
 

 

 

 

 

PvdA Overijssel: Ruimte om samen te léven 

 

Er wordt wel eens beweerd dat de mensen in het Oosten stug en koppig zijn, en niet zo tolerant. Wij 

weten beter, Overijssel is één van de vriendelijkste provincies om te wonen. Met plek voor iedereen, 

ongeacht kleur, geloof of geaardheid. Stigma’s en vooroordelen, daar houden we hier niet van. In het 

Oosten laat je zien wat je waard bent, en dan hoor je er gewoon bij.  

Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren een stapje terug moeten doen, de financiële crisis kwam 

hard aan. Maar mensen in een sterke, sociale gemeenschap wijzen niet met een beschuldigende 

vinger naar een ander. Nee, die slaan de handen ineen en komen met creatieve oplossingen voor 

problemen. Om samen uit het leven halen wat erin zit, ook in moeilijker tijden.  

Overijssel staat voor flinke uitdagingen. Het aantal inwoners zal tot 2030 nog licht groeien en daarna 

krimpen. Het platteland heeft nu al te maken met een dalend aantal inwoners, maar ook de steden 

krijgen ermee te maken. Jongeren en hoog opgeleiden trekken weg. Door de vergrijzing daalt de 

beroepsbevolking. De gevolgen voor de economie en de inrichting van de samenleving zijn enorm. 

Drie thema’s zijn de komende jaren belangrijk voor de PvdA: meedoen, eerlijk delen en je thuis voelen 

in Overijssel. Aan de hand van die thema’s maken we van Overijssel een plek waar je je volop kunt 

ontwikkelen, verbinden met anderen en ontspannen. Een plek waar het goed toeven is, voor iedereen. 

Een Overijssel met ruimte om samen te léven.  
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thema 1 Meedoen 

1.1 Duurzame economie & innovatie 

De PvdA is vorig jaar akkoord gegaan met de verkoop van het energiebedrijf  Essent. Daarbij gingen 

we niet over één nacht ijs. We dwongen af dat een substantieel deel van de opbrengst wordt 

gebruikt om de uitstoot van CO2 te verminderen. Door de keuzes van de PvdA is er de komende 

jaren veel extra geld beschikbaar voor maatregelen die het klimaat in Overijssel kunnen verbeteren.  

Bij alles wat we de komende jaren gaan doen, staan duurzaamheid en klimaatneutraliteit voorop. We 

geven Overijssel niet alleen een impuls voor de korte termijn, we gaan er ook voor zorgen dat onze 

kinderen en kleinkinderen hier veilig en gezond kunnen leven.  

1.1.1 Klimaat neutraal ondernemen 

De PvdA wil ‘groen ondernemerschap’ sterk stimuleren. Bedrijven die klimaatneutraal produceren, 

dus zonder het milieu met CO2 uitstoot te belasten, krijgen extra kansen. Bedrijven die nog op een 

ouderwetse vervuilende manier werken, geven we geld  om duurzamer te worden.  

De PvdA wil de komende jaren:   

 subsidies voor groen ondernemerschap 

 klimaat neutrale productie van goederen en diensten stimuleren 

1.1.2 Duurzame energie 

Vanzelfsprekend werken we niet meer mee aan het oprichten van nieuwe energiecentrales die 

werken op kolen en olie. En zolang er geen oplossing is gevonden voor de opslag en verwerking van 

kernafval, werkt de PvdA niet mee aan oprichting van kerncentrales. 

In plaats daarvan willen we lokale energieproductie stimuleren. Met zoveel natuur in de provincie 

zijn er grote mogelijkheden op het gebied van energie uit biomassa; energie die wordt opgewekt 

door de verbranding van mest of plantaardig afval. Op dit moment gebruiken we maar één derde van 

het plantaardige afval in Overijssel voor het opwekken van energie uit biomassa, daar is dus veel 

winst te halen.  
 

Een andere methode van lokale energieopwekking is  koude- en warmteopslag.   Hierbij wordt koude 

of warmte opgeslagen in de waterhoudende lagen van de bodem.  In de zomer gebruikt men het 

koele grondwater om gebouwen te koelen,  het opgewarmde water wordt weer opgeslagen in de 

bodem en in de winter gebruikt om te verwarmen.  De tuinderijen in de Koekoekspolder werken al 

succesvol met koude- en warmteopslag.  De tuinders gebruiken daar de helft minder aardgas en dat 

levert een forse reductie van CO2 uitstoot op. De PvdA wil meer van dit soort projecten.  
 

