen waar de behoefte ligt. Juist daarom is het 
zo belangrijk om goede netwerkverbanden te hebben, zoals de Woonkeuken en de 
Stadsbeweging. Vanuit deze netwerkverbanden kunnen aanjaagteams effectief 
stimuleren en voor versnelling zorgen. 

 De samenwerking met het Rijk is het afgelopen jaar geïntensiveerd. Dit is ook veel 
urgenter geworden door de stevigere rol van het Rijk op de woningmarkt. Met de 
regionale woonagenda’s ligt er een goede basis voor die samenwerking. Gemeenten 
hebben inmiddels 5 succesvolle aanvragen voor de woonimpuls kunnen indienen. Hier 
hebben we een actieve ondersteunende rol in gespeeld. 

Vooruitblik 
De coronacrisis heeft grote impact op ons dagelijks leven: we werken thuis, reizen minder, 
op andere momenten en met andere vervoersmiddelen. We wandelen en fietsen meer en 
hechten meer waarde aan de groene plekken rondom onze woning. En er is een voorzichtige 
trek van met name gezinnen vanuit de Randstad naar onder andere Overijssel zichtbaar (zie 
ook de thema's Wonen en demografie en Samenleven en welzijn in Overijssel Ontcijferd). Of 
en hoe deze gedragsveranderingen zich doorzetten na corona is onduidelijk. Ook is onzeker 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fac65c98f0b74aa5b097562c7f62ac2a
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
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wat de effecten van de coronamaatregelen en economische crisis op lange termijn gaan zijn 
op de woningmarkt, retail en binnensteden. Tegelijkertijd moeten we keuzes maken over de 
ruimtelijke inrichting van onze provincie, juist om kansen te benutten en ontwikkelingen 
mogelijk te maken. Want wat ieder geval duidelijk is: de maatschappelijke opgaven hebben 
een grote ruimtevraag en niet alles is overal mogelijk. 

Duurzame groei stedelijke regio's 
De Overijsselse steden hebben te maken met veel ontwikkelingen die op elkaar inwerken: 
groei (in ieder geval) de komende 10 jaar, vergrijzing, minder fysieke (en meer online) 
winkels, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere 
inrichting van onze steden. We verkennen in de strategieontwikkeling stedelijk gebied hoe 
we de groei van onze stedelijke regio’s op een duurzame manier kunnen faciliteren. Hierbij 
kijken we hoe we wijken, steden, kernen en regio’s toekomstbestendig, bereikbaar en 
leefbaar kunnen houden. Dit doen we samen met onze regio’s. De koers die hieruit volgt 
verwerken we, samen met de koers voor het landelijk gebied, in 2021 en 2022 mee in onze 
nieuwe Omgevingsvisie. 

Nieuwe omgevingsvisie 
Op verschillende plekken zien we de druk op de ruimte groter worden. De grote uitdagingen 
waarvoor we in de nieuwe Omgevingsvisie tot keuzes moeten komen, zijn: 

 Klimaatadaptatie, mitigatie & duurzame energie 
 Perspectief voor de landbouw en ontwikkeling van natuur 
 Verstedelijking en mobiliteit 

Het komende jaar concretiseren we mogelijke keuzes in beleidsopties voor de nieuwe 
Omgevingsvisie. Hierbij laten we ons voeden door onder andere het onderzoek Kracht van 
Oost 2.0, de strategie- en koersontwikkeling stedelijk en landelijk gebied, de MIRT 
verstedelijkingsstrategie regio Zwolle, onze samenwerkingen met onze partners in de regio’s 
en uiteraard de insteek van het nieuwe kabinet op deze uitdagingen. Vanwege de geschetste 
onzekerheden is het extra belangrijk dat deze beleidsopties flexibel en toekomstvast zijn. 
Planning is om in november 2022 het nieuwe omgevingsbeleid (Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening) voor vaststelling voor te leggen aan uw Staten. 

Versnellen woningbouw 
Ondanks de economische crisis blijft de druk op de woningmarkt tot nu toe onverminderd 
groot (zie ook het thema Wonen en Demografie in Overijssel Ontcijferd). Zoals vermeld in 
het Investeringsvoorstel Ruimte Wonen en Retail fase 2 is versnelling van de woningbouw 
nodig. In de regionale woonagenda’s hebben we met de partners op de woningmarkt 
afspraken gemaakt voor een kwalitatieve en kwantitatieve balans op de woningmarkt. De 
gezamenlijke ambitie van de woonagenda’s is 60.000 woningen toevoegen aan de 
woningvoorraad tot 2030. waarbij specifiek aandacht is voor diverse doelgroepen zoals 
starters, doorstromers en ouderen. Wij ondersteunen lokale en regionale partners om 
plannen te realiseren en te versnellen. Via de Woonkeuken en regionale samenwerkingen 
verbinden we het netwerk en delen we kennis. Via het provinciaal aanjaagteam helpen we 
gemeenten concrete plannen te versnellen en visie te ontwikkelen met de inzet van kennis, 
expertise en capaciteit. Ook onderzoeken we met Rijk en regio de verstedelijkingsstrategie 
voor de regio Zwolle. Stikstofruimte is randvoorwaardelijk om woningbouw te kunnen 
realiseren. 

Sleutelprojecten 
In gebiedsontwikkelingen rond de binnensteden en in de relatie stad en land komen veel 
beleidsdoelen samen zoals wonen, retail, leefbaarheid, energietransitie, klimaatadaptatie, 
natuur, bereikbaarheid, human capital, cultuur en gezondheid. Deze sleutelgebieden zoals 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
https://overijssel.notubiz.nl/document/9534817/1/Statenvoorstel%20Investeringsbesluit%20Ruimte,%20Wonen%20en%20Retail%20fase%202
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de spoorzones in Zwolle en Enschede zijn cruciaal in de ontwikkeling van de stad maar 
spelen ook een sleutelrol in de verbinding tussen stad en land en de verbinding tussen 
regio’s in de corridors. We investeren vanuit het programma Ruimte, Wonen, Retail en 
vanuit andere opgaven mee in sleutelprojecten op publieke doelen, zoals openbare ruimte 
en infrastructuur, en zetten kennis en expertise in om opgaven slim te verbinden. Ook het 
Rijk herkent de druk op Overijssel en zet in op investeringen in omgevingskwaliteit via de 
Woonimpuls, het Volkshuisvestingsfonds en het Nationaal Groeifonds. Wij ondersteunen de 
regionale partijen bij het benutten van deze Rijksfondsen. Ook investeren we vanuit het 
programma Ruimte, Wonen en Retail samen met het programma Circulaire Economie in 
kennis over innovatie op het gebied van circulaire bouw en verduurzaming. 

Retail en binnensteden 
De coronacrisis brengt de transitie in de retail naar meer online kopen in een 
stroomversnelling (zie ook thema Economie en werkgelegenheid [kengetal 2.2] in Overijssel 
Ontcijferd). Dit versterkt het belang om de binnenstad vitaal houden. Samen met het 
Retailplatform Overijssel ondersteunen we vanuit de Stadsbeweging gemeenten en 
binnenstadspartijen met kennis, data, netwerk en visievorming gericht op toekomstgericht 
ondernemen, samenwerken en concentratiebeleid. Wij zien dat de focus van lokale partijen 
door de coronacrisis is veranderd. Dankzij de flexibele opzet van het programma Ruimte, 
Wonen en Retail en onze netwerksamenwerking kunnen we hier goed op inspelen en kansen 
benutten. We ondersteunen ondernemerscollectieven via stadsarrangementen in 
samenwerking, ondernemerschap en innovatie. Wij investeren in planvorming en realisatie 
van transformaties in binnensteden van retail naar (veelal) wonen. Hierdoor worden de 
centra compacter en komen er nieuwe woningen en woonmilieus op de markt. Ook 
actualiseren we ons ruimtelijk retailbeleid. 

Agenda bodem 
In de komende periode, en bij invoering Omgevingswet (2022) blijft de provincie Overijssel 
verantwoordelijk voor een deel van de bodemsanering, grondwater en beleidsvorming voor 
bodem en ondergrond. Daarvoor willen we een agenda bodem en ondergrond ontwikkelen, 
die fungeert als het vervolg op het bestaande programma bodem voor de periode 2021-
2025. Ten behoeve daarvan stellen wij voor om in de periode 2021-2023 in totaal 
incidenteel € 0,25 miljoen beschikbaar te stellen. Met het oog op het budgettair perspectief 
is dit bedrag ten opzichte van de vorige periode naar beneden bijgesteld. 

Vitaal landelijk gebied 
Terugblik 
Er komen veel opgaven samen in het landelijk gebied. Dat was al duidelijk aan het begin van 
deze coalitieperiode, maar dat is de afgelopen jaren alleen maar duidelijker geworden. De 
stikstofcrisis heeft als het ware als katalysator gefungeerd voor onze ambities uit het 
coalitieakkoord. Dat levert spanningen op, maar ook kansen en de urgentie om tot 
oplossingsrichtingen en keuzes te komen. Binnen verschillende programma’s werken we met 
onze partners aan een toekomstbestendig landelijk gebied, zoals: de Gebiedsgerichte 
aanpak stikstof, Koers landelijk gebied, agro&food en het natuurbeleid. 
Terugblikkend zien we enkele in het oog springende resultaten van de afgelopen twee jaar: 

 We werken onverminderd door aan natuurherstel met de Ontwikkelopgave Natura 
2000. Uw Staten hebben de afgelopen periode een groot aantal PIP’s vastgesteld. We 
konden dat alleen maar doen samen en met inspanning van onze Samen Werkt Beter 
partners. In navolging op vorig jaar is er verder een nieuwe actualisatie van de 
uitvoeringsreserve NNN gemaakt. De actualisatie geeft geen aanleiding om 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
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aanspraak te maken op de gereserveerde middelen in de Algemene risicoreserve. Een 
uitgebreide toelichting vindt u terug in de paragraaf Ontwikkelingen en voorstellen. 

 Het Rijk startte met de structurele aanpak voor stikstofemissiereductie en 
natuurherstel. Eén lijn hierin richt zich op vermindering van bronemissies en krijgt 
vorm door landelijke maatregelen en met een gebiedsgerichte aanpak stikstof. In 
2020 hebben wij het Overijsselse programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) 
opgezet. Binnen dit programma is onze inzet om op gebiedsniveau stikstofemissies 
en daarmee de stikstof deposities op Natura 2000 gebieden verdergaand terug te 
dringen, zodat de natuur kan herstellen en er ruimte ontstaat voor maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken. De tweede lijn in 
de structurele aanpak stikstof van het Rijk richt zich op natuurherstel en krijgt vorm 
met het Programma Natuur. Dit programma is in 2020 opgezet door Rijk en 
provincies samen. De middelen uit dit programma zijn in bijzonder mate bestemd 
voor natuurherstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur en zullen binnen de 
GGA en Ontwikkelopgave Natura 2000 ingezet worden. 

 Ondanks de beperkingen door corona hebben we veel positieve resultaten bereikt 
met het programma Natuur voor Elkaar. Voorbeelden zijn de uitreiking van de 
Ereprijs voor groen ondernemen aan drie Overijsselse ondernemers en de 
vergroening van inmiddels 110 schoolpleinen. 

 
Nieuwe perspectieven en leerpunten: 

 Nadrukkelijker dan de afgelopen jaren is, als gevolg van de stikstofcrisis, de transitie 
in de landbouw als één van de grootste opgaven in het landelijk gebied naar voren 
gekomen. Niet alleen omdat de transitie het stikstofvraagstuk bedienen kan, maar 
ook omdat deze transitie nodig is voor de andere grote opgaven in het landelijk 
gebied. De landbouw staat onder druk, zal moeten veranderen, maar zal ook een 
‘eigen positie’ moeten innemen tussen alle andere (ruimte vragende) transities. 
Hiertoe zijn we dit jaar gestart met het opstellen van een perspectief op de 
landbouw. 

 Er bestaat een spanningsveld tussen korte termijn opgave (stikstof) en de langere 
termijn opgaven (klimaatmitigatie en -adaptatie, transitie van de looplandbouw, 
biodiversiteit, energie). De urgentie van de stikstofproblematiek bepaalt veelal de 
discussie en legt druk op het halen van korte termijn resultaten. De langere termijn 
vraagt echter meer denkwerk. Wat we nodig hebben, zijn heldere kaders die richting 
geven aan een koers voor het landelijk gebied (inclusief een perspectief voor de 
landbouw). Heldere kaders die we creëren door moeilijke keuzes op tafel te leggen. 

Vooruitblik 
Het landelijk gebied staat voor grote uitdagingen (zie ook Overijssel Ontcijferd Vitaal 
platteland 2021). Van het voorbereiden op grote transities als de klimaatopgave (het 
omgaan met hitte, droogte en wateroverlast), energie, transitie in de landbouw tot de 
enorme woonopgave, het belang van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en het 
vitaal houden van buurtschappen, kernen en dorpen. Het zijn ontwikkelingen die op alle 
niveaus impact hebben op het landelijk gebied. We kijken zowel vanuit wat nodig is als wat 
mogelijk is. We onderzoeken kansrijke perspectieven voor ecologie en economie in 
samenhang met leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Daarom 
verbinden we in verschillende programma’s de opgaven met elkaar. 

Kaders landelijk gebied 
De nieuwe Omgevingsvisie levert kaders voor de inrichting van het landelijk gebied, waarin 
de bouwstenen uit de Koersontwikkeling landelijk gebied, de Gebiedsgerichte aanpak stikstof 
en Perspectief op de landbouw verwerkt zijn. Planning is om in november 2022 het nieuwe 

https://destaatvan.overijssel.nl/perspectiefnota-2022/programma/ontwikkelingen-en-voorstellen#onderdeel-overige-ontwikkelingen
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a34ace888d2443659e59659cebc27449
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a34ace888d2443659e59659cebc27449
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omgevingsbeleid (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) voor vaststelling voor te 
leggen aan uw Staten. 
Gebiedsgerichte aanpak stikstof en Koersontwikkeling landelijk gebied 
Met het programma Gebiedsgerichte aanpak stikstof werken we aan het stikstofvraagstuk en 
oplossingen voor de kortere termijn (integraal: stikstof, natuur én sociaal-economische 
effecten). Het programma komt begin 2022 met gebiedsagenda’s voor de zes gebieden. In 
de Koersontwikkeling landelijk gebied richten we ons op de opgaven in samenhang en 
werken we in 2021 de toekomstperspectieven en beleidsopties uit richting 2050. De korte 
termijn oplossingen van de Gebiedsgerichte aanpak stikstof toetsen wij aan de lange termijn 
randvoorwaarden uit Koersontwikkeling landelijk gebied. 
Perspectief op de landbouw 
Voor de transitie van de landbouw is het ontwikkelen van een perspectief belangrijk. De 
komende jaren komen er, enerzijds door autonome ontwikkelingen en anderzijds door de 
inzet van opkoopregelingen van het stikstofbeleid, landbouwgronden beschikbaar. Deze 
gronden kunnen gebruikt worden als oplossing voor extensivering van landbouwbedrijven, 
versterking van biodiversiteit, vasthouden van water, de energietransitie en woningbouw. Ze 
zijn daarmee een belangrijk middel om in een gebiedsgerichte aanpak ruimte voor 
oplossingen te creëren. Dit vraagt van ons op korte termijn heldere kaders te bieden aan 
boeren zodat zij deze beweging aan kunnen grijpen om een duurzaam rendabel bedrijf te 
ontwikkelen. Toekomstperspectieven die sterk en duidelijk genoeg zijn zodat boeren weten 
waar zij aan toe zijn en ze in kunnen zetten op verandering. 
Koppeling korte en lange termijn 
2022 is daarmee een belangrijk jaar waarin we de gebiedsagenda’s voor de korte termijn, 
en de kaders voor het aanpakken van de opgaven voor de lange termijn scherp hebben. Het 
vervolg hierop is de uitvoering in een verbrede gebiedsgerichte aanpak waarin we de 
opgaven van zowel de korte als lange termijn in samenhang oppakken. Het is van belang 
juist dan te blijven inzetten met verdere investeringen om zo’n gebiedsgerichte aanpak 
mogelijk te maken. De precieze bedragen die nodig zijn voor onze inzet op de genoemde 
onderwerpen zijn nog niet helder. Wel is duidelijk dat het al gauw gaat om claims van enkele 
miljoenen euro’s en dat dit vraagt om een integrale afweging. Daarom stellen wij voor om 
voldoende middelen achter de hand te houden om hier op in te kunnen spelen. 
Voor de kortere termijn, 2021 en 2022, bundelen we middelen en slagkracht om de 
gebieden en de partners ‘in beweging’ te krijgen. Hiervoor zoeken we verbindingen en 
koppelkansen in de programma’s/projecten Gebiedsgerichte aanpak stikstof, Perspectief op 
de landbouw, Veenweide, vrijwillige kavelruil, Leefbaar platteland, en agro&food, binnen de 
huidige budgetruimte. De erfcoaches voeren gesprekken met agrarische bedrijven over 
toekomstbestendige erven. Deze gesprekken beslaan het gehele palet aan opgaven en 
vormen daarmee een belangrijke ondersteuning aan agrariërs. We stellen u voor dit 
programma een vervolg te geven in 2022 en 2023 en daarvoor in totaal € 1,125 miljoen 
beschikbaar te stellen. Met het oog op ons budgettair perspectief is dit is minder dan de 
huidige inzet van € 1 miljoen per jaar. Hierdoor kunnen naar verwachting minder 
ervencoaches worden ingezet. Wij onderzoeken de mogelijkheid om binnen het toekomstig 
programma Natuur en/of het vervolg van de aanpak Stikstof aanvullende inzet op het 
programma Toekomstgerichte Erven te organiseren. 

