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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

27 januari 2009

dhr. J. Koopman, telefoon 038 499 87 64

Investeringsprogramma ‘Investeren in Overijssel’.
Besluit van Provinciale Staten d.d. 17 december 2008, nr. PS/2008/815.

Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 28 oktober 2008, kenmerk 2008/0154436, zoals
door Provinciale Staten op 17 december 2008 bij amendement gewijzigd;

besluiten:
1.
2.

kennis te nemen van de trajecten richting de Perspectiefnota 2010;
in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten en kaders voor investeringen, te weten:

Uitgangspunten

1.

2.
3.

De structurele toevoeging van Essent-dividenden aan de begroting (jaarlijks € 18 mln) wordt
veiliggesteld door een dusdanig vermogen – aan te houden in een risicomijdende vorm – dat
deze stroom uit de opbrengsten hiervan kan worden opgebracht.
Voor mogelijke risico’s in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden.
Het resterende (onbenutte) vermogen wordt gebruikt ten behoeve van de Overijsselse samenleving. Hiervoor wordt een investeringsprogramma opgesteld.

Kaders voor het investeringsprogramma ‘Investeren in Overijssel’

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1

Het investeringsprogramma is gebaseerd op de huidige inzichten (ambities, prioriteiten,
investeringsruimte).
Het investeringsprogramma wordt behalve uit het resterende vermogen gevoed uit mogelijke
rendementen die voortkomen uit de investeringen.
Het investeringsprogramma heeft een voortschrijdend karakter en wordt afgestemd met
langjarige investeringsprogramma’s van het Rijk 2009-2022.
De vermelde projecten in het investeringsprogramma kunnen zich in drie fasen van ‘hardheid’
bevinden. Dat wordt aangegeven volgens de volgende drie componenten: indicaties, reserveringen (zoals in huidige DIA), verplichtingen (zoals in de begroting).
Het investeringsprogramma komt tot zichtbare en betekenisvolle effecten in de Overijsselse
samenleving. Dit impliceert projecten/programma’s van een zekere massa en omvang. Hiervoor wordt een ondergrens vastgesteld, daarbij kan onderscheid gemaakt worden naar de aard
van de projecten.
Een deel (20 tot 30%) van het investeringsprogramma wordt ingezet voor projecten met
bovendien een financieel investeringskarakter 1 (dit i.t.t. maatschappelijke investeringen).

NB: hierbij blijft (uiteraard) het vastgestelde deelnemingenbeleid van toepassing.
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7.

8.

9.

Als investeringsdoelen gelden de kerntaken cf. Lodders/Bestuursakkoord Rijk-IPO, zoals ook
bij Statenmotie op 25 juni 2008 is aangegeven. Binnen die investeringsdoelstelling gelden de
volgende thema’s:
a.
Ruimtelijke ordening;
b.
Mobiliteit;
c.
Regionale economie;
d.
Inrichting landelijk gebied;
e.
Waterbeheer;
f.
Milieu;
g.
Regionale culturele infrastructuur;
Naast het Bestuursakkoord:
h.
Wettelijke taken w.o. Jeugdzorg;
i.
Flankerend beleid bij de punten a t/m g op het gebied van sociale en culturele infrastructuur.
Binnen de onder (7) geduide investeringsdoelen, direct gekoppeld aan de eigen provinciale
beleidsdoelen, wordt een fors deel besteed aan projecten die tevens complementair bijdragen
aan doelstellingen/belangen van het Rijk (al dan niet via cofinanciering). Dit brengt enerzijds
een nadere focus in het investeringspakket. Anderzijds wordt langs deze weg duidelijk welke
complementaire rol de provincies vervullen in het realiseren van rijksbelangen.
Per project worden vitale coalities gevormd waarbij verbinding wordt georganiseerd met
andere partners. De projecten zijn steeds gericht op maximaal maatschappelijk rendement.

Zwolle, 17 december 2008.
Provinciale Staten voornoemd.
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