We investeren ook in zonne- en windenergie. Met de Rijksoverheid is afgesproken om voor 2015 

tachtig megawatt windenergie te realiseren, die doelstelling zien we graag gehaald. Daarnaast 

stimuleren we de productie van nieuwe vormen van duurzame energie. Om het goede voorbeeld te 

geven, vindt de PvdA dat de provincie ook moet deelnemen in groeninvesteringsfondsen en in  

energiemaatschappijen die  decentrale energieopwekking opwekken. 



De PvdA wil de komende jaren:  

 geen nieuwe kolen- olie centrales en geen nieuwe kerncentrales  

 energieproductie uit biomassa stimuleren,  

 stimuleren warmte en koude opslag  

 handhaving van de afspraken over de productie van 80 MW windenergie in Overijssel; 

 deelname in groeninvesteringsfondsen en decentrale duurzame energiemaatschappijen; 
 

1.2 Werkgelegenheid 

Werk, werk en nog eens werk. Dat was de afgelopen jaren een van de speerpunten van de PvdA in 

Overijssel. In tijden van crisis hebben we de motor van de economie draaiende gehouden. De 

maatregelen zetten zoden aan de dijk, de daling van de werkgelegenheid is in Overijssel veel minder 

groot dan je zou verwachten in tijden van crisis.  

Werk voor de inwoners van Overijssel blijft een van de belangrijkste aandachtspunten voor de 

komende jaren. Opnieuw hebben we plannen om de werkgelegenheid in Overijssel de nodige 

stimulans te geven. 

 

1.2.1 Meer bedrijven naar Overijssel 

De PvdA wil dat Overijssel een populaire vestigingsplek is voor bedrijven. Daarvoor moet het hier 

allereerst prettig zijn om te wonen, want de beschikbaarheid van werknemers bepaalt vaak waar 

bedrijven zich vestigen. De PvdA wil samen met de gemeenten de aantrekkelijkheid van Overijssel 

vergroten. Niet alleen door goede woningen neer te zetten, maar ook door een beter aanbod van 

bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en winkels. Daarom investeren we ook in bedrijven die het leven in 

Overijssel leuker maken, denk aan de toeristische industrie en creatieve bedrijven. Ook een goede 

communicatie infrastructuur is noodzakelijk om bedrijven naar Overijssel te krijgen. Een provinciaal 

dekkend glasvezelnet is daarom van belang. 

 

De PvdA wil de komende jaren:  

 zorg dragen voor een goed vestigingsklimaat 

 stimuleren van de werkgelegenheid in de dienstensector en vrijetijds-economie 

 glasvezelkabel in de hele provincie 

 

1.2.2 Kansrijke industrie  

De PvdA wil dat mensen die in Overijssel aan de slag gaan, zich kunnen ontwikkelen in hun werk en 

hier een blijvende carrière opbouwen. Daarom investeren we innovatieve bedrijfssectoren, zoals de 

nanotechnologie. Deze dynamische bedrijven zijn volop in ontwikkeling en trekken hoogopgeleide 

mensen naar Overijssel. Door gespecialiseerde industrie te stimuleren, zetten we Overijssel ook 

landelijk meer op de kaart.  

De PvdA wil in de komende jaren: 

 bevorderen van innovatie, vooral in de kennisintensieve maakindustrie 



 

1.3 Jeugdzorg en onderwijs 

De zorg voor de jeugd in Overijssel is een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook in 

Overijssel is de jeugd de toekomst, daarom is het van groot belang dat het jeugdbeleid zo wordt 

vormgegeven dat alle jongeren dezelfde kansen krijgen.   

1.3.1 Met zorg overdragen  

De gemeenten zijn éérst-verantwoordelijk voor het invullen van het sociale beleid, dat geldt ook voor 

de jeugdzorg. In de praktijk is de provincie nog volop actief in de jeugdzorg, maar de gemeenten 

zullen het stokje nu overnemen. De PvdA Overijssel wil dat de provincie alleen nog geld uitgeeft voor 

de preventieve jeugdzorg, want voorkomen is beter dan genezen. Vooral het bevorderen van 

samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs vinden we belangrijk.  

De afgelopen jaren heeft de provincie flink geïnvesteerd in Eigen Kracht Centrales. De Eigen Kracht 

Centrale is een methode in de jeugdzorg waarbij de familie van een kind in overleg gaat om te 

bepalen welke hulp het kind nodig heeft.  De PvdA wil de Eigen Kracht Centrales graag evalueren. 