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
Het nieuwe GLB start 2023 en loopt tot en met 2027. De GLB-middelen bieden kansen om 
boeren te belonen voor het leveren van diensten (op het gebied van bijvoorbeeld bodem, 
water en natuur) om klimaat en biodiversiteitsdoelen te halen. Onze inzet is GLB te 
gebruiken voor groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. Bovendien biedt het GLB 
mogelijkheden om te investeren in kennis en innovatie. Daarmee geeft het een belangrijke 
impuls in de omschakeling naar duurzame landbouw. 
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Groenblauwe dooradering 
Met groenblauwe dooradering geven we uitwerking aan de (vele) ontwikkelingen die op ons 
landschap afkomen en waardoor het de komende jaren onmiskenbaar gaat veranderen. 
Deze dooradering raakt meerdere aspecten zoals het agrarisch (natuur-)beheer, inrichting 
van het cultuurlandschap, biodiversiteit, hydrologische waarden, en recreatie. Waar nieuwe 
landschapselementen worden aangelegd en/of bestaande beschermd en beheerd, is 
afhankelijk van de gebiedskenmerken en bijbehorende landschapstypen. We kiezen daarom 
voor een uitwerking in de Koersontwikkeling landelijk gebied en de nieuwe Omgevingsvisie. 
Tegelijkertijd werken we enkele voorstellen uit hoe op kortere termijn (2021/2022) hierop 
voor te sorteren. 

Natuur 
Met het Programma Natuur komt er voor de eerste 3 jaar (2021-2023) extra geoormerkt 
geld (totaal € 87 miljoen) van het Rijk voor herstel van stikstofgevoelige natuur en 
boscompensatie. Voor de jaren 2023 tot 2030 werken Rijk en provincies aan het fundament 
voor de inzet van de middelen die dan beschikbaar komen. Als onderdeel van het 
Programma Natuur komt er een Agenda Natuurinclusief voor een natuurinclusieve 
maatschappij. Deze agenda moet in de breedte bijdragen aan biodiversiteitsherstel, zowel in 
als buiten natuurgebieden én zowel op het platteland als in de stad. Dit omdat we met het 
Natuurpact, het Uitvoeringsprogramma natuur én de daling van de stikstofdepositie nog 
steeds onze doelen niet halen. Naar verwachting is deze Agenda Natuurinclusief eind 2021 
klaar. 
Ons programma Natuur voor Elkaar fungeert als een aanjaagprogramma voor een 
natuurinclusievere maatschappij. Het verder vormgeven hiervan vraagt ons om na te 
denken hoe dat te doen en met welk instrumentarium. Naast kansen in ons ruimtelijk 
ordeningsinstrumentarium, ligt privaat-publieke samenwerking voor de hand. Het vraagt 
vooral eigenaarschap van andere actoren zoals in de stedelijke omgeving bij gemeenten, 
woningcoöperaties, bedrijven. Met deze lijn sluiten we aan bij de ontwikkelingen die door de 
coronacrisis zijn versterkt. Mensen hebben behoefte aan meer groen in de stad en groen in 
het buitengebied om te kunnen recreëren (zie ook de thema's Wonen en demografie en 
Samenleven en welzijn in Overijssel Ontcijferd). Met de Agenda Natuurinclusief kunnen we 
de aantrekkelijkheid van onze woon-, werk- en leefomgeving versterken. En gelijktijdig 
werken aan het voorkomen van hittestress en wateroverlast. 
Eind 2021 hebben we onze Overijsselse Bossenstrategie uitgewerkt. Dit als doorvertaling 
van de landelijke Bossenstrategie van Rijk en provincies. De bossenstrategie levert een 
belangrijke bijdrage aan het behalen van natuur- en klimaatdoelstellingen. Voor Overijssel is 
1400 ha boscompensatie (van kap binnen de Natura 2000 opgave) nodig. Binnen het 
Programma Natuur is voor de komende 3 jaar financiële dekking voor circa 200 ha 
boscompensatie. Over het resterend deel van de ha’s zijn de bestuurlijke afspraken van het 
Programma Natuur nog niet vastgesteld. 

Aanpak veenweide 
Samen met partners werken we aan de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel, 
gericht op het opleveren van een Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) en Gebiedsanalyse 
en -agenda stikstof (GGA). Daarbij werken we aan een gedragen toekomstperspectief voor 
het gebied in synergie met andere relevante opgaven in het gebied. We zijn van start 
gegaan met een aantal projecten op het gebied van CO2-reductie, natuur, water, en de 
toekomst van de landbouw met de eind 2020 ontvangen € 4,3 miljoen uit het IBP Vitaal 
Platteland. Uit het Klimaatakkoord ontvangen we in totaal € 15 miljoen voor 
uitvoeringsgerede plannen in de uitwerkingsgebieden en voor het uitkopen van één of meer 
vrijwillige stoppers als ‘grondbank’ in het gebiedsproces. 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
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Samenleven in Overijssel 
Terugblik 
In Overijssel kennen we elkaar en hebben we wat voor elkaar over. Deze kracht en vitaliteit 
komt ook volop tot uiting tijdens de coronacrisis: de enorme inzet van mensen om onze 
samenleving draaiende te houden, de initiatieven die worden opgezet om elkaar te helpen 
en nieuwe concepten die worden bedacht en uitgevoerd om kansen te benutten. 
Bijvoorbeeld de verbindende en aanjagende, creatieve functie van cultuur die meer zichtbaar 
is geworden en die zorgt voor dynamiek en vernieuwing. We zijn trots op het Overijsselse 
noaberschap; we werken samen aan een Overijssel waarin iedereen meetelt en meedoet. 
Een vitale en inclusieve samenleving. Met onze bestuursstijl sluiten we aan bij hoe we in 
Overijssel samenleven. 
Enkele resultaten die we de afgelopen periode hebben geboekt: 

 We hebben een nieuw provinciaal Cultuurbeleid 2021-2024 ontwikkeld met onze 
partners. En aanvullend daarop een versterkingsprogramma in gang gezet, gericht op 
het versterken van de wendbaarheid en weerbaarheid van de culturele sector. Onder 
andere door een instrumentarium te ontwikkelen dat bijdraagt aan duurzame 
(financiële) oplossingen en innovatie voor de sector. 

 We hebben samen met betrokken maatschappelijke organisaties en gemeenten 
nieuw beleid voor sociale kwaliteit gemaakt gericht op het vergroten van vitaliteit, 
verbeteren van de gezondheid (sport en bewegen), het ontwikkelen van duurzame 
voorzieningen en diensten, en het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven 
en vrijwillige inzet. 

 Onze inzet voor bestuurlijke vernieuwing heeft onder andere geresulteerd in het 
voorstel Right to Challenge dat begin 2021 door uw Staten is vastgesteld. Ook 
hebben we gewerkt aan de democratische legitimiteit van de Regionale 
Energiestrategieën door het samen met betrokken partners initiëren en ondersteunen 
van regionale werkgroepen van raadsleden, Statenleden en Algemeen Bestuursleden 
van waterschappen in West-Overijssel en Twente. 

 Op het gebied van ondermijning hebben we grote vooruitgang geboekt in de 
samenwerking met onze partners: gemeenten, openbaar ministerie, justitie, 
belastingdienst, veiligheidsregio’s en het Regionaal Inlichtingen- en Expertisecentrum 
Oost Nederland (RIEC-ON). Als gevolg van de versterkte samenwerking nemen wij 
als provincie actief deel aan bestuurlijke- en ambtelijke gremia waarin informatie 
wordt gedeeld, casussen worden uitgewerkt en via plannen van aanpak de 
gezamenlijke strijd tegen ondermijning wordt aangepakt. 

 In Oost-Nederlands verband (provincie Gelderland, provincie Overijssel en de 8 
inliggende regio’s) hebben we een gezamenlijk aanbod voor het nieuwe kabinet 
opgesteld. Input hiervoor was Kracht van Oost 2.0, Nederland Slim Benutten, 
Omgevingsagenda Oost, Strategische Innovatie Investeringsagenda, en de nieuwe 
Integrale Public Affairs Agenda en de Europa/Duitsland-agenda. Met deze propositie 
voor een sterke Agenda Oost Nederland, kunnen we nog beter laten zien hoe we 
bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan en het kabinet 
verleiden om mee te investeren.  

 We hebben een Actieplan Leefbaar Platteland ontwikkeld. Een leefbaar platteland 
vraagt draagvlak en draagkracht in de samenleving én het benutten van lokale 
bestuurskracht, zodat een voedingsbodem ontstaat voor uitwerking en uitvoering van 
de grote opgaven in het landelijk gebied. 

Nieuwe perspectieven en leerpunten: 
 Een gebiedsgerichte aanpak is in toenemende mate van belang om de opgaven waar 

we voor staan op te kunnen pakken. De opgaven hebben immers een verschillend 
karakter, afhankelijk van het gebied. Bovendien stapelen de maatschappelijke 
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opgaven zich in een gebied veelal zo op, dat voor het bereiken van de inhoudelijke 
doelen een geïntegreerde gebiedsgerichte benadering zowel noodzakelijk als 
wenselijk is. Als provincie hebben we daar als dé regionale gebiedsregisseur een 
belangrijke rol in te vervullen: het verbinden van de opgaven en partijen, met 
bijbehorende slagkracht en geldstromen. Dit laten we bijvoorbeeld zien in de 
Gebiedsgerichte aanpak stikstof en de RES’sen. 

 Het maatschappelijk onbehagen is steeds meer voelbaar geworden (zie ook 
Overijssel Ontcijferd Kwaliteit openbaar bestuur 2021) en roept de vraag op wat wij 
als provincie kunnen doen om het vertrouwen van de inwoners in de overheid te 
herstellen, met name in relatie tot onze opgaven. Het belang van betrokkenheid en 
participatie is juist nu heel groot. 

 Onderwerpen die in de loop van tijd (nog) prominenter op de (provinciale) agenda 
zijn komen te staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor het belang van bewegen, een 
gezonde leefstijl en leefomgeving; mede in het licht van de coronacrisis. Gemeenten 
en GGD’s zien de provincie als waardevolle samenwerkingspartner bij de ontwikkeling 
van projecten en monitoren van gezondheid. 

 Een crisis biedt veel uitdagingen, maar zeker ook kansen. Een crisis geldt vaak als 
katalysator voor (noodzakelijke) veranderingen. Belangrijk om met elkaar te komen 
tot oplossingen voor toekomstperspectief. De cultuursector is daar een voorbeeld 
van. De cultuursector in Overijssel heeft zich aan het begin van de crisis verenigd tot 
een denktank, die nu ook nog actief meedenkt in de ontwikkeling van het 
versterkingsprogramma culturele sector 

 De maatschappelijke opgaven worden complexer. We hebben elkaar in toenemende 
mate nodig om de opgaven te realiseren. Dit onderstreept het belang van een 
lerende overheid – in samenwerking met onze partners én intern. De lerende 
evaluatie is hierin een krachtig instrument gebleken. 

Vooruitblik 
De afgelopen periode is er veel gebeurd. Verschillende crisissen en ontwikkelingen, 
waaronder corona en stikstof, die van grote invloed zijn op de provinciale opgaven en de 
samenleving. Tegenstellingen, spanningen en onzekerheden die meermaals hebben geleid 
tot uitingen van frustraties en ongenoegen (zie ook het thema Samenleven en Welzijn in 
Overijssel Ontcijferd). Dat zagen we ook dichtbij, zoals Kanaal Almelo de Haandrik. 
Tegelijkertijd zien we kansen ontstaan, óók in de wijze waarop we met elkaar werken aan de 
opgaven. Dit raakt aan het belang van goed (publiek) leiderschap. Onze bestuursstijl 
kenmerkt zich door: aansluiten bij ontwikkelingen van onderop, ruimte geven, stimuleren, 
faciliteren en samenwerking. Én door: duidelijkheid en ingrijpen waar dat nodig is ten 
behoeve van het algemeen belang. 

Onze samenleving 
Inwoners van Overijssel zetten zich in voor hun samenleving en dragen met veel vrijwillige 
inzet bij aan sociale samenhang en het versterken van de gezamenlijke identiteit (zie ook 
het thema Cultuur en sociale kwaliteit 2021 in Overijssel Ontcijferd). We bouwen we samen 
met gemeenten, organisaties en vrijwilliger initiatiefnemers aan het versterken van dit 
noaberschap. Dit doen we bijvoorbeeld door vanuit sociale kwaliteit te investeren in 
voorzieningen en diensten en het ontzorgen van vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat 
iedereen mee kan doen. Dat vraagt voldoende vaardigheden van alle inwoners van 
Overijssel. De coronacrisis heeft het belang daarvan extra onderstreept. Daarom gaan we 
vanuit het sociale kwaliteit, human capital en cultuur aan de slag met de aanbevelingen van 
de Sociaal Economische Raad over digitale vaardigheden/laaggeletterdheid. 
De cultuursector heeft vanwege de coronacrisis grote financiële klappen gehad (zie ook het 
thema Economie en werkgelegenheid in Overijssel Ontcijferd). De steun die we het 
afgelopen jaar hebben verleend was hard nodig. Vanwege de lockdown eind vorig jaar en 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=df7633965b00424da7d70cb4ba2c0704
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d6f01ed2c8da41d5bd499dc827086932
https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3008543965004585b9f1aca463cc0df0
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begin dit jaar zal ook in 2021 verlenging van onze steunmaatregelen nodig zijn. We stellen 
voor hier € 0,75 miljoen beschikbaar te stellen vanuit de Algemene risicoreserve. Ook met 
de steun is de sector wendbaar gebleken door allerlei nieuwe creatieve initiatieven. Er is 
meer weerbaarheid nodig om actuele ontwikkelingen en veranderende financieringsbronnen 
beter te benutten en/of op te vangen. De extra investering vanuit de Overijsselse aanpak 
coronacrisis en uitdagingen in het huidige cultuurbeleid komen samen in het programma 
Versterking culture sector, gericht op een toekomstbestendige culturele sector die 
veerkrachtig, innovatief en ondernemend is. Op die manier willen we komen tot een sterke 
positionering van onze culturele en sociale sector; op basis van eigen kracht, eigen regie en 
regionale identiteit. Daarvoor stimuleren we een optimale samenwerking binnen de sectoren 
en daarbuiten. 
Dit doen we door meer focus te leggen op het versterken van een Overijssels professioneel 
maakklimaat gericht op talentontwikkeling en nieuw cultureel aanbod. Maakklimaat is de 
voedingsbodem waarop professionele kunstenmakers, artiesten en culturele organisaties 
werken aan cultureel aanbod. Via slimme en samenhangende cultuurinvesteringen, met 
onder andere de culturele stedelijke regio’s, bereiken we meer maatschappelijke impact. Een 
sterk cultureel maakklimaat zorgt voor innovatie. Het trekt makers aan om in Overijssel te 
komen werken en te creëren. De creatieve denk- en ontwerpkracht van de cultuursector 
kunnen we nog beter inzetten voor maatschappelijke vraagstukken en transitieopgaven. 
Bijvoorbeeld door de inzet van een kunstenaar bij het ontwerp van zonneparken. 
In december 2020 heeft de SER Overijssel het adviesrappoort Nieuwe kansen met 
basisvaardig Overijssel aan de provincie aangeboden. De SER constateert dat de vele 
huidige inspanningen niet voldoende zijn om een significante verbetering te realiseren. De 
basisvaardigheden werden tot nu toe door ons opgepakt als een onderdeel van de wettelijke 
taak in ondersteuning bibliotheken. Het huidige beleidsprogramma Taal Werkt! voor het 
vergroten van basisvaardigheden in Overijssel loopt in 2021 af. We stellen voor het 
programma een vervolg te geven voor de periode 2022-2024 en hier € 1,76 miljoen voor 
beschikbaar te stellen. Wij informeren u separaat over de nadere invulling van het 
programma. 

Onze leefomgeving 
Met betrekking tot de rode draad ‘gezondheid’ in de nieuwe Omgevingsvisie komen we tot 
sturende principes, zowel wat betreft gezondheidsbescherming als – bevordering. Bij 
bescherming hebben we specifieke aandacht voor lucht, afval, geluid en zeer zorgwekkende 
stoffen [zie kengetallen 2.4, 2.5 en 2.7 in Overijssel Ontcijferd Milieu en energie 2021). We 
zijn aangesloten bij het Nationale Schone Luchtakkoord, we ondersteunen het project 
schone rivieren en we zorgen via onze vergunning-, toezicht- en handhavingstaken voor 
beperkte geluidsoverlast en voorkomen we aanwezigheid van te veel zeer zorgwekkende 
stoffen. Ook verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt voor het beschermen van de 
gezondheid. Ten behoeve van de gezondheidsbevordering zetten we ons in op het 
stimuleren van actief bewegen met een onder andere een goed bovenregionaal fietsnetwerk. 
Bij nieuwe wijken kunnen we ambities voor meer natuur, bewegen in de openbare ruimte en 
ontmoeten opnemen. Het gaat om krachten bundelen, quickwins en samenvoegen van 
doelen. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de betrokken partners, zoals de GGD 
en gemeenten, en benutten elkaars meerwaarde. 
Vanuit sociale kwaliteit dragen we eveneens bij aan gezondheidsbevordering, onder andere 
via het netwerk van (sport)organisaties dat zich inzet voor de uitvoering van het Overijssels 
Sport- en beweegakkoord. Wij jagen initiatieven aan die zorgen voor versnelling en borging 
van uitvoering van lokale Sportakkoorden en bovenlokale kennisdeling en -ontwikkeling. Wij 
zorgen voor verbinding met onze eigen ambities in relatie tot de openbare ruimte, 
ruimtelijke kwaliteit en natuur en beleven. Samen met gemeenten en betrokken organisaties 
werken we, op basis van een gezamenlijke agenda, de komende periode aan twee urgente 
Overijsselse zorgthema’s: arbeidsmarkt en huisartsentekorten, en de complexer wordende 

https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fac65c98f0b74aa5b097562c7f62ac2a
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zorgvragen. We zijn hierin de verbinder, aanjager en facilitator. Met een kopgroep van 
partners werken we aan de praktische uitwerking van deze agenda. De agenda helpt om 
onderwerpen te duiden en te vertalen naar concrete projecten die we samen met betrokken 
organisaties mogelijk maken. Wij bereiden een investeringsvoorstel voor dat in 2e helft 2021 
in uw Staten voorligt. 

