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Samenvatting van het voorgestelde besluit
Jaarlijks rapporteren wij aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid van het
afgelopen jaar. In het statenvoorstel is een samenvatting opgenomen van de
belangrijkste resultaten per kerntaak.
Met het Jaarverslag 2016 ronden we de digitalisering van onze P&C cyclus af. Bij
het Jaarverslag introduceren we de overkoepelende website waar al onze P&C
publicaties terug te vinden zijn. De historie gaat terug tot 2013. Tevens kunt u via
deze weg inloggen en uw aantekeningen bij de verschillende publicaties beheren.
Het Jaarverslag is te benaderen via de nieuwe overkoepelende website voor onze
Planning & Control publicaties:

http://destaatvan.overijssel.nl
Dit Jaarverslag geeft een verantwoording van de beleidsvoornemens en de daarbij
gestelde financiële kaders, zoals die in de (actuele) Begroting 2016 zijn
vastgesteld.
Het resultaat 2016 laat een positief verschil zien tussen de begroting en realisatie
van € 61,9 miljoen. Het resultaat wordt met name veroorzaakt door de vrijval
risicovoorziening
Herstructureringsmaatschappij
Overijssel
(HMO),
hogere
opbrengsten grondtransacties en de vrijval van (oude) verplichtingen.

Inleiding
“Wij zijn trots op Overijssel. Een provincie met vele kwaliteiten die tot uiting komen in de
mooie landschappen, de verscheidenheid aan steden en regio’s, het ondernemerschap, de
bloeiende cultuur, de nuchtere hardwerkende mensen én karakteristieke Overijsselse
noaberschap. Al onze inspanningen zijn erop gericht deze kwaliteiten te behouden en verder

