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Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De verkiezingen luiden de start in van 
de bestuursperiode 2023-2027. Een nieuwe bestuursperiode waarin keuzes gemaakt moeten worden om 
de grote maatschappelijke opgaven te realiseren voor én met onze partners en inwoners in Overijssel.  
 
Takenpakket provincies 
Provincies hebben een aantal kerntaken die wettelijk zijn vastgelegd. Ruimtelijke ordening is één van de 
belangrijkste provinciale kerntaken. In de provinciale omgevingsvisie geven we weer wat onze plannen 
zijn voor de fysieke leefomgeving. Dat gebeurt op een samenhangende wijze waarin de belangen voor het 
verdelen van de ruimte (water, natuur, milieu, energie, woningbouw etc.) zorgvuldig zijn afgewogen. 
Daarnaast zorgen we voor aanleg en onderhoud van provinciale (vaar)wegen, fietspaden en bruggen. En 
geven we  concessies uit voor stads- en streekvervoer (bus en trein). In de laatste jaren is het ontwikkelen 
en beheren van natuur en landschap een omvangrijke taak geworden. Op het gebied van water en milieu 
hebben we onder andere een rol in vergunningverlening en handhaving. Met betrekking tot de economie 
en werkgelegenheid heeft de provincie vooral een stimulerende taak. Andere provinciale taken liggen op 
het gebied van welzijn en cultuur (bijvoorbeeld bibliotheken en beheer cultureel erfgoed) en kwaliteit 
openbaar bestuur (bijvoorbeeld toezicht op de financiën van gemeenten en waterschappen). Maar zelden 
is de provincie de enige die zich met deze onderwerpen bemoeit. De provincie werkt als ‘gebiedsregisseur’ 
vaak nauw samen met de mede-overheden en andere partners. Zoals vastgelegd in artikel 124 van de 
Grondwet hebben provincies een ‘open huishouding’. Dat betekent dat ze ook andere taken op zich mogen 
nemen. 
 
Context 
De context van de aankomende bestuursperiode verschilt – opnieuw – wezenlijk van de afgelopen periode. 
De complexiteit, urgentie en omvang van de maatschappelijke opgaven, waaronder klimaatverandering, 
transitie landelijk gebied, de energietransitie en de woningbouwopgave, zijn groot en raken aan onze wijze 
van wonen, werken en leven. Ook weten we dat er in korte tijd veel kan veranderen. Dat heeft de afgelopen 
bestuursperiode nog maar eens duidelijk gemaakt: 4 jaar geleden hadden we bijvoorbeeld nog geen weet 
van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen. Toch is het belangrijk om vanuit de 
opgaven vooruit te kijken en keuzes te maken voor een Overijssel waar het voor iedereen prettig wonen, 
werken en leven is; zowel nu als in de toekomst.  
 
De maatschappelijke opgaven bieden zowel grote uitdagen als kansen. De politici van Overijssel zijn aan 
zet om zich ten aanzien van deze uitdagingen en kansen op een goede wijze te positioneren en keuzes te 
maken over de strategie van en voor de provincie Overijssel. De documenten uit dit informatiepakket 
bevatten daarvoor achtergrondinformatie: “Opgaven in beeld”, “Facts & Figures”, “Samenvatting 
Financiën”, “Trendweb 2022” van Trendbureau Overijssel. Met deze informatie kunt u extra voorbereid 
de verkiezingsperiode beginnen en wellicht daarna onder andere de onderhandelingen over een nieuw 
bestuursprogramma. 
 
Informatiepakket 
In het document “Opgaven in beeld” worden de grote maatschappelijke opgaven beschreven en de 
betekenis daarvan voor Overijssel. De verbinding tussen de opgaven is belangrijk omdat keuzes op de ene 
opgave consequenties kunnen hebben voor de andere opgaven. Samenwerking en integraal werken zijn 
dus niet alleen wenselijk maar ook essentieel. 
 
In het document “Facts & figures” worden per opgave in een aantal factsheets kernachtig relevante 
cijfers en figuren weergegeven.  
 
Het document “Samenvatting Financiën” bevat de stand van zaken en de feitelijke ontwikkelingen van 
de provinciale financiën. Het financieel perspectief van de provincie Overijssel verandert. Vanwege de 
beperkte ruimte, zeker ten opzichte van voorgaande jaren, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. 
Bovendien spelen er veel onzekerheden rondom de structurele inkomstenbronnen. Hierop wordt ingegaan 
in het hoofdstuk financiën van het document ‘Opgaven in beeld’. 
 
In het document “Trendweb 2022” heeft het Trendbureau Overijssel de trends en ontwikkelingen 
beschreven die van belang zijn voor de toekomst van Overijssel. Trendbureau Overijssel verkent 
ontwikkelingen voor de lange termijn die bovenlokale relevantie hebben en domeinen overstijgen. Zij doet 
dat vanuit een inhoudelijk onafhankelijke positie. 



Interessante links 
Op de provinciale website www.overijssel.nl vindt u een veelheid aan informatie. Hieronder ter 
illustratie een korte opsomming van het beschikbare materiaal: 

 Cijfers en kaartenmateriaal: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/ 
 (Het Fundament voor de nieuwe) Omgevingsvisie Overijssel: 

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsvisie-overijssel/  
 Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG): 

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/provinciaal-programma-landelijk-gebied/  
 Informatie over bestuur provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/bestuur/ 
 De planning- & controlcyclus (begrotingen, jaarverslagen) van de provincie Overijssel: 

http://destaatvan.overijssel.nl/ 
 Informatie over de provinciale organisatie: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/ 
 

Vragen 
In geval van vragen kunt u contact opnemen met Jaap Wesselink: J.Wesselink@overijssel.nl 
 