Onze leefbaarheid 
Het programma Leefbaar Platteland heeft tot doel om de buurtschappen, kernen en dorpen 
toekomstbestendig te maken, en hun inwoners te helpen initiatieven die daartoe bijdragen 
te ondersteunen. Dit doen we via de drie lijnen: het opstellen van een plattelandsagenda 
met wetenschappelijk kader, inzet van ons netwerk en een subsidieregeling Leefbaar 
platteland. Deze lijnen zetten we de komende periode voort. Daarnaast leggen we 
nadrukkelijk de verbinding met de Gebiedsgerichte aanpak stikstof en het programma 
agro&food. Het realiseren van grote opgaven in het landelijk gebied vraagt namelijk om een 
gedragen aanpak met inwoners, waar het halen van doelen hand in hand moet gaan met 
draagvlak en draagkracht uit de gebieden. 
Met onze digitaliserings- en data strategie “Slim Digitaal Overijssel” worden de opgaven uit 
ons coalitieakkoord ondersteund om hun doelen te realiseren met nieuwe mogelijkheden 
door digitalisering. Denk hierbij aan kunstmatige intelligenties die nieuwe inzichten geven 
binnen opgaven, of digitale platformen voor participatie of voor marktplaatsen (zoals de 
Blauwe Golf). Hiervoor wordt na de zomer van 2021 een investeringsvoorstel aan uw Staten 
voorgelegd. 
In 2018 zijn met de gemeenten in het Vechtdal pilots opgestart om ervaringen op te doen 
bij de aanpak van niet-vitale vakantieparken. Als vervolg hierop is in 2020 burgemeester 
Vroomen van de gemeente Ommen bereid gevonden om als kwartiermaker een ‘provincie 
dekkende aanpak voor niet vitale vakantieparken’ op te stellen. Uit de vitaliteitsscan blijkt 
dat er circa 75 minder vitale vakantieparken zijn in Overijssel. Wij willen samen met 
gemeenten niet-vitale vakantieparken vitaliseren. Wij stellen voor om voor deze aanpak € 
0,45 miljoen beschikbaar te stellen. Met het oog op ons budgettair perspectief hebben we 
onze ambitie bijgesteld. Dit betekent wel dat substantieel minder parken gevitaliseerd of 
getransformeerd kunnen worden. Ook het ondermijningsvraagstuk kan daardoor minder 
stevig en integraal ter hand worden genomen. 

Onze manier van besturen 
De spanningen in de samenleving zijn steeds meer voelbaar geworden. We hebben I&O 
research een onderzoek laten uitvoeren naar maatschappelijk vertrouwen in Overijssel. 
Daaruit is onder meer gebleken dat éen op de vijf inwoners van Overijssel ‘sterk 
maatschappelijk bezorgd’ is. Deze groep maakt zich meer dan andere groepen zorgen over 
de groeiende tegenstellingen tussen arm en rijk en tussen groepen van verschillende 
etnische herkomst, en wijzen relatief vaak op de groeiende kloof tussen burger en politiek 
(zie ook het thema KOB en Corona in Overijssel Ontcijferd [link thema KOB/Corona]). Mede 
op basis van deze uitkomsten voeren we (bestuurlijke) gesprekken om meer zicht te krijgen 
op wat dit betekent voor onze rol als overheid en hoe we ons bijvoorbeeld willen verhouden 
tot de groep inwoners die maatschappelijk bezorgd is. We betrekken hierbij de verkenning 
van het Trendbureau naar Publiek leiderschap. 
Op het gebied van ondermijning zetten we de interne professionaliseringsslag voort. Dit 
doen we in 2021 aan de hand van een weerbaarheidsscan van onze organisatie die we laten 
opmaken door het RIEC. Deze weerbaarheidsscan maakt niet alleen inzichtelijk hoe 
weerbaar onze organisatie is tegen ondermijnende criminaliteit, maar geeft ook inzicht in de 
mogelijkheden die wij hebben om de weerbaarheid te vergroten. Daarnaast blijven we 
samenwerken met onze partners in onze strijd tegen ondermijning in het openbaar bestuur. 
De activiteiten van Studio Vers Bestuur waarin gewerkt wordt met nieuwe vormen van 
bestuursstijl hebben veel opgebracht. Een krachtig netwerkverband waarin gewerkt wordt 
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via de aanpak: ‘doen, leren en delen’. De komende periode implementeren we dit 
programma in onze staande organisatie. Specifiek aandachtspunt dat we meenemen is hoe 
we de samenwerking met (voor de provincie) “ongebruikelijke partijen” beter tot stand 
kunnen laten komen. Hiermee gaan we onder andere actief aan de slag bij de participatie 
voor de totstandkoming van onze nieuwe Omgevingsvisie. Voor deze participatie hebben we 
een ambitieus plan gemaakt, dat door uw Staten is onderschreven, en waar we vol 
enthousiasme mee aan de slag zijn. Dit levert mogelijk spanningen op in relatie tot het 
beschikbare budget. Mocht dit tot financiële knelpunten leiden dan komen we daar bij uw 
Staten op terug. Digitale participatie benutten we als waardevolle toevoeging aan onze 
participatiemix. 
Als middenbestuur vervullen we een belangrijke meerwaarde in het realiseren van de 
maatschappelijke opgaven. We zijn dé regionale gebiedsregisseur, zoals we laten zien bij de 
Gebiedsgerichte aanpak stikstof en de regiodeals. Met het gezamenlijke aanbod “Krachtig 
groen herstel van Nederland” van de decentrale overheden hebben we daarvoor een heldere 
boodschap afgegeven: we voeren met elkaar de opgaven daadkrachtig uit en zoveel 
mogelijk in samenhang. Voorwaardelijk hiervoor zijn: evenwichtige bestuurlijke 
verhoudingen en evenwicht tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle 
bestuurslagen. We hebben daarbij zowel aandacht voor de financiële problemen van 
gemeenten (onze blijvende inzet in agenderende zin via IPO-verband richting Rijk) als ons 
eigen provinciaal belastinggebied. We zijn immers een autonoom democratisch bestuur met 
open huishouding. We zetten ons zowel binnen als buiten de provincie in voor de belangen 
van onze provincie. Regionaal, nationaal én internationaal: met onze inwoners, bedrijven, 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen en onze 
buurprovincies richting het Rijk, onze buurlanden en de EU. Om deze belangenbehartiging in 
goede banen te leiden hebben we in het voorjaar van 2021 een integrale Public Affairs 
vastgesteld, die we de komende jaren gebruiken als leidraad in onze lobby en 
beleidsbeïnvloeding richting Den Haag, Duitsland (in het bijzonder de deelstaten Noordrijn-
Westfalen en Nedersaksen) en Brussel (EU-instituties). 
Als provincie hebben we verschillende rollen die we vervullen bij het realiseren van onze 
maatschappelijke opgaven. Op basis van het credo “Samenwerken waar kan, sturen waar 
moet” werken we steeds vaker in regionale samenwerkingsverbanden, zoals de RES’sen. Als 
lerende overheid reflecteren we op de invulling van onze rollen, onder andere via lerende 
evaluaties, opdat we die zo goed mogelijk inzetten in het belang van de opgaven. De 
ervaringen en leerpunten die we hebben opgedaan, zijn onder andere belangrijke input voor 
onze samenwerkings- en sturingsfilosofie als onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie. Dat 
leren doen we samen met onze partners, maar we kijken ook naar de ontwikkeling van onze 
interne samenwerking. Daarmee gaan we met ons college, uw Staten en de ambtelijke 
organisatie verder aan de slag in het kader van het “Nieuw Overijssel Normaal”. Hiervoor 
organiseren we in het komend jaar binnen een aantal lopende beleidstrajecten 
Reflectiekamers, bijvoorbeeld bij de nieuwe Omgevingsvisie. Daarin zullen we gezamenlijk 
reflecteren en gericht kijken naar procesinrichting, rolkeuze en rolinvulling, houding en 
gedrag passend bij de verbinding die we nastreven met de Overijsselse samenleving en die 
van ons wordt gevraagd. Al doende leren we. 

Toekomst provinciale financiën 
Inleiding 
Het financieel perspectief verandert. In de afgelopen jaren hebben we veel extra kunnen 
investeren in Overijssel, met name vanwege de opbrengsten vanuit de verkoop van Essent. 
De Essentmiddelen zijn grotendeels uitgegeven, bestemd of belegd in revolverende fondsen. 
Dat is ook terug te zien in de liquiditeitsprognose: onze liquiditeitspositie neemt gestaag af. 
We worden daarmee meer afhankelijk van onze structurele inkomsten. Deze zijn met veel 

https://destaatvan.overijssel.nl/perspectiefnota-2022/programma/liquiditeitsprognose
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onzekerheden omgeven, terwijl wij en onze partners gewend zijn geraakt aan onze 
omvangrijke (incidentele) uitgaven op de volle breedte van ons beleid. Bovendien weten we 
dat de maatschappelijke opgaven en transities om een forse inzet van ons (blijven) vragen. 
We voorzien dat we fundamentele keuzes moeten maken. Wat gaan en blijven we doen? En 
ook: wat gaan we niet meer doen? Hoe kunnen we toch investeringskracht mobiliseren? Er 
is tijd nodig om in te spelen op het veranderende financieel perspectief en om keuzes te 
maken. De komende twee jaar willen we daarom benutten om de consequenties en 
(on)mogelijkheden in kaart te brengen, zodat een nieuwe coalitie de juiste uitgangspositie 
heeft om keuzes te maken. Bij deze perspectiefnota zetten we hiertoe een eerste stap. 

Ontwikkelingen 
Dat onze structurele baten onzeker zijn geldt eigenlijk voor alle drie onze grootste 
inkomstenbronnen: het provinciefonds, de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting en 
dividendinkomsten. 
Provinciefonds 
Met betrekking tot het provinciefonds zijn we afhankelijk van het Rijk. Vanwege de trap-op-
trap-af systematiek stijgen en dalen onze inkomsten mee met de uitgaven van het Rijk. Het 
is niet te voorspellen wat de coronacrisis op de lange termijn betekent voor de 
overheidsuitgaven in het algemeen en wat daarvan de consequenties zijn voor het 
provinciefonds. Ook weten we niet welke keuzes een nieuw kabinet zal maken en wat de 
gevolgen zullen zijn van de herijking van het provinciefonds. Om deze reden stellen we voor 
om voorzichtig om te gaan met het ramen van accres en is het voorstel om voorlopig géén 
accresstijging te ramen. 
Opcenten MRB 
Ons belastinggebied, opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB), staat onder druk. Ten 
eerste door de vrijstelling van elektrische auto’s voor de MRB. De Raad voor het Openbaar 
Bestuur (ROB) concludeert in het onderzoek naar de opcenten dat provincies substantiële 
potentiële inkomsten mislopen door de MRB-vrijstelling. Voor ons gaat het om circa € 21 
miljoen in de periode 2021-2024. Uitgangspunt van de ROB is dat het in de rede ligt dat het 
Rijk de provincies compenseert voor de gederfde inkomsten. Ten tweede wordt in 
verschillende verkiezingsprogramma’s gerefereerd aan een andere manier van betalen voor 
mobiliteit: van bezit naar gebruik. Als een nieuw kabinet besluit de huidige MRB te 
vervangen door een vorm van Betalen naar Gebruik (BnG), dan heeft dat directe 
consequenties voor het provinciaal belastinggebied. Het zou in het uiterste geval kunnen 
betekenen dat het volledige provinciale belastinggebied (goed voor jaarlijks € 1,7 miljard 
opbrengsten; voor Overijssel € 113 miljoen) in zijn geheel verdwijnt. Ook daar zal een nieuw 
kabinet, in samenspraak met de provincies, dan een oplossing voor moeten zoeken. Wij 
maken ons samen met andere provincies sterk voor het behoud van een autonoom 
belastinggebied, dat past bij onze onmisbare rol bij de regionale aanpak van de 
maatschappelijke opgaven. 
Dividendinkomsten 
Tot slot zal de winstgevendheid van Enexis en Vitens de komende jaren aanzienlijk 
teruglopen, omdat zij fors investeren in de energietransitie, respectievelijk klimaatopgave. 
Daardoor ontvangen wij de komende jaren fors minder dividend. Bij Enexis wordt op dit 
moment een halvering van de winst verwacht, waardoor onze dividendinkomsten terugvallen 
tot circa € 10 miljoen per jaar. Dat is circa de helft van wat we afgelopen jaren kregen. En 
ook hiervan is de vraag hoe dit zich verder ontwikkelt. Zelfs met de lening die afgelopen 
jaren door de aandeelhouders is verstrekt aan Enexis is de volledige kapitaalbehoefte nog 
niet ingelost. Bij Vitens spelen vergelijkbare vraagstukken en gaan we de komende jaren 
ervan uit dat we geen dividendinkomsten (voorheen circa € 0,7 miljoen) meer zullen 
ontvangen. 

Vervangingsinvesteringen 
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Veel infrastructuur is aangelegd in de jaren zeventig, toen het autogebruik explosief groeide. 
Omdat de levensduur van veel infrastructuur in zicht is en omdat veel bruggen en viaducten 
niet berekend zijn op het zware verkeer dat er tegenwoordig overheen rijdt, moeten veel 
wegen en kunstwerken tussen nu en 30 jaar worden vervangen. We hebben de afgelopen 
periode, mede aan de hand van asset management, de vervangingsopgave nader in beeld 
gebracht. Hiertoe hebben we op basis van historische gegevens, CROW normen, 
eenheidsprijzen en ervaring een 65-jarige vooruitblik gemaakt van de vervangingen van 
wegen, kunstwerken en waterwegen. Een totaalplaatje is hieronder opgenomen. 

 

 
Het betreft een theoretische analyse op basis van de bestaande uitgangspunten en we 
benadrukken dan ook dat we de werkelijke vervanging altijd op basis van schouw doen: we 
vervangen een weg pas als dat nodig blijkt te zijn. We zullen de inschattingen dan ook 
steeds verder kunnen en moeten aanscherpen op basis van de ervaringen die we de 
komende jaren opdoen. Desondanks geeft de huidige analyse wel een waardevol beeld. 
Op dit moment hebben wij voor de vervangingsopgave € 8 miljoen structureel in onze 
Begroting opgenomen, daarvan is € 5 miljoen bestemd voor de vervanging van wegen en 
kunstwerken en € 3 miljoen voor waterwegen (met name Kanaal Almelo de Haandrik). 
Gemiddeld ligt het jaarlijks benodigd budget voor vervangingsinvesteringen op basis van 
bovenstaande analyse echter op ruim € 19 miljoen per jaar. Dit is overigens exclusief de 
vervanging van de Zwartewaterbrug en ook exclusief indexeringen. Daarmee is sprake van 
een mogelijk tekort van jaarlijks € 11 miljoen. Als we kijken naar de opgave voor de 
komende 15 jaar dan bedraagt dit tekort circa € 5,5 miljoen. 
Een dergelijk tekort legt de komende jaren druk op de invulling van de structurele begroting. 
We vinden dat een afweging hieromtrent thuishoort in een bredere afweging ten aanzien van 
de structurele begroting. Wel stellen we voor om vanaf 2022 de beschikbare middelen voor 
de vervangingsopgave standaard te indexeren (dat gebeurde tot op heden nog niet). 
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Daarmee zorgen we dat de beschikbare middelen in elk geval in de pas lopen met de 
kostprijsstijgingen. 
In de vooruitblik die is gemaakt van vervangingsinvesteringen is rekening gehouden met de 
benodigde beheer en onderhoud. Deze hangen immers ook nauw samen: goed en slim 
vormgegeven dagelijks en groot onderhoud zorgt voor optimale vervangingstermijnen. 
Daarmee is dus inzicht in de totale cyclus van beheer, onderhoud en vervanging van onze 
infrastructuur. Naast een ‘vervangingspiek’ is op basis van de analyse de komende jaren ook 
een piek in het groot onderhoud te verwachten. Om deze reden hebben wij besloten jaarlijks 
€ 1 miljoen extra te storten in de voorziening beheer en onderhoud. Wij verwachten dat na 
10 jaar deze toevoeging weer kan vervallen. 

Langjarig incidentele impulsen 
We zijn op veel terreinen de afgelopen jaren gewend geraakt aan de incidentele impulsen 
over de volle breedte van ons beleid, zoals bijvoorbeeld natuur, economie, bereikbaarheid, 
cultuur en het ruimtelijk domein. Deze impulsen voelen als ‘vast’ onderdeel van ons beleid 
en we hebben soms structurele verwachtingen gewekt, ook bij onze partners. Hieronder is 
een overzicht opgenomen van de beleidsimpulsen van de afgelopen 12 jaar. Het zijn grove 
gemiddelden over de afgelopen jaren. 

Beleidsterrein Jaarlijkse incidentele impuls 

Wonen en retail € 1,75 miljoen 

Leefbaar platteland € 1 miljoen 

Natuur € 2 miljoen 

Agro & Food € 1,5 miljoen 

Verkeersveiligheid € 1,5 miljoen 

Innovatie & mkb € 7,5 miljoen 

Human Capital € 2 miljoen 

Fiets € 2 miljoen 

Evenementen € 1,25 miljoen 

Toerisme € 1,25 miljoen 
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Cultuur € 5 miljoen 

Openbaar bestuur € 1 miljoen 

Europese programma's € 4 miljoen 

Totaal beleidsimpuls € 31,75 miljoen 

 
Naast deze structureel voelende beleidsimpulsen hebben we ook veel incidentele 
investeringen gedaan in bijvoorbeeld infrastructuur, maar ook ten behoeve van de 
verschillende transities. De meeste opgaven lopen ook na deze coalitieperiode door. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor het programma Nieuwe Energie waarvan de financiering stopt na 
2023. Maar ook voor onze inzet op Stikstof en de Gebiedsgerichte aanpak. 
Met het oog op de aflopende reserves is het onwaarschijnlijk dat we al deze incidentele 
uitgaven kunnen continueren. Onderstaand beeld is gebaseerd op het budgettair perspectief 
bij deze perspectiefnota, waarbij een verdere doorkijk is gegeven naar de toekomst toe. 
Naar verwachting schommelt de jaarlijkse ruimte na deze coalitieperiode rond de € 10 
miljoen per jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen van onze inkomsten. Gezien dit 
budgettair perspectief en het feit dat onze reserves bestemd zijn, zal het onmogelijk zijn om 
op de huidige voet door te gaan. Daarvoor is de (structurele) ruimte op de middellange en 
lange termijn te beperkt. Met het voortzetten van ons huidige bestedingspatroon zouden we 
in de volgende coalitieperiode jaarlijks circa € 30 miljoen tekort komen (rode lijn). Hierbij is 
nog geen rekening gehouden met de structurele vervangingsopgave. 