uit te bouwen”; zo begint het huidige coalitieakkoord. In dit jaarverslag krijgt u een inzage in
de resultaten van de inspanningen over het eerste (volledige jaar) van het college.
De woorden uit het coalitieakkoord hebben inmiddels steun uit onderzoek gekregen. Het
onderzoek de Kracht van Oost Nederland laat zien dat het oosten (Overijssel en Gelderland)
het economisch gezien beter doet dan gemiddeld. Het aantal bedrijven in de regio groeit
gestaag en de banengroei neemt sneller toe dan in de rest van Nederland. De werkloosheid
ligt structureel laag. De regio Zwolle doet het als voortrekker uitstekend met gestaag
groeiende en stabiele bedrijven in sterke sectoren als ‘chemie’ en materialen’. Uit het
onderzoek van de kracht van Oost Nederland blijkt ook dat het woon- en leefklimaat in
Overijssel inderdaad tot de top van vergelijkbare concurrerende regio’s in Europa behoort. We
scoren goed op basisfactoren zoals natuur, recreatie, en omgevingskwaliteit, onze
voorzieningen en de kwaliteit van onze woonomgeving zijn op orde. We mogen hier best trots
op zijn, het beleid werpt zijn vruchten af, maar is geen reden om gas terug te nemen.
Op een aantal terreinen is de doelstelling niet gehaald. Bijvoorbeeld bij de
vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet. Met de komst van de PAS kan
in veel gevallen worden volstaan met een melding. De leges voor de vergunningverlening is
dan lager dan begroot. Ook het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur kleurt
rood. Aan gladheidsbestrijding is in verband met de weersomstandigheden meer uitgegeven.
Tot slot heeft de vertraging van de vorming van de RUD ook gezorgd dat de doelstelling niet is
gehaald.
Wij werken hard aan het verder versterken van de economische positie van en de leefbaarheid
in de provincie Overijssel. We doen dit op een eigentijdse manier. Ook daarin maken we
stappen door iedereen een plek en rol te geven. Drie thema’s (krachtige economie, goed
bestuur en aantrekkelijke leefomgeving) zijn voor ons de rode draad om terug te kijken op
2016.
Krachtige economie
Een sterke economie is voor de provincie een belangrijk speerpunt. Hiervoor hebben we ons
ingezet voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een goede aansluiting tussen het onderwijs
en de arbeidsmarkt en het stimuleren van innovatie en een concurrerend bedrijfsleven.
Met overheden, natuurorganisatie en ondernemers zorgen we met het uitvoeren van de
maatregelen uit de Programmatische Aanpak Stikstof voor een goede balans tussen behoud en
herstel van natuur en economische ontwikkeling. Door de natuur te versterken bieden we
ontwikkelingsruimte aan de economie (onder andere de landbouw) in Overijssel.
Nieuwe wegen zijn ingeslagen en nieuwe kansen in de markt zijn gezocht. De moderne
maakindustrie in Twente wordt versterkt als kansrijke aanjager van de regionale economie.
Vandaar dat er veel energie is gaan zitten in het verder uitwerken van TecBase Twente. Ook
aan de versterking van de acquisitie in de Regio Twente en het XL Businesspark Twente is veel
aandacht gegeven. Het blijft lastig in een omgeving waar veel partijen verschillende belangen
hebben om de juiste beweging te bereiken en de juiste bedrijven op de juiste plek te krijgen.
De regio Twente behoort echter wel tot de top van de Nederlandse kennis- en innovatieregio’s
en haar aantrekkingskracht blijft behouden voor het bedrijfsleven.
Onze inspanningen voor een concurrerend bedrijfsleven zijn gericht op het bevorderen van
zowel innovatie, internationalisering als ondernemerschap. Zo zijn er onder andere voor het
MKB dat wil innoveren en snel wil groeien, verschillende mogelijkheden om in een vroege fase
van de innovatie aan financiering te komen, realiseert het MKB exportorders naar aanleiding
van de exportmissie naar China, geven wij het MKB de mogelijkheid het personeel bij te
scholen en bieden wij de familiebedrijven uit Overijssel handvatten om de stabiele factor die
zij spelen voor onze economie naar de toekomst toe te continueren. Ook binnen de
stadsbeweging ondersteunen we ondernemers met kennis, netwerk en stadscheques zodat zij
een bijdrage kunnen leveren de (economische) vitaliteit van de binnensteden.
De eerste resultaten zijn tastbaar en zichtbaar. Eind 2016 is de titel voor de meest
ondernemingsvriendelijkste provincie van Nederland aan Overijssel toegekend door MKB
Nederland. Dankzij onze jarenlange inzet in de vrijetijdssector is Overijssel ook in 2016 op
verschillende fronten uitgeroepen tot de provincie met de beste verblijfaccommodaties van
Nederland. Opnieuw bevindt Overijssel zich in de top-3 kampeerbestemming in Europa, met
camping De Beerze Bulten in Ommen als beste camping van Europa.
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Het jaar 2016 was het eerste jaar dat de Houdstermaatschappij en werkfondsen volledig
operationeel waren. In het eerste jaar is instemming verkregen dat fonds-in-fonds
investeringen binnen het Innovatiefonds mogelijk zijn en zijn 6 kredieten en 1 grote lening
verstrekt. In totaal is 11,3 miljoen euro besteed, ruim 22 miljoen euro aan investeringen
“uitgelokt” en zijn bij gefinancierde bedrijven 191 arbeidsplaatsen gecreëerd en behouden. Het
Innovatiefonds heeft diverse potentiële klanten in de portefeuille en de eerste concrete
deelneming vanuit het Innovatiefonds in een bedrijf wordt begin 2017 verwacht.
Voor een krachtige economie en een goed vestigingsklimaat is een goede bereikbaarheid over
weg, spoor en water van essentieel belang. In 2016 is daar veel energie aan besteed. Denk
bijvoorbeeld aan de uitvoering van de elektrificatie van de verschillende spoorlijnen, het
doortrekken van de trein vanuit Almelo en Mariënberg naar Hardenberg en de N35, de
uitvoering van de N18 en de N35 (gedeelte Zwolle-Wijthmen), de opwaardering van de N34,
de N340/N48 en de N377 en de planstudie voor het versneld uitvoeren van het
voorkeursalternatief dat uit de verkenning N307 is gekomen. Er is dus volop aan de weg
getimmerd om de provincie goed bereikbaar te houden en de concurrentiekracht in Overijssel
een impuls te geven. Soms zichtbaar omdat letterlijk de schop in de grond is gegaan en soms
onzichtbaar als de uitvoering wordt voorbereid.
Onze inspanningen op het gebied van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs hebben
geresulteerd in de start van de uitvoering van techniekpactafspraken in de regio’s Twente,
Stedendriehoek en Zwolle. Deze afspraken zijn als Human Capital paragraaf opgenomen in de
Smart Industry Agenda BOOST voor Oost-Nederland. Daarnaast zijn in het kader van
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit via het Sectorplan Twente Werkt! inmiddels rond de
250 trajecten gerealiseerd. Ook zijn 3 Interreg-aanvragen gehonoreerd, gericht op
grensoverschrijdende mobiliteit.
Goed bestuur
Een goed, transparant en krachtig bestuur is belangrijk. Juist nu. Dit is belangrijk omdat het
vertrouwen in de overheid in het algemeen afneemt, verkiezingsopkomsten dalen en de
betrokkenheid bij bestuur en politiek te wensen over laat. Aan de andere kant blijft altijd de
vraag over het bestaansrecht van het middenbestuur een rol spelen en willen we meer invloed
uitoefenen op nationale besluitvorming. We hebben deze handschoen opgepakt door in 2016
fors in te zetten op de kwaliteit van het openbaar bestuur. We laten ons zien en we laten ons
gelden door bijvoorbeeld de dialoog aan te gaan via Overijssel Doet Mee, Platform
Jij&Overijssel en de Jongerenraad. In het kader van Overijssel doet mee is er in 2016 contact
geweest tussen Overijsselse politici en 5000 inwoners. In 2016 is tevens de Galjaardprijs
gewonnen voor de beste publieke communicatie met het platform Jij&Overijssel.
Bij de nieuwe rol hoort ook het opzoeken van de inwoners en bedrijven. De provincie wil
zichtbaar zijn in de samenleving en wij dragen dit zelf ook uit. Meer dan ooit zijn we op pad
geweest om het gesprek aan te gaan. Vergaderen en besluitvorming is nodig maar kan ook
buiten het provinciehuis. De wekelijkse collegevergadering is vaak gecombineerd met het
afleggen van een werkbezoek. Bezoeken zijn onder andere afgelegd bij; Gijmink/Eternit, IJDZ,
Kaasfabriek Rouwveen, Roessingh, Royal Huisman/Hebo Maritiem/Bodewes/Port of
Zwolle/Scania, Ruimte voor de Vegt, Landgoed Twickel, Rugbyclub Big Bulls, Vitens, Tecbase
en het Deltion college.
Experimenten
We zijn ambitieus. We kunnen en willen het niet alleen. Vandaar dat we gezamenlijk met het
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en inwoner aan de slag gaan. We zijn bezig met een
ontwikkeling naar eigentijds en passend bestuur. Hoe? Dat is een permanente zoektocht met
een open houding. Deze zoektocht wordt sterk ingegeven door het gewoon te doen. Geen
ingewikkelde theoretische modellen maar via experimenten onderzoeken we gaandeweg de rit
wat in welke situatie werkt. En wat dus helemaal niet. De wisselwerking met de partijen kan
variëren in vorm en tijdstip. Dit wil niet zeggen dat we altijd direct betrokken zijn bij een
project. We faciliteren hierin en zorgen ervoor dat de kennis en kunde wordt gedeeld. De
uitdaging hierin is om ook te leren los te laten en niet de regie te willen houden.
We hebben in 2016 verschillende lopende projecten als experiment aangemerkt. Voorbeelden
zijn het project Duurzaam Wonen en Zorgen, Mobiliteitslab/Herijking OV, de Woonkeuken (als
onderdeel van het programma Stadsbeweging).
Vragen die wij ons steeds stellen zijn; hoe gaan volksvertegenwoordiging, college en
ambtelijke organisatie in een samenleving die meer ruimte krijgt/neemt om met de spanning