Alleen als ze goed blijken te werken, worden ze geïntegreerd in de werkzaamheden van de 

jeugdzorgorganisaties.  

De PvdA wil de komende jaren:  

 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overdragen aan de gemeenten; wij 

werken uiteraard mee aan een verantwoorde overdracht van taken;  

 de Eigen-Kracht- Centrales evalueren  

 samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs versterken  

 

1.3.2 Aansluiting onderwijs en werk  

Bedrijven in Overijssel kunnen soms maar moeilijk goed opgeleide werknemers vinden. Als we willen 

groeien en meer bedrijven naar Overijssel willen halen, zijn we afhankelijk van goed geschoold 

personeel. De PvdA vindt het daarom belangrijk dat er een betere aansluiting komt tussen het MBO 

en het bedrijfsleven. Ook willen we dat meer jongeren kiezen voor een technische opleiding zodat ze 

later gemakkelijk aan het werk komen in Overijssel. Daarom investeren we in goede voorlichting op 

scholen. 

 

De PvdA wil de komende jaren: 

 intensivering van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid; 

 

 verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; 

 

 bevordering deelname aan het technisch onderwijs  

 

 



thema 2 Eerlijk delen 

2.1 Ruimte delen  
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het in stand houden van het karakteristieke open 

landschap in Overijssel. Maar we willen ook bruisende steden en economische groei. Het vinden van 

een goede balans tussen wonen, werken en natuur is een  behoorlijke opgave. Om de ruimte eerlijk 

te verdelen, heeft de provincie daarin een regisserende rol.   

2.1.1 Hergebruik van bedrijventerreinen  

De focus ligt voor ons op het herinrichten en verbeteren van bestaand bebouwd gebied.  Het 

uitgangspunt voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is het huidige provinciale beleid en de 

zogenaamde  ‘SER ladder’ – een instrument van de Sociaal Economische Raad dat helpt om 

zorgvuldig met ruimte om te gaan. De SER ladder schrijft voor dat alle mogelijkheden op bestaande 

terreinen moeten worden benut voordat er een nieuw terrein mag worden aangelegd.  Door 

leegstaande bedrijventerreinen snel een nieuwe bestemming te geven,  zorgen we er bovendien 

voor dat er geen leegstand en verloedering optreedt.  

De PvdA wil de komende jaren:  

 regisseursrol voor de provincie bij gebiedsontwikkelingsprojecten.  

 zorgvuldig ruimtegebruik, inbreiding gaat voor uitbreiding; 
 

2.1.2 Meer diversiteit  

Omdat het aantal boerenbedrijven in Overijssel afneemt, wil de PvdA de ruimte die daardoor 

vrijkomt benutten voor nieuwe economische activiteiten. Een leegstaand boerenbedrijf wordt wat 

ons betreft een zorgboerderij of een recreatieoord. Of we denken aan bijzondere landbouw zoals 

wijnteelt.  Op die manier wordt de economie op het platteland geprikkeld zonder dat we natuur 

hoeven op te offeren. Op het platteland willen we alleen bedrijvigheid, als het de kwaliteit van het 

landschap niet aantast.  

De PvdA wil de komende jaren: 

 bevorderen van de kwaliteit door tegengaan van de verstening en verrommeling van het 
landelijk gebied 

 geen nieuw-vestiging van landbouwbedrijven 

 ontwikkeling van nieuwe economische dragers in het landelijk gebied 
 

2.2 Natuur, milieu en landbouw 

 
Het indrukwekkende landschap van Overijssel levert een mooie bijnaam op: de tuin van Nederland.  

En zo is het ook, hier kun je nog echt naar buiten. Het platteland, de bossen, de plassen, steeds meer 

mensen  komen naar Overijssel  om van de natuur te genieten.  De PvdA is trots op de ‘tuin van 

Nederland’  en wil al dat moois graag delen.  Het is daarom belangrijk om de natuur goed te 

onderhouden en te beschermen.  



 

2.2.1 Netwerk van natuurgebieden  

In Overijssel zijn de natuurgebieden behoorlijk versnipperd. We hebben staatsbossen, maar ook 

natuurgebieden in particulier bezit.  Om de natuurgebieden op elkaar aan te laten sluiten, werkt de 

provincie al jarenlang mee aan de Ecologische Hoog Structuur – een landelijk netwerk van grote en 

kleine natuurgebieden waarin planten en dieren worden beschermd en zich vrij kunnen ontwikkelen.  