 

Handelingsperspectieven 
Al met al voorzien we dat we fundamentele keuzes zullen moeten maken. Wat gaan en 
blijven we doen? En ook: wat gaan we niet meer doen? Hoe kunnen we toch 

https://destaatvan.overijssel.nl/perspectiefnota-2022/programma/budgettair-perspectief
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investeringskracht mobiliseren, met behoud van een gezonde financiële positie, nu en in de 
toekomst? Op hoofdlijnen zijn er drie handelingsperspectieven te formuleren: verlagen of 
ombuigen van lasten (keuzes maken), verhogen van baten (meer ruimte) en financiële 
spelregels aanpassen. 
Verlagen of ombuigen van lasten 
Het verlagen of ombuigen van lasten is een politiek keuze. Het gaat om inhoudelijke keuzes 
en ambities. Bij de invulling van de herprioritering is dit niet makkelijk gebleken. Toch zullen 
deze keuzes met ingang van de volgende coalitieperiode wel moeten worden gemaakt. We 
beseffen dat we ook nu al voorzichtig moeten zijn met het wekken van structurele 
verwachtingen. Juist om deze reden stellen we bij deze perspectiefnota op een aantal 
financiële claims voor de ambitie bij te stellen en om sommige posten deze coalitieperiode 
alvast af te bouwen. 
Verhogen van baten 
Het verhogen van onze baten hebben we maar gedeeltelijk in eigen hand. Alleen als het om 
ons eigen belastinggebied gaat hebben we een autonome mogelijkheid om de opbrengsten 
te verhogen. Daarbij spelen ook de hiervoor benoemde onzekerheden. Verder zijn we voor 
onze structurele baten vooral afhankelijk van het Rijk. Inzet daarop vraagt lobby en een 
goede positionering van ons als provincie. Dat geldt ook als we bijvoorbeeld inzetten op het 
binnenhalen van cofinanciering. Het is waardevol om te onderzoeken hoe we één provinciale 
euro meer kunnen laten opleveren. Daarbij is het goed te kijken naar het brede scala van 
publieke en private instrumentarium, van subsidies, leningen, aandelenparticipaties, 
fondsen, et cetera. 
Financiële spelregels aanpassen 
Tot slot is het mogelijk om te kijken naar onze financiële spelregels. Hoe gaan we om met 
risico’s? Oftewel, hoeveel dekken we af? Willen we alles financieren met eigen vermogen of 
zijn we ook bereid om te lenen? En willen we de mogelijkheid om te kunnen afschrijven op 
investeringen anders benutten? Bij al deze opties is sprake van keuzes die de financiële 
positie op korte, dan wel lange termijn raken. Keuzes om minder risico’s af te dekken levert 
eenmalig wat op, maar dat maakt de financiële positie minder solide. Het aantrekken van 
vreemd vermogen levert eenmalig investeringsruimte op, maar betekent structurele 
(aflossings-) lasten voor de toekomst (en een risico op hoge structurele rentelasten). En ook 
afschrijven op investeringen geeft in het heden ruimte, maar kost ruimte in de toekomst. 
Het is van belang de keuzes hieromtrent in totaliteit te beschouwen, omdat ze op elkaar 
ingrijpen. Ook is het verstandig om eventuele ruimte die ontstaat gefaseerd in te zetten, om 
in staat te blijven bij te sturen én om ruimte te houden voor later. 
De komende twee jaar willen we benutten om de consequenties en (on)mogelijkheden op 
alle drie de handelingsperspectieven in kaart te brengen, zodat een nieuwe coalitie de juiste 
uitgangspositie heeft om keuzes te maken. Daarnaast zetten we bij deze perspectiefnota 
een eerste stap als het gaat om de ‘afschrijvingsmethodiek’. 

Afschrijvingsmethodiek 
Conform het BBV activeren wij onze investeringen in materieel vaste activa en schrijven wij 
er dus jaarlijks op af. De financiële verordening is leidend voor de afschrijvingstermijnen. In 
onderstaande figuur is op hoofdlijnen weergegeven hoe afschrijven werkt en wat het 
betekent. Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen kasuitgaven (letterlijk de 
rekening betalen) en lasten (wat we opnemen in de begroting). Bij het afschrijven op 
investeringen wordt de last gekoppeld aan de gebruiksduur van de investering. Gaat de 
investering 8 jaar mee, dan wordt de totale investering verspreid over die gebruiksduur. Dat 
levert een structurele last op in de begroting van 1/8 van de investering gedurende 8 jaar. 
 
Afschrijvingsmethodiek: 



39

 
Vanaf 2017 is het conform het BBV verplicht om investeringen in materieel vaste activa af te 
schrijven over de levensduur van het actief. Voorheen schreven wij al onze investeringen in 
één keer af, oftewel dan namen we op het moment van investeren ook direct de gehele last 
op in onze begroting. Met onze huidige systematiek hebben wij min of meer vast gehouden 
aan de oorspronkelijke werkwijze. Nu reserveren we op het moment van investeren een 
bedrag ter hoogte van de investering in de Reserve Dekking Kapitaallasten. Van daaruit 
dekken we de structurele afschrijvingslasten. De systematiek is uitgewerkt in onderstaand 
voorbeeld. 
 
Huidige systematiek: 

 
De huidige systematiek, die overigens conform het BBV is toegestaan, heeft voordelen. Het 
geeft vooraf zekerheid over de dekking, de structurele begroting wordt niet belast (in feite 
wordt een incidentele last omgezet in een structurele baat). En omdat we de middelen 
reserveren in een reserve zijn we in staat de investering volledig met eigen vermogen te 
financieren. Het betekent echter wel dat we in onze begroting geen koppeling meer leggen 
tussen gebruik/nut en lasten en de investeringsruimte is beperkt tot de budgettaire ruimte 
in het jaar van investeren. 
De laatste twee nadelen zijn de voordelen van het hanteren van de ‘afschrijvingsmethodiek’. 
Het maakt het – afhankelijk van de structurele ruimte in de begroting – mogelijk om extra 
te investeren in het heden en om de lasten te koppelen aan de gebruiksduur van de 
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investering.  Doordat een structurele last is opgenomen in de begroting, is er daarnaast na 
afloop van de afschrijvingstermijn budget beschikbaar is om eventueel een herinvestering of 
vervangingsinvestering te doen. 
Hiertegenover is het wel belangrijk te beseffen dat de lasten worden genomen in latere 
jaren. In plaats van een incidentele volledige last in het heden, wordt de structurele, niet 
beïnvloedbare last uitgesmeerd over toekomstige jaren. Het betekent meer ruimte nu, 
minder ruimte later en een schuif van incidentele naar structurele lasten. Daarnaast blijft het 
investeringskrediet hetzelfde en dit moet wel worden gefinancierd. Als hiervoor geen eigen 
vermogen wordt gereserveerd dan zal hoogstwaarschijnlijk vreemd vermogen moeten 
worden aangetrokken. Dit is afhankelijk van de totale financieringsvraag. Om hier zicht op te 
houden neemt het belang van een goede liquiditeitsprognose toe. 
Verschillende soorten investeringen 
In principe komen álle investeringen in materieel vaste activa in aanmerking voor de 
‘afschrijvingsmethodiek’. In deze perspectiefnota beperken we ons in de nadere uitwerking 
tot de investeringen in infrastructuur. In bijlage III van het Statenvoorstel hebben we de 
uitgangspunten voor investeringen in infrastructuur opgenomen. Deze leggen we ter 
besluitvorming aan u voor en deze zijn leidend voor de wijze waarop we de financiële claims 
verwerken in het budgettair perspectief. 
In de uitgangspunten voor investeringen in infrastructuur maken we onderscheid tussen drie 
typen investeringen. 

1. Vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen zijn levensverlengend 
onderhoud aan een actief. Dit soort investeringen moeten conform BBV worden 
geactiveerd. Wat we als levensverlengend beschouwen is een grijs gebied, maar we 
gaan hierbij uit van de technische levensduur van het actief. 

2. Nieuwe investeringen in eigen infrastructuur. Dit soort investeringen moeten conform 
BBV worden geactiveerd. 

3. Investeringen in activa van derden. Het is - onder voorwaarden - toegestaan om dit 
soort investeringen zowel direct af te schrijven als te activeren. Conform het BBV 
mag de afschrijvingstermijn maximaal gelijk zijn aan de afschrijvingsduur van de 
activa die door de betreffende derde wordt gehanteerd. Hanteert een derde geen 
afschrijvingstermijn, dan is de eigen afschrijvingstermijn leidend. 

 
Voor al deze investeringen is het mogelijk de ‘afschrijvingsmethodiek’ toe te passen. We 
vinden echter op basis van onderstaande algemene uitgangspunten dat we terughoudend 
moeten zijn met het toepassen van deze methodiek. 

1. Wij vinden het in principe logisch dat de lasten die verbonden zijn aan investeringen 
worden gekoppeld aan de periode waarin de investering wordt gebruikt. 

2. Wij zijn ons ervan bewust dat bij een dergelijke methodiek grote investeringen in het 
heden zorgen voor niet beïnvloedbare structurele afschrijvingslasten in de toekomst. 

3. Wij zijn ons ervan bewust dat bij een dergelijke methodiek grote investeringen leiden 
tot een financieringsvraagstuk en mogelijk leiden tot de noodzaak om vreemd 
vermogen aan te trekken. 

 
Om deze reden stellen wij voor om enkel ten aanzien van nieuwe investeringen in eigen 
infrastructuur de ‘afschrijvingsmethodiek’ toe te passen. Belangrijke overweging daarbij is 
ook dat met het vastleggen van een structureel bedrag in de begroting ook na de 
afschrijvingstermijn ruimte is voor een vervangingsinvestering (wat bij eigen infrastructuur 
vrijwel onvermijdelijk aan de orde is). Voor een complete toelichting op de uitgangspunten 
verwijzen we naar bijlage III bij het Statenvoorstel. 
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Agenda strategieontwikkeling 
Inleiding 
Met de Agenda strategieontwikkeling agenderen wij onderwerpen, voorbij de grenzen van 
onze huidigen opgaven, voor verkenning en uitwerking. Dat doen we omdat 
strategieontwikkeling een wezenlijk onderdeel is van ons denken en handelen. Om koers te 
kunnen bepalen en bij te kunnen sturen (anticiperen) is het immers nodig om 
ontwikkelingen en de implicaties daarvan tijdig te voorzien. 
 
In de opgaveteksten gaan we hier op in vanuit het perspectief van de opgaven uit ons 
coalitieakkoord “Samen bouwen in Overijssel”. De Agenda strategieontwikkeling kijkt breder 
en verder om nieuwe én aanvullende opgaven tijdig in beeld te krijgen en tot passende 
handelingsperspectieven te komen. Het gaat daarbij deels om het doorzien van wat er nog 
niet is en om handelen in reactie op wat nog niet gebeurt. Dat is lastig want de toekomst is 
onvoorzien en kan snel veranderen, zoals de coronacrisis nog maar eens heeft onderstreept. 
Toch gaan we de uitdaging aan. Dat doen we vanuit de overtuiging dat het gestructureerd 
kijken naar de toekomst en het analyseren van ontwikkelingen in een voortdurend 
veranderende omgeving nodig blijft. 

De onderwerpen voor 2021-2022 
In de inleidende samenvatting hebben we de drie belangrijkste huidige ontwikkelingen 
beschreven, te weten: de coronacrisis, stikstofcrisis en verminderde financiële 
perspectieven. Wij zien geen andere majeure ontwikkelingen die aanleiding geven onze 
hoofdkoers te verleggen. Wel zien wij een aantal opkomende onderwerpen die de komende 
jaren of in een volgende coalitieperiode invloed kunnen hebben op onze opgaven, doelen 
en/of onze strategieën. Deze onderwerpen staan daarom op onze Agenda 
strategieontwikkeling in de periode 2021-2022. Hieronder lichten we deze toe, 
onderverdeeld in 3 thema’s. 
 
Per onderwerp beschrijven en analyseren we de ontwikkelingen om dilemma’s, keuzen en 
handelingsperspectieven in beeld te brengen. De vorm van de producten zal variëren, 
bijvoorbeeld een rapport of een inspiratiebijeenkomst. 
 
Thema 1: Brede maatschappelijke welvaart 

 Onderwerp 1: Vergrijzing, ontgroening en migratie. We brengen de 
demografische ontwikkelingen in de komende 20 jaar in beeld en verbinden deze met 
het mogelijke effect op maatschappelijke domeinen waar de provincie mee te maken 
heeft. 

 Onderwerp 2: Financiële en organisatorische vitaliteit van overheden voor 
het de realisatie transitieopgaven. Gemeenten maar ook de provincie lopen tegen 
financiële en organisatorische grenzen aanlopen. We onderzoek wat dat betekent 
voor de uitvoering van de maatschappelijke opgaven. Wat zijn de knelpunten, kansen 
en handelingsperspectieven? 

 Onderwerpt 3: True pricing. Mogelijk worden externe sociale en milieueffecten in 
toenemende mate beprijsd. Bijvoorbeeld door CO2- en /of stikstofheffingen. We 
verkennen tot welke kansen en eventuele bedreigingen een dergelijk beprijzen in 
Overijssel kan leiden. We kijken hierbij naar de economie en de transitie opgaven. 
Ook brengen we de opties binnen ons eigen beleid in beeld. 

Thema 2: Gebiedsgericht werken 
 Onderwerp 4: Complex en integraal. Maatschappelijke opgaven – waaronder 

energietransitie, klimaatadaptatie, wonen, behoud en herstel van natuur en 
biodiversiteit, perspectief voor de landbouw, goede bereikbaarheid – komen samen in 
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gebieden. Dat vraagt om samenhang en verbinding. Maar wat is een hanteerbaar 
niveau van complexiteit en integraliteit?  Als “alles met alles samenhangt” hoe wordt 
dan “verzanding van voortgang” voorkomen? We ontwikkelen 
handelingsperspectieven voor de verdere ontwikkeling van het provinciale 
gebiedsgerichte beleid. 

 Onderwerp 5: Hoe realiseren we systeemsprongen in transities? De transitie-
opgaven vragen soms om “systeemsprongen”. Voorbeelden: een klimaatbestendige 
waterhuishouding, het peilbeheer in de veenweiden, de omslag naar een meer natuur 
inclusieve ruimtelijke ontwikkeling. Dergelijke systeemsprongen raken vaak aan 
grote belangen en aan verdelingsvraagstukken, zoals bij ruimte en water. Hierdoor 
kunnen standpunten zich verharden en transities vertragen. We ontwikkelen 
mogelijke handelingsperspectieven over hoe hier mee om te gaan. 

 Onderwerp 6: Hoe krijg je de meeste maatschappelijk waarde uit publieke 
investeringen. In de toekomst lijkt sprake van beperkte(re) beschikbaarheid van 
provinciale (en ook breder: publieke) middelen voor investeringen. Dat staat op 
gespannen voet met een grote behoefte aan middelen voor het realiseren van de 
transities. In deze context gaan we strategieën opstellen om hoogste 
maatschappelijke meerwaarde uit provinciale/publieke investeringen te verkrijgen. 
Centrale vraag daarbij: hoe verleiden we privaat kapitaal om te investeren in de 
“transitie en brede welvaart” opgaven waarvoor wij staan?  

 Onderwerp 7: Hoe kunnen we als provincie maatschappelijke verbindingen 
bevorderen? Er is een breed gedragen zorg over de negatieve gevolgen van 
individualisering en de beperkte mate van betrokkenheid bij en dialoog over 
collectieve voorzieningen in de samenleving. Tegenstellingen kunnen gemakkelijk 
(kortstondig) uitgroeien tot polarisatie en we zien groepen die “niet meer mee willen 
doen”. Deze context vraagt om een overheid die bewust inspeelt op maatschappelijke 
verbinding in het realiseren van haar beleidsdoelen. Wij ontwikkelen hiervoor 
handelingsperspectieven. 

 Onderwerp 8: Hoe zorgen we dat kennis als belangrijke bron voor 
besluitvorming behouden blijft? Een belangrijke basis voor beleid is weggelegd 
voor feitelijke kennisvergaring en betrouwbare analyse en presentatie van informatie. 
Hoe behoud/versterk je die positie van kennis en informatie? Wij leven immers in een 
wereld, waarin steeds meer mensen hun informatie en interpretatie van het internet 
halen. Mediabubbels filteren informatie en presenteren die passend bij de betreffende 
doelgroep. Het gezag van informatie en de instanties die informatie vergaren staat 
steeds meer onder druk en wordt ter discussie gesteld. Wij voeren een verkenning uit 
naar handelingsopties. 

Wij informeren uw Staten over de voortgang van bovengenoemde agenda. Al naar gelang de 
ontwikkelingen zullen wij de lijst onderwerpen actualiseren. 

Financiën 

Ontwikkelingen en voorstellen 

Inleiding 
In dit deel van de perspectiefnota schetsen we het budgettair perspectief voor de komende 
vier jaar. Hieronder staan de uitgangspunten die wij hanteren bij het opstellen van het 
budgettair perspectief. Verder wordt ingegaan op de ontwikkelingen en voorstellen bij deze 
perspectiefnota. We maken daarbij onderscheid tussen niet-beïnvloedbare mutaties (zoals 
recente besluitvorming en autonome ontwikkelingen) en beïnvloedbare mutaties. Ook 
melden we een aantal overige ontwikkelingen. In de twee andere onderdelen staan de 
liquiditeitsprognose en het eindbeeld van het budgettair perspectief. 
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Uitgangspunten 
Wij hanteren bij het opstellen van het budgettair perspectief standaard de volgende 
uitgangspunten: 

 Wij ramen conform het voorzichtigheidsprincipe alleen voor de eerstvolgende 
jaarschijf de structurele doorwerking van een eventuele positieve accresontwikkeling. 
Negatieve accresontwikkelingen verwerken we gelijk meerjarig. De raming baseren 
we op de laatst bekende circulaire. 

 Wij ramen in lijn met de raming van de accresontwikkeling alleen de structurele 
doorwerking van de indexatie op de eerstvolgende jaarschijf (nu 2022). Voor de 
indexatie gaan we uit van het laatst bekende indexpercentage (HCIP conform CBP). 

 Wij ramen de opbrengsten uit de motorijtuigenbelasting (MRB) op basis van de 
gegevens die wij begin van elk jaar ontvangen van de Belastingdienst. Bij de Monitor 
II verwerken we eventueel meevallers of tegenvallers. 

 Wij ramen onze dividendinkomsten voor 60% structureel en 40% incidenteel. 
 Bij nieuwe investeringen in eigen infrastructuur hanteren we conform de 

uitgangspunten investeringen in infrastructuur de afschrijvingsmethodiek. Dit 
betekent dat we de structurele lasten van een dergelijke investering opnemen in het 
budgettair perspectief. 

In uitzondering op bovenstaande stellen we voor om bij deze perspectiefnota gezien de 
onzekerheden omtrent het provinciefonds geen accresontwikkeling te ramen. Het laatste 
punt met betrekking tot de afschrijvingsmethodiek lichten we in de perspectiefnota 
uitgebreid toe (zie hoofdstuk 'Toekomst provinciale financiën'. De uitgangspunten die 
hieraan ten grondslag liggen en die de bijbehorende werkwijze beschrijft, zijn toegevoegd in 
bijlage III van het Statenvoorstel en leggen we ter besluitvorming aan u voor. 

Niet-beïnvloedbare mutaties 
Recente besluitvorming 
Monitor 2020 – II 
Dit voorstel met kenmerk 2020/1102376 heeft u op 9 december 2020 vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2020 
Dit zijn de financiële effecten vanuit de jaarrekening 2020 en bijbehorende 
resultaatbestemmingen (zie voorstel met kenmerk 2021/ 1102660). 
 
Autonome ontwikkelingen 
Provinciefonds 
De ontwikkeling van het provinciefonds is op de middellange en lange termijn onzeker. We 
zijn vanwege de trap-op-trap-af systematiek afhankelijk van de uitgaven van het Rijk en de 
keuzes van een nieuw kabinet. Voorzichtigheidshalve stellen wij voor om bij deze 
perspectiefnota niet uit te gaan van een accresstijging. Mede op basis van de nog te 
verschijnen meicirculaire komen we hierop terug bij de Begroting 2022. 
 
Opcenten motorrijtuigbelasting 
Wij ramen de opbrengsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting op basis van de gegevens 
die wij begin elk jaar ontvangen van de belastingdienst. Bij de Monitor 2020-II hebben wij 
de opbrengsten meerjarig geraamd op € 112,8 miljoen. Eventuele meevallers / tegenvallers 
verwerken wij bij de Monitor 2021-II. 
 
Meeropbrengsten vanuit de opcenten benutten we conform de afspraken uit het 
coalitieakkoord voor verkeersveiligheid. Bij het coalitieakkoord gingen we uit van circa € 4,5 
miljoen meeropbrengsten in deze coalitieperiode, dit wordt naar verwachting hoger. Bij deze 
perspectiefnota stellen we u voor om de extra meeropbrengsten ook te gaan benutten voor 
cofinanciering van investeringen in fietsinfrastructuur. Deze investeringen dragen namelijk 
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ook in grote mate bij aan de verkeersveiligheid. 
 
Dividend Enexis 
De komende jaren moet Enexis fors investeren in de energietransitie. Enexis heeft 
aangegeven dat de winst en daarmee de dividenduitkeringen de komende jaren zullen 
afnemen. Bij de Perspectiefnota 2021 hebben we de verwachte dividendinkomsten al 
verlaagd, maar op basis van de laatste informatie verslechtert het beeld verder. Dit jaar valt 
de dividenduitkering naar verwachting € 2,2 miljoen lager uit en vanaf 2023 verwachten we 
dat de jaarlijkse dividendinkomsten Enexis zullen uitkomen rond de € 10 miljoen. Ten 
opzichte van de huidig geraamde opbrengsten van € 15 miljoen betekent dat een jaarlijkse 
inkomstenderving oplopend tot ruim € 5 miljoen. We hebben conform de uitgangspunten 
van het budgettair perspectief onze dividendinkomsten voor 60% structureel en 40% 
incidenteel in onze begroting verwerkt. De derving wordt naar rato verwerkt.  
 
Dividend Vitens 
Vitens staat voor een enorme investeringsopgave om aan de vraag naar water te kunnen 
voldoen. Bij de Perspectiefnota 2021 gingen we ervan uit dat Vitens hierdoor in elk geval tot 
en met 2022 geen dividend zou uitkeren. We verwachten nu dat dit langer het geval zal zijn. 
Daarom stellen we voor het dividend van Vitens (€ 0,7 miljoen) structureel af te ramen. We 
hebben conform de uitgangspunten van het budgettair perspectief onze dividendinkomsten 
voor 60% structureel en 40% incidenteel in onze Begroting verwerkt. De derving wordt ook 
naar rato verwerkt.  
 
Rente hybride lening BNG 
In 2015 en 2016 hebben wij via twee tranches een hybride lening van € 74,5 miljoen 
verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), beide met een looptijd van 5 jaar. In 
maart 2021 heeft BNG ons medegedeeld dat Tranche A (€ 49,5 miljoen) niet wordt afgelost 
in 2021. Dit betekent dat wij in elk geval voorlopig rente blijven ontvangen. BNG heeft 
jaarlijks de mogelijkheid om de lening(delen) alsnog af te lossen. Om deze reden stellen wij 
voor de rente-inkomsten jaarlijks als incidentele baat in de begroting op te nemen. Dit 
betekent een extra incidentele baat van € 0,78 miljoen in 2021 en € 0,47 miljoen in 2022. 
Deze baten zijn gebaseerd op basis van een voorlopig rentepercentage. 
 
Lening gemeente Enschede 
Begin dit jaar heeft de gemeente Enschede, eerder dan begroot, haar lening afgelost. We 
hadden deze ontvangst verwacht in 2022. Daardoor valt een jaar eerder dan begroot € 4 
miljoen vrij uit de Algemene financieringsreserve naar de Algemene reserve. Het wegvallen 
van de rentebaten verwerken we bij Monitor 2021-I. 
 
AFR storting Enexis 
In 2020 heeft u ingestemd met het verstekken van de lening aan Enexis (kenmerk 2020/ 
0/1101241). Bij de Perspectiefnota 2021 is voor het afdekken van deze lening in de 
Algemene Financieringsreserve een structurele storting opgenomen van € 2,5 miljoen. 
Afgesproken is om de storting in de Algemene Financieringsreserve bij deze perspectiefnota 
opnieuw te beoordelen op basis de uiteindelijke leningsvoorwaarden. Uitgaande van een 
stortingsperiode van 30 jaar en de huidige rente-inkomsten kan de jaarlijkse storting 
worden teruggebracht tot € 1,1 miljoen per jaar. Samen met de rente-inkomsten van 
jaarlijks € 2,1 miljoen zal daarmee de totale afdekking in de AFR na 30 jaar zijn 
gerealiseerd. De lagere storting levert een structureel voordeel op van € 1,4 miljoen vanaf 
2021. 
 
Toevoegen jaarschijf 2025 
Bij deze perspectiefnota komt de jaarschijf 2025 in beeld. Ten opzichte van de jaarschijf 
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2024 neemt de vrije ruimte in de jaarschijf af. De actualisering van de jaarschijf heeft in 
2025 een structureel negatief effect van € 0,1 miljoen. Dit is voor het grootste deel te 
verklaren door een daling van de baten op de obligatieportefeuille. Daarnaast is sprake van 
een incidenteel negatief effect van € 1,4 miljoen. Dit komt onder andere door een correctie 
op de onttrekking Reserve Natuurnetwerk Nederland met € 0,8 miljoen en een onttrekking 
aan de Reserve dekking kapitaallasten die wegvalt van € 0,6 miljoen. 
 
Indexeringen inclusief salarissen 
Jaarlijks indexeren we de structurele budgetten in onze begroting om kostprijsstijgingen te 
kunnen dekken. In veel lopende overeenkomsten (zoals de OV concessies) liggen 
indexatieafspraken vast, waarmee deze kostenstijging onontkoombaar zijn. De indexeringen 
vanaf 2022 zijn gebaseerd op de meest recente publicatie van het CPB (maart 2021). Het 
indexatiepercentage is 1,9%. Voor de OV budgetten hanteren we een indexpercentage op 
basis van een 5-jaars gemiddelde van de sector. Deze index bedraagt voor 2022 2,16%. 
 
Aanvullend stellen we u voor om vanaf 2022 het budget voor vervangingsinvesteringen ook 
te indexeren. Daarmee zorgen we, mede met het oog op de forse vervangingsopgave de 
komende jaren, dat het beschikbare structurele budget meegroeit met de 
kostprijsstijgingen. 
 
Vooruitlopend op een nieuwe cao hebben we, net als bij de vorige perspectiefnota, ook de 
personeelslasten vanaf 2022 geïndexeerd. Door een stijging van met name de 
pensioenlasten is daarnaast is 2021 sprake van een structureel negatief effect van € 1,2 
miljoen. Zodra een nieuwe cao is vastgesteld bepalen we het definitieve effect op de totale 
personeelslasten, waarbij we de voorlopige indexeringen verrekenen. Hier komen we via de 
reguliere P&C cyclus bij u op terug. 
 
Het totale effect van de indexeringen bij deze perspectiefnota is daarmee structureel € 1,2 
miljoen in 2021 en € 4,75 miljoen vanaf 2022.  
 
Voorziening beheer en onderhoud 
Baggeren 
Onze vaarwegen moeten conform vastgestelde vaardieptes op diepte worden gehouden. Dat 
doen wij door periodiek te baggeren. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) schrijft voor dat dit type werk niet meer als investering mag worden 
gezien, maar moet worden beschouwd als onderhoud. Dit betekent dat dekking via de 
voorziening groot onderhoud moet lopen. 
 
Op basis van een lange termijn asset planning (LTAP) tot 2085 is de gemiddelde jaarlijkse 
baggeropgave bepaald. Deze berekening komt uit op gemiddeld € 960.000 per jaar. Wij 
hebben besloten de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud met dit 
bedrag te verhogen. 
 
Opvangen van de onderhoudspiek 
Wij voorzien in de komende jaren een onderhoudspiek in het beheer en onderhoud van onze 
provinciale infrastructuur. Ook de accountant heeft hier in het accountantsverslag 2020 op 
gewezen. Om onze infrastructuur op het niveau Basis te houden (zoals door u vastgesteld in 
het Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2019-2027), is de voorziening beheer en 
onderhoud op termijn ontoereikend en is een aanvullende dotatie nodig. 
 
Om deze redenen hebben wij besloten de jaarlijkse toevoeging aan de egalisatievoorziening 
beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vanaf 2022 met € 1 miljoen per jaar te 
verhogen. Op dit moment verwachten we dat de jaarlijkse dotatie na 10 jaar weer kan 
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worden verlaagd. Bij de vierjaarlijkse besluitvorming over het Beheerplan Infrastructurele 
Kapitaalgoederen (BIK) komen we hier dan op terug. 
 
Overige mutaties 
Beveiliging informatiesystemen BIJ12 
In maart hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de beveiliging van de 
informatiesystemen BIJ12 (2021/0074584). In de voorjaarsnota van IPO/BIJ12 wordt inzicht 
gegeven in de kosten van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden en maatregelen om een 
herhaling te voorkomen. Op basis van voorlopige ramingen stellen wij voor rekening te 
houden met een structurele bijdrage van € 160.000. De definitieve kosten zijn afhankelijk 
van de voorjaarsbesluitvorming in IPO-verband. 
 
(Interprovinciale) aanpak stikstof 
De stikstofaanpak binnen de provincie geven we vorm aan de hand van de vijf schakels. In 
de wetenschap dat dit altijd verbinding houdt met wat er elders in het land en daarmee ook 
andere provincies wordt gedaan, blijft dit een interprovinciale aanpak vragen. Daarmee zijn 
kosten gemoeid. Voor 2021 en 2022 zijn deze grotendeels op te vangen binnen het 
incidentele budget dat bij de Perspectiefnota 2021 beschikbaar is gesteld voor de aanpak 
stikstof. We verwachten in 2022 een gering tekort van incidenteel € 0,1 miljoen. Wij stellen 
u voor deze middelen incidenteel aanvullend beschikbaar te stellen. 
Na 2023 is er geen dekking voor de aanvullende kosten. De exacte kosten zijn nog niet 
bekend, maar zullen verder toenemen en jaarlijks circa € 0,4 miljoen bedragen. De 
definitieve kosten zijn afhankelijk van de voorjaarsbesluitvorming in IPO-verband. We 
beschouwen deze kostenpost als onderdeel van de bredere PM post omtrent Stikstof en de 
Gebiedsgerichte aanpak. Bij deze perspectiefnota ramen we deze kosten dus nog niet. 
 
Databank Fauna en Flora 
Met de decentralisering van natuurtaken zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor 
het verzamelen en verwerken van natuurgegevens. In IPO-verband is besloten om in dat 
kader te investeren in de Databank Flora en Fauna. In de Perspectiefnota 2021 is op basis 
van een voorlopige inschatting de benodigde investeringen opgenomen in de begroting. Het 
ging om een structurele bijdrage van € 0,1 miljoen in 2021 oplopend tot € 0,325 miljoen 
vanaf 2025. Naar verwachting zullen de kosten in de jaren 2021 t/m 2024 hoger uitvallen 
dan voorzien. Wij stellen u voor de ramingen hierop aan te passen. De definitieve kosten zijn 
afhankelijk van de voorjaarsbesluitvorming in IPO-verband. 
Omgevingswet: digitaal stelsel 
Met de invoering van de omgevingswet moeten alle overheden met lokale systemen 
aansluiten op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De organisatie 
wordt daarop ingericht en ICT-componenten worden geïmplementeerd. Hierbij maakt de 
DSO gebruik van het stelsel van basisregistraties, waarbij de Basisregistratie Omgevingswet 
(BRO) momenteel ook wordt geïmplementeerd. 
 
Het ministerie heeft de provincies verzocht om per provincie een coördinator aan te stellen 
ten behoeve van het beheer. Om invulling te kunnen geven aan de nieuwe taken is er 
structureel een Senior Functioneel Beheerder DSO/BRO nodig voor 1 fte. Wij stellen u voor 
vanaf 2022 structureel € 80.000 beschikbaar te stellen voor een Senior Functioneel 
Beheerder DSO/BRO. 
 
Omgevingswet: informatieproducten 
De beschikbaarheid van informatie van goede kwaliteit is cruciaal om de maatschappelijke 
baten van de Omgevingswet te realiseren. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van 11 
provincies besloten zelf te investeren in de informatiehuizen middels het ‘Besluit 
Doorontwikkeling informatiehuizen’ van juni 2019. Uitgangspunt daarbij is dat er 
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informatieproducten gebouwd worden die ook zonder de invoering van de Omgevingswet en 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de 
provinciale taken in beide domeinen. Daarbij zullen de informatieproducten die we 
ontwikkelen moeten aansluiten op het DSO. Na de bouw van de informatieproducten worden 
deze voor beheer overgedragen aan BIJ12. 
 
Het aandeel voor de provincie Overijssel is op basis van de huidige informatie structureel € 
0,11 miljoen, exclusief indexatie. Wij stellen u voor om dit bedrag vanaf 2022 beschikbaar te 
stellen. 
 
Technology Base Twente 
Er is sprake van een exploitatietekort bij Tecbase Twente. De deelnemers provincie 
Overijssel en gemeente Enschede hebben de verplichting om ieder 50% van het 
exploitatietekort van de luchthaven en de overige activiteiten aan te vullen. 
 
In 2021 bedraagt het exploitatietekort € 0,559 miljoen. Daarvan komt in 2021 € 0,279 
miljoen voor rekening van de provincie Overijssel. Voor 2022 en verder wordt een jaarlijks 
exploitatietekort van € 50.000 voorzien. 
 
Wij stellen u voor om ter dekking van het exploitatietekort in 2021 € 0,279 miljoen 
beschikbaar te stellen en voor 2022 en verder structureel € 50.000 beschikbaar te stellen. 
 
Bevrijdingsfestival 
Elk jaar wordt door één van de 12 provincies de landelijke start van het Bevrijdingsfestival 
en de bijbehorende Bevrijdingslezing georganiseerd. De provincie Overijssel is, na 12 jaar, in 
mei 2023 weer de organisator. Het thema zal zijn: herdenking april/mei stakingen in de 
industrie (1943-2023). We beginnen de voorbereidende werkzaamheden al tijdig in 2022 (in 
samenwerking met BFO, gemeente(n) en Nationaal Comité 4/5 mei). Op basis van 
ervaringen uit het verleden bedragen de organisatiekosten circa € 0,3 miljoen. We stellen u 
voor hiervan € 50.000 beschikbaar te stellen in 2022 en het resterende bedrag in 2023. 
 
Zwartewaterbrug 
Als onderdeel van onze Overijsselse corona herstel- en transitieaanpak hebben we de 
vervanging van de Zwartewaterbrug opgenomen. Deze brug in Hasselt is op termijn aan 
vervanging toe. Alle onderdelen van de Zwartewaterbrug lopen tegen het eind van de 
levensduur. Er zijn verschillende opties mogelijk om de brug op korte en lange termijn te 
laten voldoen. 
 
Wij werken momenteel aan een verkenning wat resulteert in een overzicht van opties om de 
Zwartewaterbrug geschikt te maken aan de eisen voor toekomstig gebruik. We leggen 
hierover een separaat investeringsvoorstel aan u voor. De kosten voor het vervangen van de 
Zwartewaterbrug (hoofdrijbaan en parallelweg) zijn voorlopig geraamd op € 65 miljoen. De 
kosten voor een planstudie die hier aan vooraf gaat zijn geraamd op € 1 miljoen. 
 