Dit netwerk van natuurgebieden moet in 2018 grotendeels gerealiseerd zijn.  De PvdA staat achter  

dit beleid, maar vraagt zich af in hoeverre het particuliere natuurbeleid bijdraagt aan de gestelde 

doelen. Dat willen we graag onderzoeken.  

We blijven werken aan een zo groot mogelijke verscheidenheid aan planten en dieren in Overijssel. 

We staan achter de doelen van het Europese Natura 2000 beleid :  ‘het waarborgen van de 

biologische diversiteit door de natuurlijke leefomgeving van wilde flora en fauna in stand te houden’. 

We vinden ook dat de milieuwetten die de biodiversiteit waarborgen goed gehandhaafd moeten 

worden. 

De PvdA wil de komende jaren:   

 blijven investeren in het Overijsselse landschap 

 het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur en het uitvoering blijven geven aan Natura 

2000 beleid  

 behoud en verbetering van de biodiversiteit  
 

2.2.2 Water  

De veranderingen in het klimaat dwingen ons om natuurbescherming, recreatie en waterbeheer  

beter op elkaar af te stemmen. Het versterken en verhogen van dijken blijft noodzakelijk. Rivieren 

hebben meer ruimte nodig. Bescherming tegen overstromingen en watervervuiling wordt steeds 

belangrijker bij het bepalen van het ruimtelijke beleid.  Ook in de steden. We willen de natuurlijke 

structuur herstellen van de beken die ooit door de steden liepen om onder andere wateroverlast in 

de steden te voorkomen.  

 
Twee jaar geleden wist de PvdA samen met actievoerders en de media het opslaan van vervuild slib 

in de Overijsselse Lindeveldplas tegen te houden. De kwaliteit van het water was daar in het geding, 

en daarmee ook het grondwater. Schoon drinkwater is een groot goed en dat willen we graag voor 

iedereen behouden. De PvdA doet daarom geen enkele concessie aan de kwaliteit van het grond- en 

het oppervlaktewater.  

De PvdA wil de komende jaren: 

 verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater 

  herstel van de natuurlijke bekenstructuur in de steden 

 

2.2.3 Beter boeren 

De PvdA vindt intensieve veehouderij niet meer van deze tijd.  Het houden van soms wel  

tienduizenden dieren op één bedrijf botst met de volksgezondheid, het milieu, het dierenwelzijn en 



de kwaliteit van het landschap. Het maatschappelijke draagvlak voor bio-industrie neemt in ras 

tempo af. De PvdA vindt dat de agrarische sector sneller tegemoet moet komen aan de eisen die de 

samenleving stelt aan verantwoorde veehouderij, ook in de zogenoemde Landbouw Ontwikkelings 

Gebieden.  De PvdA wil graag Landbouw Ontwikkelings Locaties in plaats van van de Landbouw 

Ontwikkelings Gebieden.  

We willen  dat de milieuwetten die gelden voor landbouwbedrijven nauwkeurig worden nageleefd. 

De provincie gaat de naleving van de milieuwetten daarom streng controleren. 

De PvdA pleit voor kleinschalige boerenfamiliebedrijven boven grootschalige landbouwindustrie. We 

stimuleren biologische landbouw, boeren die willen overstappen naar duurzame productie sporen 

we aan met subsidies.  

De PvdA wil de komende jaren: 

 kleinschalige boeren-familiebedrijven; bedrijven van een grotere omvang worden geweerd 

uit het landelijk gebied 

  biologische en duurzame landbouw stimuleren 

 focus op  landbouw ontwikkelingslocaties in plaats van  landbouwontwikkelingsgebieden; 

 



thema 3 Voel je thuis in Overijssel 

3.1 Een goed dak boven je hoofd 
 

3.1.1 Duurzame woningen 

Je thuis voelen begint bij een goede comfortabele woning. De PvdA vindt dat iedereen een goed, 

geïsoleerd huis verdient. Daarom willen we in overleg met de woningcorporaties de bestaande 

huizen versneld laten isoleren.   

Bij de nieuwbouw van woningen staat duurzaamheid voorop.  De PvdA wil met samen met 

gemeenten bijdragen aan de aanleg van nieuwe woonwijken waarbij duurzaamheid en 

klimaatneutraliteit het uitgangspunt zijn. Duurzame energievoorziening, zoals zonnepanelen, gaan 

we stimuleren. 

De PvdA wil de komende jaren: 

 woningen versneld laten isoleren 
 

 energie neutraal bouwen in Overijssel 
 

3.1.2 Wonen voor iedereen  

De woningmarkt functioneert niet overal naar behoren. Er wordt te weinig gebouwd voor starters en 

de doorstroming op de woningmarkt stagneert.  De PvdA wil dat de problemen worden aangepakt.  