Zoals aangegeven in de corona herstel- en transitieaanpak is op dit moment geen dekking 
aanwezig voor de vervanging van de Zwartewaterbrug en zouden we u een dekkingsvoorstel 
doen bij deze perspectiefnota in relatie tot de volledige vervangingsopgave. In de 
uitgangspunten voor investeringen in infrastructuur hebben we aangegeven dat we, ondanks 
dat de vervanging van de Zwartewaterbrug in feite een vervangingsinvestering is, voor deze 
investering de uitgangspunten van ‘nieuwe investeringen in eigen infrastructuur’ hanteren. 
Dit betekent dat de investering leidt tot een structurele afschrijvingslast. 
 
Op basis van de geschatte kosten en de huidige afschrijvingstermijnen houden we nu 
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rekening met een structurele last van € 1 miljoen per jaar. We stellen u voor om deze 
middelen vanaf 2023 te reserveren ten laste van de algemene middelen en de precieze 
toedeling van de lasten te verwerken bij de Begroting 2022. We komen bij u terug met een 
separaat investeringsvoorstel en zullen dan de definitieve investering en bijbehorende 
afschrijvingslasten bepalen. Vooruitlopend daarop stellen we u voor om in 2023 een 
voorbereidingskrediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de planstudie. 
 
Bediencentrale bruggen 
De provincie Overijssel heeft in 2015 besloten om vanwege veiligheidseisen vijf volledig 
automatisch bediende bruggen in Noordwest Overijssel tijdelijk te laten omzetten naar 
lokale bediening. De omzetting naar lokale bediening was ingevoerd als 
kortetermijnmaatregel. Destijds is afgesproken om naar een lange-termijnoplossing te 
zoeken, passend bij onze bedienfilosofie. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat de variant waarbij de Thijendijkbrug, Hesselingenbrug, 
Meenthebrug, Hoogewegbrug en Scheerebrug vanuit een nieuw te bouwen bedienruimte 
nabij de Hoogewegbrug worden bediend, de beste en tevens meest kostenefficiënte optie is. 
Investeren in een bediencentrale voor deze vijf bruggen is binnen afzienbare tijd goedkoper 
dan investeren in nieuwe bedienlocaties ter plaatse doordat er minder onderhoud aan 
gebouwen en minder personeel nodig is. 
 
De investering in de bediencentrale bedraagt € 1,9 miljoen en kent een afschrijvingstermijn 
van gemiddeld 20 jaar. Het betreft een nieuwe investering in eigen infrastructuur, daarom 
hanteren wij de ‘afschrijvingsmethodiek’. Dit betekent dat de investering leidt tot een 
structurele afschrijvingslast. Wij stellen u voor om in 2021 een investeringskrediet van € 1,9 
miljoen beschikbaar te stellen en vanaf 2022 structureel € 0,6 miljoen te reserveren voor de 
bediencentrale in Noordwest Overijssel, waarvan € 0,1 miljoen voor afschrijvingslasten en € 
0,5 miljoen voor beheer en onderhoud. Wij stellen voor de precieze toedeling van de lasten 
te verwerken bij de Begroting 2022. 
 
Werkschip de Buffel 
Het werkschip De Buffel wordt gebruikt voor inspectie/schouw van onze vaarwegen, 
daarnaast wordt het schip ingezet voor het oplossen van een klacht/melding/storing of 
calamiteit. Het schip is vanuit Arbo-eisen en milieuprestatie toe aan vervanging. Daarnaast 
nemen de onderhoudskosten toe en wordt het steeds complexer om de benodigde 
certificaten te verkrijgen. 
 
Voor vervanging is € 0,22 miljoen gereserveerd. Om een zero/low emissie schip aan te 
schaffen is € 0,58 miljoen aanvullend benodigd. Wij stellen u voor om dit investeringskrediet 
aanvullend beschikbaar te stellen in 2021 en voor de afschrijvingslasten eenzelfde bedrag 
incidenteel in de begroting te reserveren. We delen deze lasten na afronding van de 
investering via de reguliere P&C cyclus toe aan de begroting. 
 
Risicoreservering N307 
De raming voor het deelproject N307 Roggebot – Kampen komt voor Overijssel na 
aanbesteding uit op € 14,8 miljoen. Dit leidt tot een tekort op het bestaande 
investeringsbudget (inclusief risicoreservering en indexeringen) van € 1,7 miljoen. De 
belangrijkste oorzaken voor de hogere kosten zijn de aanpassing van het ontwerp met 
transparante aanlanding brug vanuit maatschappelijk draagvlak en hogere 
engineeringskosten door een noodzakelijke opschaling van het projectteam en een 
gewijzigde verdeelsleutel met het Rijk. Daarnaast traden in de planuitwerking een aantal 
onvoorziene risico’s op die het initiële risicobudget (10%) overschrijden. Deze risico’s 
kunnen optreden op het gebied van kabels en leidingen, natuurcompensatie en teerhoudend 
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asfalt. Daarnaast is er sprake van autonome prijsontwikkelingen. U bent hier via een 
Statenbrief en het Jaarverslag 2020 over geïnformeerd. Voor de extra risicoreservering is 
geen budget beschikbaar. Wij stellen u voor dit aanvullend benodigd budget beschikbaar te 
stellen vanuit de Algemene reserve. 
 
De investering in de N307 is een investering in eigen infrastructuur. Omdat de aanpak van 
de N307 een lopend project is, stellen wij voor om voor de gehele investering het oude 
regime te hanteren. Daarom stellen wij u voor om het investeringskrediet in 2021 te 
verhogen met € 1,7 miljoen en eenzelfde bedrag toe te voegen aan de bestaande 
reservering in de Reserve Dekking Kapitaallasten voor de N307. 

Beïnvloedbare mutaties 
Meerkosten aanpassing Kuinre 
Naar aanleiding van uw motie is onderzoek verricht naar de gevolgen van de herinrichting 
van de N351 met een snelheidsregime van 50 km/uur. Zoals aangegeven in onze brief 
2020/0077932 leidt de aanpassing tot extra kosten. Naar aanleiding van de verkenning 
hebben de provincie en gemeente in een bestuurlijk overleg afgesproken om de verdere 
planuitwerking van de voorkeursvariant integraal op te pakken. Er zijn daarbij afspraken 
gemaakt over de kostenverdeling. De kosten voor de hoofdrijbaan komen volledig voor 
rekening van de provincie, de kosten voor de rotonde worden 50% - 50% verdeeld en de 
parallelweg Sleep en de aansluitingen op de N351 komen volledig voor rekening van de 
gemeente. 
 
De totale provinciale kosten voor de aanpassingen van de weginrichting en rotonde zijn 
geraamd op € 2,1 miljoen. Voor het reeds geplande groot onderhoud is € 1,0 miljoen 
beschikbaar in de voorziening groot onderhoud. Daarmee is een aanvullend budget van € 
1,1 miljoen nodig voor de aanvullende inrichting als 50 km/uur weg. Wij stellen u voor dit 
aanvullend benodigd budget beschikbaar te stellen vanuit de Algemene reserve. 
 
De investering in de N351 is een investering in eigen infrastructuur. Omdat de aanpak van 
de N351 een lopend project is, stellen wij voor om voor de gehele investering het oude 
regime te hanteren. Daarom stellen wij u voor om in 2021 het investeringskrediet te 
verhogen met € 1,1 miljoen en het aanvullend benodigde budget toe te voegen aan de 
bestaande reservering in Reserve Dekking Kapitaallasten voor de N351. 
 
Rondweg Weerselo 
De oorspronkelijke kostenraming voor de Rondweg Weerselo, waarop het beschikbare 
budget is gebaseerd, dateert uit 2005. In 2020 is deze kostenraming geactualiseerd. Uit de 
geactualiseerde ramingen blijkt dat bij gelijkblijvende scope de provinciale bijdrage in totaal 
€ 16 miljoen bedraagt. Dit is fors hoger dan in 2005 is geraamd. Voor de provincie 
Overijssel bedragen de extra kosten ten opzichte van de oorspronkelijke raming € 4,49 
miljoen. Dit komt mede doordat de provinciale budgetten sinds 2005 niet meer zijn 
geïndexeerd. 
 
Recent is met de gemeente Dinkelland gesproken over een versobering van de plannen. 
Uitkomst hiervan is dat voorgesteld wordt een tunnel te laten vervallen en op een andere 
locatie een fietsoversteek in plaats van een fietstunnel aan te leggen. Hier wordt een 
aanvullende verkeersanalyse voor verricht om te bezien of dit past binnen provinciaal 
beleid. Naar verwachting zal het provinciale tekort hiermee beperkt blijven tot € 2,63 
miljoen. Dit bedrag is inclusief toekomstige indexering (€ 300.000). Voor het tekort is geen 
budget beschikbaar. Wij stellen u voor de scope van het project aan te passen, zodat het 
tekort beperkt blijft tot € 2,63 miljoen en dit aanvullend benodigde budget beschikbaar te 
stellen vanuit de Algemene reserve. 
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De aanpak van de rondweg Weerselo is een investering in eigen infrastructuur. Omdat het 
een lopend project is, stellen wij voor om voor de gehele investering het oude regime te 
hanteren. Daarom stellen wij u voor in 2021 het investeringskrediet met € 2,63 miljoen te 
verhogen en om het aanvullend benodigde budget toe te voegen aan de bestaande 
reservering in Reserve Dekking Kapitaallasten voor de rondweg Weerselo. 
 
Vloedbeltverbinding 
In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat een goed provinciaal wegennet 
noodzakelijk is voor de bereikbaarheid in Overijssel. De Vloedbeltverbinding (rondweg 
Zenderen) is daarin een belangrijk onderdeel en is daarom expliciet opgenomen in het 
coalitieakkoord. Inmiddels is het MER onderzoek naar de Vloedbeltverbinding vastgesteld en 
dit heeft geleid tot een voorkeurstracé ‘bundeling A1/A35’. De kosten daarvan worden 
geraamd op € 50 miljoen. Met de partners in de regio wordt nu gekeken hoe deze nieuwe 
verbinding financieel kan worden gerealiseerd. Van de provincie wordt daarbij een bijdrage 
verwacht van € 40 miljoen. 
 
Overigens is met het Rijk en regio afgesproken dat indien aanvullende oplossingsrichtingen 
op het hoofdwegennet A1/A35 noodzakelijk blijken (vervolguitvoering van het 
maatregelenpakket uit het MIRT onderzoek), de gedane investeringen van de regio -zoals in 
de Vloedbeltverbinding- als regionale bijdrage worden aangemerkt. 
 
Bij het coalitieakkoord was reeds € 13,6 miljoen gereserveerd voor deze investering. Wij 
stellen u voor het resterende budget beschikbaar te stellen. De Vloedbeltverbinding betreft 
een nieuwe investering in eigen infrastructuur. Conform de uitgangspunten investeren in 
infrastructuur stellen wij daarom voor de ‘afschrijvingsmethodiek’ te hanteren. De 
afschrijvingstermijn bedraagt 30 jaar. Samen met een voorlopige, geringe reservering voor 
beheer en onderhoud leidt dat vanaf 2023 tot een structurele last van € 1,5 miljoen. Met het 
toepassen van de afschrijvingsmethodiek kan de incidentele reservering vrijvallen. 
 
Wij stellen u voor om vanaf 2023 structureel € 1,5 miljoen te reserveren voor de investering 
in de Vloedbeltverbinding, waarvan € 1,33 miljoen voor de structurele afschrijvingslast op de 
investering en het overige voor beheer en onderhoud. Wij stellen voor de precieze toedeling 
van de lasten te verwerken bij de Begroting 2022. Voor de definitieve besluitvorming leggen 
we u een separaat investeringsvoorstel voor. Daarnaast stellen we voor de incidenteel 
gereserveerde middelen bij deze perspectiefnota vrij te laten vallen ten gunste van de 
Algemene reserve. Rekening houdend met de afdracht van € 0,2 miljoen voor de 
Ondergrondse verkabeling (2020/1100066) kan € 13,4 vrijvallen vanuit de Algemene 
reserve KvO. 
 
Faunaknelpunten 
Als eigenaar van provinciale wegen zijn wij verplicht om maatregelen te nemen om 
aanrijdingen met beschermde dieren zoveel mogelijk te voorkomen. In onze reactie op de 
motie ‘Waar is de wildtunnel N737’ (Tatterstal, c.s. 2019) hebben wij aangegeven in beeld te 
brengen wat het kost om de (overige) urgente faunaknelpunten op te lossen en u hierover 
bij deze perspectiefnota te informeren. De Wet natuurbescherming verbiedt namelijk het 
'opzettelijk' doden van onder de wet beschermde diersoorten, waaronder de ree en de das. 
Het voorkomen van wildaanrijdingen is daarnaast vanuit verkeersveiligheid van belang. 
 
We stellen voor de urgente faunaknelpunten programmatisch op te lossen door te zoeken 
naar een goede balans tussen het voorkomen van faunaslachtoffers, verkeersveiligheid en 
het voorkomen van verkeershinder. Waar mogelijk sluiten wij aan bij de planning van 
regulier wegonderhoud. 



51

 
Onze oorspronkelijke ambitie was dat we binnen drie jaar de 10% meest urgente 
faunaknelpunten wilden oplossen. Dit zijn 17 faunaknelpunten. Om deze ambitie te 
realiseren is € 5,4 miljoen benodigd. Met het oog op ons budgettair perspectief is ons 
voorstel om de faunaknelpunten gefaseerd aan te pakken. Dit betekent dat wij de komende 
6 jaar de 10 meest urgente faunaknelpunten aanpakken. Hiervoor is in totaal € 3 miljoen 
benodigd. Na deze 6 jaar zijn aanvullende middelen benodigd om de overige 
faunaknelpunten aan te pakken.  
 
Het betreft een investering in eigen infrastructuur. Conform de uitgangspunten investeren in 
infrastructuur stellen we daarom voor de ‘afschrijvingssystematiek’ te hanteren. De 
afschrijvingslasten bedragen, uitgaande van een afschrijvingstermijn van gemiddeld 30 jaar, 
structureel € 0,1 miljoen. De bijbehorende dagelijkse beheer- en onderhoudslasten zullen op 
termijn ook € 0,1 miljoen bedragen. Wij stellen u voor om in 2021 een investeringskrediet 
van € 3 miljoen beschikbaar te stellen en vanaf 2022 structureel € 0,2 miljoen te reserveren 
voor de aanpak van 10 faunaknelpunten. Wij stellen voor de precieze toedeling van de 
lasten te verwerken bij de Begroting 2022. 
 
Fiets 
De provincie Overijssel zet samen met gemeenten stevig in op de realisatie van snelle 
fietsroutes en hoofdfietsroutes. Dit ter uitvoering van de door u in 2020 vastgestelde inzet 
op fiets, mede ter uitvoering coalitieakkoord en de eerder aanvaarde motie “fietssnelwegen 
in de hoogste versnelling” (juni 2018). De daarvoor beschikbaar gestelde middelen zijn al 
voor een groot deel bestemd. Dit jaar is vanuit de corona herstel- en transitieaanpak voor 
circa € 1 miljoen aan werk naar voren gehaald en daarmee een beslag gelegd op een deel 
van de middelen voor 2022 en 2023. 
Onlangs is in samenwerking met het Rijk, provincies, gemeenten en andere instellingen een 
Nationaal Toekomstbeeld Fiets opgesteld. Wij willen graag bijdragen aan dit toekomstbeeld. 
In 2022 staan onder meer de uitvoering van de fietssnelroute Zwolle-Deventer en diverse 
deeltrajecten binnen gemeenten (onder meer de F35 en Zwolle-Hardenberg) op de planning. 
Een deel van deze infrastructuur betreft provinciale fietspaden. Door eerder genoemde 
intensiveringen zijn echter beperkte middelen beschikbaar in de komende periode. 
Wij stellen u voor om in elk geval € 2 miljoen incidenteel extra te investeren in eigen 
fietsinfrastructuur. Omdat het nieuwe eigen infrastructuur betreft stellen we voor om 
conform de uitgangspunten investeren in infrastructuur de ‘afschrijvingssystematiek’ te 
hanteren. Dit leidt, uitgaande van een afschrijvingstermijn van gemiddeld 30 jaar en een 
bedrag voor beheer en onderhoud, tot een structurele last van € 0,1 miljoen. Wij stellen u 
voor dit bedrag vanaf 2023 te reserveren en de precieze toedeling van de lasten te 
verwerken bij de Begroting 2022. 
Onze oorspronkelijke ambitie was om tevens € 4 miljoen cofinanciering beschikbaar te 
stellen voor gemeentelijke fietsprojecten. Met het oog op ons budgettair perspectief is ons 
voorstel om nu echter geen extra beslag te leggen op de Algemene Reserve. Wel stellen we 
voor om eventuele extra meeropbrengsten vanuit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting 
ook in te zetten voor deze cofinanciering op fietsprojecten. Bij het coalitieakkoord is 
afgesproken meeropbrengsten vanuit de opcenten MRB in te zetten voor verkeersveiligheid. 
Wij voorzien dat de meeropbrengsten mogelijk hoger zullen uitvallen dan waar we bij het 
coalitieakkoord rekening mee hebben gehouden. Wij stellen voor om deze eventuele extra 
meeropbrengsten vanuit de Motorrijtuigenbelasting ook beschikbaar te kunnen stellen voor 
fietsprojecten. Deze investeringen dragen namelijk ook in grote mate bij aan de 
verkeersveiligheid. Indien u akkoord bent komen we hier bij de Monitor 2021-II, het 
moment waarop we een eventuele meevaller ramen, op terug. 
 
Europese lobby 
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Maximale benutting van EU-middelen vraagt aan onze kant om cofinanciering, maar ook 
sterke regionale samenwerking en lobby. Onlangs zijn de nieuwe Integrale Public Affairs 
Agenda en de Europa agenda 2021 – 2027 vastgesteld. In deze agenda’s staan de 
Overijsselse ambities en prioriteiten in de Europese lobby en samenwerking voor de 
komende jaren uitgelijnd. Onze personele ruimte/capaciteit is echter te beperkt om in te 
zetten op alle beoogde lobbytrajecten. Wij achten extra personele inzet de komende jaren 
daarom nodig. 
 