De provincie moet samen met de gemeenten en de woningcorporaties om de tafel om tot 

oplossingen te komen.   

De PvdA vindt dat goede woningen bereikbaar en beschikbaar moeten zijn.  Ook voor speciale 

doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten. Met het oog op de vergrijzing moeten we nu al 

vooruitkijken en de gemeenten en woningcorporaties waar nodig aansturen op het bouwen van 

extra woningen. Ook starters op de woningmarkt moet het makkelijker worden gemaakt.  

In Overijssel bestaat de kans op leegstand vanwege teruglopende inwoneraantallen. Woonwijken 

zouden daarom  ‘levensloopbestendig’ ingericht moeten worden, waardoor een wooncarrière 

mogelijk is. Dat betekent een gevarieerd woningaanbod voor alle doelgroepen en voor elke beurs, 

zodat bijvoorbeeld een gelukkig wonend stel niet de stad of buurt uit hoeft als er kinderen komen.   

Omdat bijna niets het leef plezier zo bederft als dagelijks urenlang in de file staan, wil de PvdA dat 

woonwijken en bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn met het Openbaar Vervoer.  

De PvdA wil de komende jaren:  

 meer bouwen, ook voor doelgroepen zoals ouderen en starters, ook in het landelijke gebied 

 levensloop bestendig bouwen 

 goede aansluitingen op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
 



3.1.2  Groen in de steden 

De PvdA kiest  voor een Overijssel met aantrekkelijke steden en veel groen. Ook voor mensen in de 

steden toegankelijk moet de natuur toegankelijk zijn  Het is belangrijk dat er groen is in en rond de 

Overijsselse steden en dat die gebieden gemakkelijk toegankelijk zijn.  

Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken is het van belang dat dit zoveel mogelijk binnen de 

bebouwde kom gebeurt. Wanneer er meer in de dorpen en steden wordt gebouwd, dan kan de 

omliggende natuur behouden en versterkt worden.  

De PvdA wil de komende jaren:  

 verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het wonen en werken in de steden  

 ruimtelijke kwaliteit in steden en het buitengebied en versterking van de landschappelijke 

structuur  

 

3.2  Een bereikbaar Overijssel 
De provincie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in rijkswegen om de bereikbaarheid van 

Overijssel per auto te vergroten. Er is veel asfalt bijgekomen. Om de steden en economische 

gebieden bereikbaar te houden en de Co2 uitstoot te verminderen, wil de PvdA de komende jaren 

dezelfde inzet voor het openbaar vervoer. 

3.2.1 Betere verbindingen  

De PvdA wil graag een beter spoorwegennet in Overijssel, zodat er frequenter treinen kunnen rijden. 

We hebben een intercity-verbinding tussen Zwolle en Almelo nodig en de spoorlijnen tussen Almelo - 

Harderberg en Deventer - Zwolle moeten beter. Om meer mensen uit de auto en in de trein te 

krijgen, maken we de treinstations beter bereikbaar, zowel per bus als per fiets. Het uitgangspunt is 

daarbij ‘ketenvervoer’, vervoer waarbij verschillende transportvormen zoals bus, trein en fiets 

optimaal op elkaar aansluiten. Om dit voor elkaar te krijgen, pleit de PvdA voor een 

Vervoersautoriteit onder verantwoordelijkheid van de provincie. 

De aanleg van de Hanzelijn, de spoorweg tussen Lelystad en Zwolle, biedt nieuwe kansen voor 

Overijssel. Over twee jaar is de aanleg van de spoorweg klaar, Zwolle is dan een belangrijk 

overstappunt. De plannen om het station van Zwolle uit te breiden, blijven we daarom 

ondersteunen.  

De PvdA geeft de komende jaren duidelijk prioriteit aan het Openbaar Vervoer. We willen de  

komende jaren niet nog meer nieuwe wegen aanleggen, met uitzondering van maatregelen om de 

doorstroming op de  A1 en A35 te bevorderen.  