Onze oorspronkelijke ambitie was om structureel € 0,25 miljoen beschikbaar te stellen. Met 
het oog op ons budgettair perspectief en de keuzes die een volgende coalitie te maken heeft 
ten aanzien van de structurele begroting, is het voorstel om alleen deze periode incidenteel 
aanvullende middelen vrij te maken. Wij stellen u voor om in de periode 2021-2024 
incidenteel in totaal € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen voor extra personele inzet op de 
Europese lobby. Dit betekent wel dat de inzet deze periode lager is dan gewenst en niet 
structureel is geborgd. Op de precieze jaarlijkse verdeling van de middelen komen we terug 
tijdens de reguliere P&C cyclus. 
 
Toekomstgerichte erven 
In het programma Toekomstgerichte Erven zetten erfcoaches zich in om eigenaren in het 
landelijk gebied te ondersteunen bij het maken van plannen voor de toekomst van hun erf. 
Er is veel vraag naar erfcoaches die onafhankelijk meedenken over de toekomst van het erf. 
 
Ook gemeenten zijn tevreden over de samenwerking binnen Toekomstgerichte Erven. Dit is 
ook gebleken uit de evaluatie. De financiering, en daarmee het programma, stopt echter in 
principe per 1 januari 2022. Wij achten het gezien de positieve ervaringen en onder meer de 
belangrijke link met de aanpak stikstof wenselijk om het programma voort te zetten. Om het 
programma ongewijzigd voort te zetten is in de jaren 2022-2023 een totale investering van 
€ 2 miljoen benodigd. 
 
Met het oog op ons budgettair perspectief stellen wij voor het ambitieniveau bij te stellen. 
Door deze bijstelling zullen we minder ervencoaches kunnen inzetten en dat heeft tot gevolg 
dat minder gesprekken gevoerd kunnen worden ten opzichte van het huidige aflopende 
programma. Wij onderzoeken de mogelijkheid om binnen het toekomstig programma Natuur 
en/of het vervolg van de aanpak Stikstof aanvullende inzet op het programma 
Toekomstgerichte Erven te organiseren. 
 
Wij stellen u voor incidenteel € 1,125 miljoen beschikbaar te stellen voor de voortzetting van 
het programma Toekomstgerichte erven (€ 0,75 miljoen in 2022 en € 0,375 miljoen in 
2023). 
 
Gastvrij Overijssel / MarketingOost 
De provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een structuur van loketten 
voor ondernemers en professionele uitvoeringsorganisaties. Eén daarvan is MarketingOost. 
 
In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in de netwerkorganisatie ‘Gastvrij 
Overijssel’, waarbij MarketingOost een belangrijke schakel is. De Provincie Overijssel 
ondersteunt financieel via het programma Gastvrij Overijssel. 
 
Bij de herprioritering van de structurele begroting, als onderdeel van de Begroting 2020, is 
voor MarketingOost een structureel bedrag beschikbaar gesteld van € 0,425 miljoen. Een 
aanzienlijk deel van provinciale bijdrage voor Gastvrij Overijssel en Marketing Oost is echter 
incidenteel gefinancierd. Continueren van de huidige inzet zou een aanvullende jaarlijkse 
bijdrage vergen van circa € 0,3 miljoen in 2021, € 0,7 miljoen in 2022 en € 0,7 miljoen in 



53

2023. 
 
Met het oog op ons budgettair perspectief stellen we voor bewust te kiezen in de 
samenwerkingsverbanden die we financieel ondersteunen en scherp te zijn op de structurele 
verwachtingen die we wekken bij incidentele intensiveringen. Wel houden we rekening met 
lopende afspraken op de korte termijn. Daarom stellen we voor deze periode het 
ambitieniveau bij te stellen en in totaal € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen. Daarmee is 
deze periode minder beschikbaar voor Gastvrij Overijssel en MarketingOost dan voorheen en 
valt het beschikbare bedrag de volgende periode terug naar € 0,425 miljoen. Wij doen dit 
uiteraard in goed overleg met de betrokken partijen. 
 
Wij stellen voor incidenteel voor de periode 2021-2023 € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen 
en dit toe te voegen aan het KvO budget voor Gastvrij Overijssel. 
 
Economic Boards 
Ondernemers, onderwijs en overheid werken in de regio (Zwolle, Twente en Clean Tech) 
samen in de Economic Boards. Onze bijdrage aan de Boards is incidenteel verwerkt in onze 
Begroting en bedroeg tot en met 2020 € 0,3 miljoen per jaar. 
 
Met het oog op ons budgettair perspectief stellen wij voor onze bijdrage gefaseerd af te 
bouwen. Wij stellen u voor om voor de Economic Boards in de periode 2021-2023 in totaal 
nog incidenteel € 0,6 miljoen beschikbaar te stellen, waarbij de bijdrage gefaseerd wordt 
afgebouwd (€ 0,3 miljoen in 2021, € 0,2 miljoen in 2022 en € 0,1 miljoen in 2023). 
 
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 
Op 3 december 2020 heeft het Regionaal Bestuurlijk overleg Rijn-Oost het 
maatregelenpakket vastgesteld voor de 2e fase van het programma Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland (ZON), onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater. Dit 
maatregelenpakket is nodig om te komen tot de rijksbijdrage van € 50 miljoen voor het 
programma ZON voor de periode 2022-2027. Hiervan zal ongeveer €20 miljoen terecht 
komen in Overijssel. 
 
Vanuit het Rijk wordt vanuit het Deltafonds 25% bijgedragen aan het nieuwe ZON-
programma voor de periode 2022-2027. De overige 75% moet worden gefinancierd vanuit 
de regio. Een deel van de regiopartners binnen ZON kunnen die cofinanciering zelf 
opbrengen. Dit geldt met name voor de overheden (provincies, waterschappen en 
gemeenten). Voor niet-overheden is het lastiger om cofinanciering te leveren. Met name 
terreinbeherende organisaties zijn nauwelijks in staat om zelf cofinanciering te leveren en 
zijn daarom grotendeels afhankelijk van subsidies van bijvoorbeeld provincie en 
waterschappen om de ambities binnen het programma ZON waar te kunnen maken. Daarom 
hebben zij een beroep gedaan op waterschappen en provincie voor een bijdrage aan de 
benodigde cofinanciering. 
 
Onze ambitie is om alle benodigde watermaatregelen rond natuurgebieden te nemen en de 
omvorming naar klimaatbestendig loofbos te realiseren. Er is momenteel € 3,5 miljoen 
beschikbaar voor genoemde provinciale maatregelen binnen ZON voor 2022-2027 (€ 2 
miljoen vanuit investeringsvoorstel Hitte, Droogte, Wateroverlast en € 1,5 miljoen vanuit 
reguliere watergelden) terwijl een bedrag van € 5,825 miljoen nodig is. Er is dus aanvullend 
incidenteel € 2,3 miljoen benodigd. 
 
Met het oog op ons budgettair perspectief stellen wij voor de cofinanciering gefaseerd te 
regelen. Wij stellen u voor om deze coalitieperiode incidenteel € 1,15 miljoen aanvullend 
beschikbaar te stellen voor cofinanciering van het programma ZON. Wij zien kansen dit 
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bedrag deze periode verder aan te vullen door in te zetten op Europese cofinanciering. 
Eventueel resterend benodigd budget zal moeten worden gevonden in de periode 2024-
2027. 
 
Agenda bodem en ondergrond 
Met het convenant bodem en ondergrond (2016-2020) zijn met het Rijk afspraken gemaakt 
over de bodemsanering, bodembeheer en bodem in relatie tot maatschappelijke opgaven. 
Deze afspraken hebben geleid tot een provinciaal programma 2016-2020. Uit dit programma 
is ook de beleidsontwikkeling gefinancierd (€ 180.000 per jaar). 
 
Voor de komende periode worden opnieuw afspraken gemaakt met het Rijk. In de komende 
periode, en bij invoering van de Omgevingswet (2022) blijft de provincie Overijssel 
verantwoordelijk voor een deel van de bodemsanering, grondwater en beleidsvorming voor 
bodem en ondergrond. De beschikbare rijksmiddelen zijn beperkt, waarbij het meeste deel 
gelabeld wordt uitgekeerd (vanaf 2021). Het Rijk stelt wel middelen beschikbaar voor de 
uitvoering van de spoedeisende bodemsaneringen en aanpak van risico locaties met PFAS en 
diffuus lood, maar niet voor de beleidsontwikkeling van bodem en ondergrond. De concept 
agenda bodem en ondergrond fungeert als het vervolg op het bestaande programma bodem 
voor de periode 2021-2025. 
 
Ten behoeve van beleidsontwikkeling voor bodem en ondergrond stellen wij voor om in de 
periode 2021-2023 in totaal incidenteel € 0,25 miljoen beschikbaar te stellen. Met het oog 
op het budgettair perspectief is dit bedrag ten opzichte van de vorige periode naar beneden 
bijgesteld (met € 95.000). 
 
Niet-vitale vakantieparken 
In uw motie ‘Verloedering recreatieparken’ (april 2017, Hof c.s.) heeft u opgeroepen om 
onderzoek te doen naar recreatieparken die met verpaupering te maken hebben, om inzicht 
te geven in welke maatregelen en/of instrumenten overheden ten dienste staan om 
adequaat te kunnen optreden en om aan te geven of en op welke wijze de provincie 
(eventueel in samenwerking met gemeenten) een bijdrage zou kunnen leveren om 
verpaupering van vakantieparken tegen te gaan. 
 
In 2018 zijn met de gemeenten in het Vechtdal pilots opgestart om ervaringen op te doen 
bij de aanpak van niet-vitale vakantieparken. Als vervolg hierop is in 2020 burgemeester 
Vroomen van de gemeente Ommen bereid gevonden om als kwartiermaker een ‘provincie 
dekkende aanpak voor niet vitale vakantieparken’ op te stellen. 
 
Uit de vitaliteitsscan blijkt dat er circa 75 minder vitale vakantieparken zijn in Overijssel. 
Onze ambitie is een provinciedekkende aanpak niet-vitale Vakantieparken op zetten. 
Onderdeel hiervan is een expertisecentrum dat gemeentebesturen expertise en 
instrumenten aanreikt om zelf met de parken aan de slag te gaan. Gemeenten blijven zelf 
verantwoordelijk, maar kunnen daarbij wel worden gefaciliteerd vanuit deze op te zetten 
organisatie. 
 
Onze ambitie is om samen met gemeenten alle niet-vitale vakantieparken te vitaliseren en 
daarmee uitvoering te geven aan de motie ‘Verloedering vakantieparken’ (Hof c.s. 2017). 
Hiervoor is een provinciale bijdrage benodigd van € 0,885 miljoen, rekening houdend met 
een bijdrage van ruim € 0,3 miljoen vanuit het Ondermijningsfonds. Met het oog op ons 
budgettair perspectief stellen we voor een lagere ambitie te hanteren en maximaal € 0,45 
miljoen beschikbaar te stellen. Dit betekent wel dat substantieel minder parken gevitaliseerd 
of getransformeerd kunnen worden. Ook het ondermijningsvraagstuk kan daardoor minder 
stevig en integraal ter hand worden genomen. 
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Wij stellen u voor om voor in de periode 2021-2023 incidenteel € 0,45 miljoen beschikbaar 
te stellen voor de provinciedekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. 
 
Programma basisvaardigheden 
De basisvaardigheden werden tot nu toe door ons opgepakt als een onderdeel van de 
wettelijke taak in ondersteuning bibliotheken. Het huidige beleidsprogramma Taal Werkt! 
voor het vergroten van basisvaardigheden in Overijssel loopt in 2021 af. We stellen voor het 
programma een vervolg te geven voor de periode 2022-2024. 
 
We stellen we voor om 4 stappen te zetten om de basisvaardigheden in Overijssel te 
vergroten. De 4 stappen zijn opgesteld op basis van de inbreng van onze maatschappelijke 
partners en SER aanbevelingen betreffende verbreding provinciale rol, ondersteuning 
werkgevers en partners en aandacht voor monitoring. De focus ligt op de lokale uitvoering, 
netwerk en verbinding. Het is een combinatie van structurele en incidentele maatregelen. De 
structurele maatregelen omvatten een verbreding en inbedding van de nieuwe provinciale 
rol (stappen 1 en 4). De additionele impuls wordt gegeven door ondersteuning van 
gemeenten, werkgevers en maatschappelijke partners (stappen 2 en 3). We zetten in op de 
kennisopbouw, kennisdeling, regie en verbinding binnen en buiten Overijssel. 
 
Wij stellen voor om voor het programma basisvaardigheden in totaal € 1,76 miljoen te 
reserveren. Ten opzichte van het afgelopen beleidsperiode blijft het jaarlijkse beschikbare 
budget daarmee zo goed als onveranderd, maar het wordt anders ingezet. Met name voor 
de incidentele impuls (stappen 2 en 3) is een groter budget beschikbaar. Hiermee willen we 
met name de innovatieve lokale arrangementen ondersteunen. Na de zomer leggen we u 
voor deze impuls een separaat investeringsvoorstel voor. 
 
Verlengen noodsteun culturele sector 
Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis heeft u besloten noodmaatregelen te 
treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een 
maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve. In 2020 heeft u in 
totaal € 3,4 miljoen noodsteun beschikbaar gesteld. Onder andere door compensatie van het 
Rijk zal een deel hiervan terugvloeien naar de Algemene Risicoreserve. Vanwege de 
lockdown eind vorig jaar zal ook in 2021 verlenging van onze steunmaatregelen nodig zijn 
om de instellingen de crisis door te helpen. Wij stellen voor om net als in 2020 steun te 
verlenen aan instellingen waar wij als provincie hoofdsubsidiënt zijn (zie onderstaande lijst). 
Ten opzichte van vorig jaar gaat het wel om minder instellingen. Ook verwachten we dat de 
schade lager zal uitvallen dan vorig jaar. Wij stellen voor in totaal € 0,75 miljoen vanuit de 
Algemene Risicoreserve beschikbaar te stellen in 2021. Ook deze noodsteun zullen wij in IPO 
verband indienen ter compensatie door het Rijk. 
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Aanvullende reservering volgende coalitieperiode 
Op dit moment hebben we € 40 miljoen incidenteel gereserveerd voor de volgende 
coalitieperiode. Met het oog op het financieel perspectief en de ontwikkelingen waar in de 
volgende coalitieperiode rekening mee moet worden gehouden, stellen wij voor om 
aanvullend € 10 miljoen te reserveren. Daarmee komt het gereserveerde bedrag voor de 
volgende coalitieperiode uit op € 50 miljoen. Dit kan mede vanwege de incidentele vrijval 
van de reservering voor de Vloedbeltverbinding. 

Overige ontwikkelingen 
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 heeft in aansluiting daarop op 13 november 2013 kennis genomen van de 
beschikbare rijksmiddelen. In dat perspectief hebt u besloten 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 voor het beheer en de uitvoeringskosten 
gegarandeerd tot en met 2021. 
 
Vanaf 2018 hebben wij conform toezeggingen een jaarlijkse actualisatie van de 
Uitvoeringsreserve NNN uitgevoerd. Wij hebben u daar op verschillende momenten via de 
P&C cyclus over geïnformeerd. Op 4 november 2020 hebben we via een informatiesessie de 
informatie over de actualisatie 2020 met u gedeeld. 
 
Het beeld van de Actualisatie 2021 sluit aan bij de Actualisatie 2020 
De Actualisatie 2021 is afgerond. Daaruit komt het volgende beeld naar voren (in € mln): 
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Het beeld uit de Actualisatie 2021 sluit in grote lijnen aan bij die van vorig jaar. Er zijn twee 
belangrijke aanpassingen in de raming 2021 ten opzichte van de raming 2020: 

 Voor Springendal / Dal van de Mosbeek hebben wij op 9 februari j.l. het Ontwerp-PIP 
vastgesteld. Daarmee waren meerkosten van € 11,5 miljoen gemoeid ten opzichte 
van de raming 2020. Deze hogere raming is verwerkt in de Actualisatie 2021. Wij 
verwachten dat deze intensivering onder de bijdrage uit Programma Natuur gebracht 
kan worden. 

 Er is een afspraak met het Rijk gemaakt over de inzet van Rijksmiddelen voor de 
Veenweide-gebieden. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het 
Klimaatakkoord, en gericht op CO2-reductie. De maatregelen die wij nemen in 
Wieden / Weerribben hebben zowel effect op CO2-reductie als versterking van de 
stikstof-gevoelige natuur. Wij hebben in de huidige raming € 8 miljoen aan kosten 
verbonden aan grondverwerving Wieden / Weerribben ondergebracht binnen de 
Veenweide-regeling. 

 
Voor de verbetervoorstellen brengen wij de verwachtingen voor realisatie in beeld 
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In het kader van de landelijke bezuinigingen in 2010 is de omvang van de opgave voor 
nieuwe natuur fors teruggebracht. Bij de uitwerking van deze bezuinigingen voor Overijssel 
hebben Swb-partners een aantal projecten aangedragen, als logische verbetering voor de 
nog resterende opgave begrensde nieuwe natuur (toen nog EHS). Deze werden kansrijk 
geacht voor uitvoering maar met een tekort in de dekking. Na een consultatie- en 
beoordelingsronde heeft PS een lijst met projecten vastgesteld, onder de naam 
Verbetervoorstellen EHS. Voor deze projecten is een bedrag van € 25,5 miljoen beschikbaar, 
waarvoor ca. 500ha aan nieuwe natuur gerealiseerd moet worden. De projecten worden op 
vrijwillige basis uitgevoerd, het trekkerschap ligt bij de Swb-partners. De einddatum voor 
realisatie is inmiddels verschoven van 2018 naar 2027, daarmee aansluitend bij het 
Natuurpact. 
 