De PvdA wil de komende jaren: 

 tracéverbeteringen op de hoofdspoorweginfrastructuur in Overijssel  

 verhoging van de frequentie van de treinverbindingen van en naar Overijssel  

 versterking van de ketenmobiliteit door bevordering van het fietsverkeer en de regionale OV 

structuur 

 geen prioriteit voor wegenbouw, alleen doorstroming op de A1 en A35  



  terugdringing van de CO2 uitstoot door het gemotoriseerde verkeer 

 

3.2.2 Goederenvervoer  

Overijssel heeft veel te lijden van het programma  Hoog Frequent Spoor,  het  ‘rijden-zonder-

spoorboekje’  in de Randstad. Door dit programma rijden er veel meer personentreinen in de 

Randstad, waardoor er minder plek voor goederenvervoer over het spoor is.  Dat goederenvervoer 

wijkt nu uit naar het oosten en dat geeft overlast.  Wat ons betreft mag de rekening voor het rijden 

zonder spoorboekje niet bij de inwoners van Overijssel komen te liggen. Als alternatief stimuleren we 

het goederenvervoer over water en kiezen we voor de volledige benutting van de Betuweroute.  Op 

termijn  gaan we voor een nieuwe goederenlijn door Overijssel.  

De PvdA wil de komende jaren: 

 geen overlast van het toenemende goederenvervoer per spoor in Overijssel voor de 

bewoners van Overijssel 

 het starten van een onderzoek naar een nieuwe goederenlijn door Oost Nederland  

3.2.3 Luchthaven Twente  

Na lange zorgvuldige afwegingen besloot de PvdA dit jaar om mogelijke commerciële exploitatie van 

de bestaande luchthaven in Twente toe te laten. Die luchthaven wordt pas realiteit als er zich een 

commerciële exploitant aandient. We stellen daarbij een aantal duidelijke eisen:  voor 2015 moet 

duidelijk zijn of het voor een commercieel bedrijf haalbaar is om een luchthaven in Twente te 

exploiteren. De provincie zal op geen enkele manier bijdragen aan de exploitatie van een luchthaven. 

De provincie gaat maar met één potentiele exploitant in zee en als deze aanbesteding geen succes 

blijkt, gaat de provincie onmiddellijk over tot een andere gebiedsontwikkeling voor het terrein van de 

luchthaven.  

De PvdA wil de komende jaren: 

 geen bijdrage aan de commerciële exploitatie van de luchthaven Twente 

 onmiddellijke bijstelling van de gebiedsontwikkeling Twente als de nu lopende 

aanbestedingsprocedure geen resultaat heeft.  

3.4 Cultuur en sport  

Cultuur en sport zijn bij de PvdA  geen ondergeschoven kindjes, integendeel.  Een bloeiende cultuur 

geeft een boost aan de toeristische industrie en maakt Overijssel aantrekkelijk om te wonen. Sport 

verbindt mensen en heeft een positief effect op integratie, tolerantie en werkgelegenheid.  Allemaal 

zaken die de PvdA belangrijk vindt. De PvdA is van daarom van mening dat cultuur en sport een 

integraal onderdeel moeten zijn van het provinciale beleid.  

3.4.1  Niet beknotten 

Het cultuurbeleid van de PvdA zal zich blijven richten op vier speerpunten: Monumenten en Erfgoed, 

Podiumkunsten, Beeldende kunst en Festivals. We willen graag meer geld voor professionele 

cultuurproducties, maar als dat niet haalbaar is vanwege bezuinigingen van hogerhand, willen we op 

zijn minst het huidige budget handhaven. Maar ook cultuur met een minder grote C blijven we 



ondersteunen. De bijdragen aan cultuureducatie en amateurvoorstellingen blijven bestaan. De 

promotiecampagne ‘Beeld van Overijssel’ speelt in alle aspecten van het beleid een grote rol. 

Omdat cultuur van groot belang is voor de ontwikkeling van de provincies, wil de PvdA dat de 

verantwoordelijkheid voor het landelijke cultuurbeleid – inclusief het hele budget - naar de provincie 

wordt overgeheveld. Wat ons betreft blijft Den Haag alleen nog verantwoordelijk voor de landelijke 

media, het Rijksmuseum en het Concertgebouworkest.  

De komende jaren wil de PvdA: 

 een productiefonds voor ondersteuning van professionele productie met een omvang 

minimaal gelijk aan het niveau in 2011  

 ondersteuning van educatie en amateuractiviteiten  

 ondersteuning van het cultuurbeleid door promocampagne, “Het beeld van Overijssel” 

 rijkstaken overnemen  

 

3.4.2  Brede blik op kunst 

De creatieve industrie doet het goed in Nederland, denk aan bedrijven die werken op het gebied van 

vormgeving, nieuwe media, architectuur en reclame.  De creatieve industrie is van groot belang voor  

een bloeiend cultuurklimaat. De PvdA zal daarom een bijzondere plaats inruimen voor het tot stand 

brengen van de relatie tussen het bedrijfsleven en de creatieve industrie.   

De PvdA wil ook meer kunst in openbare ruimtes.  Een openbare ruimte moet niet alleen doelmatig 

zijn, maar ook inspirerend en prettig om in te verblijven. De PvdA bepleit daarom dat aan alle 

ingrepen in openbare ruimtes een budget wordt gekoppeld voor kunst.   

 

De PvdA wil de komende jaren 

 relatie tussen bedrijfsleven en creatieve industrie versterken  

 meer kunst in openbare ruimten 

 

3.4.2 Sport voor iedereen 

De PvdA kiest voor stimulering van breedtesport -  dat is alle sport die niet professioneel niveau 

wordt beoefend. Samen met de gemeenten willen we kijken waar sport naast een ontspannende 

functie, ook een maatschappelijke rol  kan vervullen. Bijvoorbeeld met speciale sportprogramma’s 

voor ouderen en gehandicapten, of met het aanbieden van sport in achterstandswijken.  

Ook bij het sportbeleid speelt de provinciale promotiecampagne ‘Beeld van Overijssel’  een grote rol. 

Sportactiviteiten die bijdragen tot een positief beeld van Overijssel, worden door ons gesteund.  

De PvdA wil de komende jaren:  

 breedtesport stimuleren 

 sportactiviteiten ondersteunen die bijdragen aan het beeld van Overijssel  



de Provincie & de PvdA 

4.1  Bestuur  

Burgers hebben recht op een goed functionerende overheid. De onderverdeling tussen 

Rijksoverheid, Provincie en Gemeenten staat ter discussie.  Het is daarom belangrijk om de 

verantwoordelijkheden van de verschillende overheden af te bakenen, zodat de provincie zich kan 

richten op haar kerntaken.  

4.4.1 Kerntaken  

De kerntaken van de provincie zijn ruimtelijke ordening, mobiliteit, economische ontwikkeling en 

duurzaamheid. Grote projecten op het gebied van duurzame energie of het stimuleren van  

woningbouw vereisen een breed overzicht en kunnen niet door de gemeenten alleen worden 

uitgevoerd. De PvdA ziet de verantwoordelijkheid van de provincie in ruime zin: ook het handhaven 

en verbeteren van de kwaliteit van het wonen, leven en werken in Overijssel  - op het platteland én 

in de steden -  is een taak van de provincie. 

De provincie wil voor de komende jaren: 

 kerntaken afbakenen op het economische en fysieke ruimtelijk domein 

 een provincie die zich concentreert op haar kerntaken inclusief het bevorderen van de 
kwaliteit van leven, wonen en werken in Overijssel 

 

4.1.2 Decentraliseren  

Waar nodig ondersteunt de provincie de gemeenten, zowel financieel als met kennis. Dit moet alleen 

geen structurele ondersteuning zijn, behalve als gemeenten er voor kiezen taken samen met de 

provincie onder gezamenlijke regie te organiseren. De provincie heeft hierbij een inspirerende en 

coördinerende taak. Beleid dat op door gemeenten uitgevoerd kan worden, wordt door gemeenten 

uitgevoerd.  

De provincie wil voor de komende jaren: 

 beleid dat op door gemeenten uitgevoerd kan worden, door de gemeenten laten uitvoeren  

 

4.1.3 Samenwerken 

De provincies Gelderland en Overijssel werken op veel gebieden samen, we noemen dit 

samenwerkingsverband ‘Landsdeel Oost’. Samen met Gelderland zijn we groot genoeg om een 

serieuze partij te vormen binnen de Europese Gemeenschap. Op die manier ontwikkelen we een 

sterkere positie binnen Europa. Ook is de samenwerking gunstig voor de relatie met Den Haag. Het is 

daarom van belang dat de samenwerking met Gelderland geïntensiveerd wordt.  

Ook werkt de provincie veel samen met maatschappelijke organisaties en instellingen. De PvdA hecht 

veel waarde aan die samenwerking, omdat de provincie zo sneller haar doelen realiseert. We zijn 

daarom bereid om onze maatschappelijke partners financieel te steunen. Het is belangrijk dat we 

werken met betrouwbare instellingen die er goede normen en waarden op nahouden en van wie de 



werkzaamheden te controleren zijn. We werken daarom alleen met instellingen die zich willen 

conformeren aan een ‘governance code’.  