De meest recente inventarisatie laat zien dat er een aanzienlijk risico is dat de Swb-partners 
met inzet van het beschikbare bedrag niet de gehele opgave van 500ha zullen realiseren. De 
kosten voor verwerving van de tot nu toe gerealiseerde ha’s zijn relatief hoger uitgevallen, 
doordat  grondprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen. De realisatie kost ook (veel) meer 
tijd dan gedacht. Wij zijn in gesprek met betrokken partners over de vooruitzichten voor 
realisatie van de oorspronkelijke opgave qua hectares nieuwe natuur. Bij de actualisatie 
2022 van de Uitvoeringsreserve NNN zullen wij u informeren over mogelijke vervolgacties. 
 
Er is meer duidelijkheid over de aanvullende Rijksmiddelen voor natuurherstel 
De afgelopen jaren hebben wij gestuurd op de ramingen 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. In 2020 is verder gewerkt aan 
deze stuurknopen, waarbij de meeste effecten aan de kant van de aanvullende dekking zijn 
gevonden. 
In 2020 hebben wij in IPO-verband afspraken gemaakt met het Rijk over de aanvullende 
Rijksmiddelen voor natuurherstel op basis van de Stikstofwet. Wij hebben u daar over 
geïnformeerd via een brief (“Samenhang Ontwikkelopgave N2000 en Programma Natuur”, 
dd. 9 februari 2021). Voor enkele projecten was medio 2020 in beeld dat de door 
gebiedspartijen gewenste robuuste uitwerking van de natuurherstelmaatregelen tot 
aanzienlijke meerkosten zouden kunnen leiden. Deze plannen zijn nog niet in detail verder 
uitgewerkt, en zijn ook niet in de prognose Actualisatie 2021 opgenomen. De benodigde 
extra financiële middelen voor deze robuuste uitwerking van maatregelen passen binnen de 
specifieke uitkering Programma Natuur. Soms kan de dynamiek van een gebiedsproces een 
besluit nodig maken voordat er duidelijkheid is over de uitwerking van Programma Natuur. 
Als dat aan de orde komt, zullen wij u een afzonderlijk voorstel voorleggen. 
 
Wij zien ook dit jaar geen noodzaak voor een beroep op de Algemene Risicoreserve 
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. 
Bij de Begroting 2020 is een storting van € 36 miljoen gedaan in de Algemene risicoreserve 
voor risico’s samenhangend met de Ontwikkelopgave Natura2000. Wij denken dat het op dit 
moment niet nodig is om u een voorstel te doen voor aanvullende middelen ten laste van 
deze Algemene risicoreserve. 
 
Eindbeheer en reguliere posten lopen m.i.v. de begroting 2022 niet meer via de 
Uitvoeringsreserve NNN 
Bij de instelling van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk (PS/2014/62) is besloten dat de 
dekking voor het beheer en uitvoeringskosten is gegarandeerd tot en met 2021. In de 
Perspectiefnota 2019 (PS/2018/478) is aangekondigd om de structurele beheer en 
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uitvoeringslasten vanaf 2022 af te splitsen van de Uitvoeringsreserve. De financiële 
gevolgen van deze ontvlechting zullen wij verwerken bij de Begroting 2022. 

Liquiditeitsprognose 

Liquiditeitsprognose 2021 - 2031 

 
Toelichting 
De blauwe lijn geeft het liquiditeitsverloop aan op basis van reeds genomen bestuurlijke 
besluitvorming. In de groene lijn zijn daarnaast beleidsvoorstellen opgenomen die worden 
gedaan in deze perspectiefnota. Bij het opstellen van de liquiditeitsprognose is rekening 
gehouden met een aantal uitgangspunten. 

 Bij de raming van de inkomsten uit het provinciefonds is rekening gehouden met een 
stijging van jaarlijks 2%. 

 De inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting zijn voor de komende jaren op 
een gelijkblijvend niveau geraamd. 

 Er is rekening gehouden met 2% indexatie van de structurele uitgaven. 
 We hebben een lening verstrekt aan de BNG Bank van in totaal € 74,5 miljoen. De 

BNG Bank kan gedurende de looptijd zelf bepalen of en wanneer ze deze lening 
aflost. Gezien deze onzekerheid is deze aflossing niet meegenomen in de 
liquiditeitsprognose. 

 We hebben een lening verstrekt aan Enexis van in totaal € 102 miljoen. Enexis mag 
deze lening in 2030 aflossen, maar is dit niet verplicht. Gezien deze onzekerheid is 
deze aflossing niet meegenomen in de liquiditeitsprognose. 

 De specifieke uitkeringen (spuks) zijn buiten de prognose gelaten: per saldo zijn deze 
voor de liquiditeitsprognose neutraal (geld dat niet wordt uitgegeven, wordt 
teruggestort) en de ontvangsten en uitgaven voor een specifieke uitkering spelen 
zich meestal binnen één jaarschijf af. 
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 De cofinanciering van de N35 en elektrificaties van het spoor zijn voor respectievelijk 
€ 120 miljoen (2024-2029 jaarlijks € 20 miljoen) en € 60 miljoen (2024-2026 
jaarlijks € 20 miljoen) meegenomen in de blauwe lijn. 

 
Analyse 
De forse daling van de liquiditeitspositie in de jaren 2021 tot en met 2023 heeft onder meer 
te maken met omvangrijke (incidentele) uitgaven voor het realiseren van de ecologische 
hoofdstructuur inclusief de Ontwikkelopgave Natura 2000 (zoals aankopen gronden), 
Programma Aanpak Stikstof en het (agrarisch) natuurbeheer. Dekking van deze uitgaven 
loopt via de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast vraagt de uitvoering 
van de maatschappelijke opgaven vanuit het coalitieakkoord de nodige liquide middelen. 
Dekking van deze uitgaven loopt via de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Ook 
investeringen in onze infrastructuur (zoals de N340) leggen de komende tijd een fors beslag 
op onze liquiditeiten. 
 
De stijging in de latere jaren wordt veroorzaakt doordat de incidentele uitgaven vanuit de 
reserves dan aanzienlijk lager zijn en dat een groter deel van de beschikbare middelen nog 
niet belegd is en daarmee bestemd kan worden in een nieuwe coalitieperiode. De incidentele 
extra stijging in 2028 wordt veroorzaakt door de omvangrijke aflossingen (2028: € 65 
miljoen) door het Energiefonds Overijssel op de corporatieleningen. 
 
Met ingang van 2023 lopen de blauwe en de groene lijn uit elkaar. De blauwe lijn stijgt, 
terwijl de groene lijn daalt. De belangrijkste reden is de vervanging van de Zwartewaterbrug 
die (vanuit deze perspectiefnota) is opgenomen in de groene lijn: in 2024 en 2025 is 
hiervoor in beide jaren € 33 miljoen opgenomen. 

Budgettair perspectief 

Inleiding en toelichting 
De beginstand van het budgettair perspectief is gebaseerd op de stand ten tijde van de 
Begroting 2021, inclusief de effecten van de Corona Herstel- en transitieaanpak. In 
onderstaande overzichten zijn de mutaties/voorstellen bij deze perspectiefnota verwerkt. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen niet-beïnvloedbare en beïnvloedbare mutaties. 
 
Niet-beïnvloedbare mutaties 
De ontwikkelingen zoals geschetst in het hoofdstuk ‘Toekomst provinciale financiën’ leggen 
een zware wissel op het budgettair perspectief. De niet-beïnvloedbare mutaties bij deze 
perspectiefnota hebben forse impact op de toekomstige totale ruimte (en dan met name het 
structurele saldo). In feite is de ruimte die we met de herprioritering hadden vrijgespeeld 
hiermee verdampt. In totaal loopt het negatieve effect op tot ruim € 14,5 miljoen in 2025 (€ 
11 miljoen structureel en € 3,5 miljoen incidenteel). Dit is met name te verklaren door een 
lager dividend van Enexis (€ 5 miljoen), indexeringen (€ 4,75 miljoen), de extra storting in 
de voorziening beheer en onderhoud (€ 2 miljoen) en de Zwartewaterbrug (€ 1 miljoen). 
Doordat we voorzichtigheidshalve geen accresraming verwerken staat hier ook geen 
positieve structurele ontwikkeling tegenover. Door het Jaarrekeningresultaat van ruim € 27 
miljoen ontstaat wel extra incidentele ruimte. 
 
Beïnvloedbare mutaties/voorstellen 
Met het oog op de ontwikkeling van het budgettair perspectief en de geschetste toekomst 
van de provinciale financiën, hebben we kritisch gekeken naar het ambitieniveau van de 
aanvullende voorstellen bij deze perspectiefnota en de verwachtingen die we naar anderen 
wekken. Dit hebben wij ook uitgebreid toegelicht bij de afzonderlijke voorstellen. Per saldo is 

https://destaatvan.overijssel.nl/perspectiefnota-2022/programma/toekomst-provinciale-financin#onderdeel-ontwikkelingen
https://destaatvan.overijssel.nl/perspectiefnota-2022/programma/ontwikkelingen-en-voorstellen
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het incidentele effect op het budgettair perspectief daarmee beperkt. Ook stelt het ons in 
staat om nu voor de volgende coalitieperiode nog eens € 10 miljoen extra te reserveren. Aan 
de andere kant leggen we met het toepassen van de ‘afschrijvingsmethodiek’ wel voor 30 
jaar structureel beslag op de toekomstige begroting van in totaal € 1,8 miljoen (bestemd 
voor de Vloedbeltverbinding, Faunapassages, Fiets). Zonder deze methodiek toe te passen 
zou de incidentele reservering voor de Vloedbeltverbinding ook niet zijn vrijgevallen. Mede 
daardoor kunnen we middelen achter de hand houden voor PM-posten. 
Negatieve jaarschijven 
In het voorliggende perspectief presenteren we voor het eerst geen volledig sluitend 
budgettair perspectief. Ten eerste is het structurele saldo in 2021 negatief. Dit is in principe 
geen probleem, zolang het structurele saldo op de lange termijn in evenwicht is. Op de lange 
termijn is het structurele saldo echter wel gering. Het negatieve saldo in 2023 van in totaal 
€ 12,3 miljoen is vanwege het incidentele karakter conform het BBV ook niet 
problematisch. Het geeft vooral aan dat het signaal dat we hebben geschetst in het 
hoofdstuk ‘Toekomst provinciale financiën’ ook concreet kan worden. Wij zullen bij de 
Begroting 2022 komen met een jaarlijks op totaal sluitend budgettair perspectief. 
Ruimte voor PM-posten en volgende coalitieperiode 
Met een ruimte van € 18,7 miljoen in de Algemene Reserve en de negatieve jaarschijf in 
2023 van € 12,3 miljoen, resteert in deze coalitieperiode circa € 6,4 miljoen. Wij stellen voor 
deze middelen achter de hand te houden voor de geschetste PM-posten in deze 
perspectiefnota. Het betreft voornamelijk de PM-post voor de Gebiedsgerichte aanpak, 
inclusief Stikstof. 
 
Voor de volgende coalitieperiode is de ruimte in de jaarschijven ongeveer € 10 miljoen per 
jaar. Het structurele saldo is naar verhouding zeer gering (minder dan € 1 miljoen). Zoals 
vermeld in het hoofdstuk ‘Financieel perspectief’ is deze ruimte op de lange termijn zeer 
onzeker en is het zeker niet genoeg om het huidige uitgavenpatroon te kunnen voortzetten. 
Met de extra reservering voor de volgende coalitieperiode is er aan het begin van de periode 
wel incidenteel € 50 miljoen beschikbaar. 

Budgettair perspectief 2021-2025 
Budgettair perspectief totaal         

  Algemene 
reserve 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

 

Saldi conform Statenvoorstel 
2020/11023991 

 1.540  -  7.635  3.843  25.911  25.911  

         

Actualisering begroting   29.527  -8.114  -11.915  -16.158  -14.477  -14.761  
Beïnvloedbare mutaties   3.400  -8.291  -1.651  -2.626  -1.800  -1.800  

Niet-beïnvloedbare mutaties   26.127  177  -10.264  -13.532  -12.677  -14.761  

         

Beschikbare budgettaire ruimte   31.067  -8.114  -4.280  -12.315  11.434  9.350  
         

Mutatie virje ruimte Algemene 
Reserve 

  -12.394  8.114  4.280  -  -  -  

         

Nieuw budgettair perspectief   18.673  -  -  -12.315  11.434  9.350  
Gereserveerd voor volgende 
coalitieperiode 

      50.000   
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Structureel budgettair perspectief         

  Algemene 
reserve 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

 

Structurele saldi conform 
Statenvoorstel 2020/1102399 

   3.844  16.495  13.326  13.301  13.301  

         

Actualisering begroting    -4.926  -9.410  -12.351  -12.631  -12.761  
Beïnvloedbare mutaties    -  -200  -1.800  -1.800  -1.800  

Niet-beïnvloedbare mutaties    -4.926  -9.210  -10.551  -10.831  -10.961  

         

Nieuw structureel saldo    -1.082  7.085  975  670  540  
         

         

         

Incidenteel budgettair perspectief         

  Algemene 
reserve 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

 

Incidentele saldi conform 
Statenvoorstel 2020/1102399 

 1.540  -3.844  -8.860  -9.483  12.610  12.610  

         

Actualisering begroting   29.527  -3.188  -2.505  -3.807  -1.846  -3.800  
Beïnvloedbare mutaties   3.400  -8.291  -1.451  -826  -  -  

Niet-beïnvloedbare mutaties   26.127  5.103  -1.054  -2.981  -1.846  -3.800  

         

Nieuw incidenteel saldo exclusief 
AR 

  31.067  -7.032  -11.365  -13.290  10.764  8.810  

         

Mutatie vrije ruimte Algemene 
Reserve 

  -12.394  8.114  4.280     

         

Nieuw incidenteel saldo   18.673  1.082  -7.085  -13.290  10.764  8.810  
Gereserveerd voor volgende 
coalitieperiode 

      50.000   

         

Mutaties budgettair perspectief 
Bedragen x €1.000 
Mutaties budgettair 
perspectief 

AR 2021 2022 2023 2024 2025 

Incidenteel - 
Beïnvloedbaar 

      

Meerkosten aanpassing 
Kuinre 

0 -1.100 0 0 0 0 

Rondweg Weerselo 0 -2.630 0 0 0 0 

Vloedbeltverbinding 13.400 0 0 0 0 0 

Europese lobby 0 -166 -166 -166 0 0 

Toekomstgerichte erven 0 0 -750 -375 0 0 

MarketingOost 0 -1.000 0 0 0 0 
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Economic Boards 0 -300 -200 -100 0 0 

Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland 

0 -1.150 0 0 0 0 

Agenda Bodem en 
ondergrond 

0 -85 -85 -85 0 0 

Niet-vitale 
vakantieparken 

0 -100 -250 -100 0 0 

Programma 
basisvaardigheden 

0 -1.760 0 0 0 0 

Aanvullende reservering 
volgende coalitieperiode 

-10.000 0 0 0 0 0 

Totaal Incidenteel - 
Beïnvloedbaar 

3.400 -8.291 -1.451 -826 0 0 

Incidenteel - Niet 
beïnvloedbaar 

      

Monitor Overijssel 2020-
II 

-1.112 597 0 0 0 0 

Vervangingsinvesteringen 
wegen en kunstwerken 
2020 - 2023 (PS24 
B2020) 

0 0 0 -550 550 0 

Jaarverslag 2020 27.239 2.869 2.765 0 0 0 

Dividend Enexis 0 -864 0 -1.792 -2.072 -2.072 

Dividend Vitens 0 0 0 -299 -299 -299 

Rente BNG 0 781 468 0 0 0 

Eerdere vrijval AFR 
lening Enschede 

0 4.000 -4.000 0 0 0 

Actualiseren jaarschijf 
2024 en toevoegen 
jaarschijf 2025 

0 0 0 0 0 -1.404 

Indexeringen incl. 
salarissen (CPB 2021 
(mrt'21) hicp 1,9%) 

0 0 -160 -90 -25 -25 

Interprovinciale aanpak 
stikstof 

0 0 -77 0 0 0 

Bevrijdingsfestival 0 0 -50 -250 0 0 

Werkschip De Buffel 0 -580 0 0 0 0 

Risicoreservering N307 0 -1.700 0 0 0 0 

Totaal Incidenteel - 
Niet beïnvloedbaar 

26.127 5.103 -1.054 -2.981 -1.846 -3.800 

Structureel - 
Beïnvloedbaar 

      

Faunaknelpunten 0 0 -200 -200 -200 -200 

Vloedbeltverbinding 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 

Fiets 0 0 0 -100 -100 -100 

Totaal Structureel - 
Beïnvloedbaar 

0 0 -200 -1.800 -1.800 -1.800 

Structureel - Niet 
beïnvloedbaar 

      

Monitor Overijssel 2020-
II 

0 -597 135 135 135 135 
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Voorziening beheer en 
onderhoud 

0 0 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 

Zwartewaterbrug 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 

Bediencentrale bruggen 0 0 -600 -600 -600 -600 

Beveiliging 
informatiesystemen 
BIJ12 

0 0 -160 -160 -160 -160 

Omgevingswet: Digitaal 
stelsel 

0 0 -80 -80 -80 -80 

Omgevingswet: 
Informatieproducten 

0 0 -200 -200 -200 -200 

Databank Fauna en Flora 0 -85 -180 -150 -10 0 

Technology Base Twente 0 -280 -50 -50 -50 -50 

Jaarverslag 2020 0 -2.869 -2.765 0 0 0 

Provinciefonds 0 0 0 0 0 0 

Opcenten 
motorrijtuigenbelasting 

0 0 0 0 0 0 

Dividend Enexis 0 -1.295 0 -2.687 -3.107 -3.107 

Dividend Vitens 0 0 0 -449 -449 -449 

AFR storting lening 
Enexis 

0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

Actualiseren jaarschijf 
2024 en toevoegen 
jaarschijf 2025 

0 0 0 0 0 -140 

Indexeringen incl. 
salarissen (CPB 2021 
(mrt'21) hicp 1,9%) 

0 -1.200 -4.750 -4.750 -4.750 -4.750 

Totaal Structureel - 
Niet beïnvloedbaar 

0 -4.926 -9.210 -10.551 -10.831 -10.961 

Gerealiseerd resultaat -29.527 8.114 11.915 16.158 14.477 16.561 