 
De PvdA wil de komende jaren: 

 samenwerking met provincie Gelderland intensiveren 

 ‘governance code’ voor samenwerking met maatschappelijke organisaties  
 

4.2 financiën  

Het Kabinet Rutte is flink aan het bezuinigen en dat heeft gevolgen voor de portemonnee van de 

provincie. Het geld dat we van de Rijksoverheid krijgen, zal flink minder worden. Ook de eigen 

inkomsten uit de wegenbelasting staan der discussie.  

Door de verkoopt van Essent heeft de provincie veel extra geld binnengekregen, maar dat kunnen en 

willen we niet zomaar aan alles uitgeven. De komende jaren zal de provincie op veel terreinen 

moeten bezuinigen, de verschillende geldstromen van de provincie vragen een helder en 

verantwoord financieel beleid.  

4.2.1 Uitgeven met beleid 

De PvdA vindt dat het geld dat we voor Essent hebben gekregen niet moet worden opgepot, maar 

ten goede moet komen aan de burger. Dat wil niet zeggen dat we overal waar de rijksoverheid ons 

op bezuinigt geld bij gaan leggen. We willen de rijks bezuinigingen onverkort doorvoeren in het 

beleid: alle wettelijke taken bekostigen we met het geld dat we uit Den Haag krijgen. Alleen als we 

zelf vinden dat het nodig is en de projecten tot onze kerntaken behoren, zijn we bereid om extra geld 

bij te leggen.  

We gaan verantwoord met geld om. De provincie zal slechts die maatschappelijke instellingen 

subsidiëren die onze regels voor beloning overnemen. Dat wil zeggen dat ook de directieleden van 

gesubsidieerde instellingen niet meer mogen verdienen dan de minister-president, de zogenaamde 

Balkenendenorm. We willen controleren of de organisaties en instellingen de afspraken over de 

hoogte van salaris ook daadwerkelijk nakomen, alleen dan krijgen ze subsidie.  

 
De PvdA wil de komende jaren: 

 zuinig en verantwoord met geld omgaan 

 rijks bezuinigingen onverkort doorvoeren, wij financieren alleen aanvullend als die 

activiteiten passen bij onze ambitie en kerntaken 

 alleen die activiteiten subsidiëren die passen binnen onze kerntaken en die bijdragen aan de 

realisatie van onze ambities 

 het vermogen van de provincie inzetten voor de kwaliteit van leven in Overijssel 

 



4.2.1 Open huishouding 

De provincie Overijssel voert een open financiële huishouding. Dat houdt in dat de provincie naast 

taken die voortkomen uit wet- en regelgeving ook zelfstandige taken mag oppakken, en daar naar 

eigen inzicht geld aan mag uitgeven. Dit geeft de provincie de ruimte om gericht te werk te gaan en 

in te spelen op de actuele problemen in de maatschappij.  

In de samenleving gaan er geluiden op om de huishouding van de provincies te ‘sluiten’. Dat zou 

betekenen dat de provincie alleen nog maar mag werken aan taken die volgens Den Haag bij de 

provincie horen. De zelfstandigheid van de provincie gaat daarmee verloren, en daarmee een groot 

deel van de slagkracht. De PvdA Overijssel vindt dit geen goede zaak en wil graag dat Overijssel een 

open huishouding blijft voeren.  

De PvdA wil de komende jaren: 

  een open huishouding behouden  

 

4.2.2 Eigen belastinggeld 
De provincie Overijssel krijgt jaarlijks zo’n 94 miljoen euro aan belastinggeld uit de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting.  Dat is dik elf procent van het budget dat de provincie te besteden heeft.  
 

In de toekomst komt de wegenbelasting misschien te vervallen. De plannen voor kilometerheffing 

zijn voorlopig van de baan, maar dit kabinet kan een volgende regering zomaar weer anders 

beslissen. Als de wegenbelasting vervalt, verdwijnt het eigen belastinggebied van de provincie, en 

daarmee een groot deel van de inkomsten. 

 

De gedachte achter het opheffen van het provinciale belastinggebied is de veronderstelling dat de 

provincies geld zat hebben en het belastinggeld niet volledig ten goede komt aan de burger. De PvdA 

in Overijssel is het hier niet mee eens . Omdat de provincie een open huishouding voert en naast de 

verplichte wettelijke taken veel eigen geld investeert in het welzijn van de burger, heeft de provincie 

recht op eigen belastinggeld.  Als de inkomsten uit de wegenbelasting in de toekomst komen te 

vervallen, wil de PvdA graag een op draagkracht gebaseerde ingezetenenbelasting.  

 

De PvdA wil de komende jaren: 

 

 een provincie met eigen belastinggeld  

 

 

 
 