Statenvoorstel nr. PS/2017/267

3

tussen loslaten en verantwoorden? Wat betekent dat voor ieders rol? Ook in eigen huis zijn we
hier tegen aan gelopen. Met u is eveneens nagedacht over de wisselwerking en de
voorkantsturing die we voorstaan. In verschillende sessies is stilgestaan bij de samenwerking
tussen PS en GS en zijn hier in afspraken gemaakt.
De uitkomst van de experimenten moet steeds zijn dat we op zoek zijn naar de beproefde
werkwijzen en deze verder kunnen ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft dit veel leerpunten
opgeleverd. We hebben ondervonden dat blauwdrukken niet bestaan maar altijd maatwerk
nodig is. Op grond van de ervaringen en leereffecten van de lopende experimenten gaan we
verder met nieuwe experimenten.
Transparantie en betrouwbaarheid hoort ook bij Goed bestuur. Dat betekent ook iets voor het
functioneren van onze organisatie. In het kader van Digitaal zaken doen hebben we ons
voorgenomen ervoor te zorgen dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker
kunnen regelen en onze dienstverlening tegelijkertijd betrouwbaar, veilig en betaalbaar is. In
2016 is de Berichtenbox voor bedrijven bij de eenheid Publieke Dienstverlening voor
berichtgeving over milieuvergunningen in gebruik genomen. We verlagen drempels en we
zorgen voor minder administratieve rompslomp. Dat we hierin progressie boeken wordt ook
onderstreept door het feit dat de provincie Overijssel als beste provincie eindigde in een door
BZK uitgevoerd onderzoek naar de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten
voor burgers en bedrijven. Wij zijn er ook in 2016 in geslaagd haar facturen tijdig en snel te
betalen. Gemiddeld betalen we binnen 18,9 dagen (norm < 30 dagen). Betrouwbaar en
bovendien snel dus.
Aantrekkelijke leefomgeving
Het bereiken van een aantrekkelijk leefomgeving in onze provincie is ook een onderdeel waar
we intensief samen met inwoners en partners aan werken. We ondersteunen initiatieven die
bijdragen aan de leefkwaliteit. Zowel in het stedelijk als het landelijk gebied. Bijvoorbeeld met
de Stadsbeweging en de regeling ‘Leefbare kleine kernen’. We halen kennis op en verbinden
partijen. Voorbeelden zijn de City Deals Klimaatadaptatie en het Living Lab Ruimtelijke
adaptatie. Nieuwe ideeën, verrassende allianties en concrete acties ontstaan binnen Ruimte
voor Ruimdenkers en onze Stadscafés. Op deze manier vinden wij met onze omgeving
oplossingen voor maatschappelijke opgaven. De inwoners dragen actief bij aan de vitaliteit,
leefbaarheid en identiteit van Overijssel. De provincie ondersteunt hierin met kennis, netwerk
en geld.
In het kader van het verwijderen van asbestdaken hebben we met onder meer gemeenten,
de asbestsector, belangengroepen en financiële deskundigen een plan van aanpak opgesteld
met als doel te komen tot een versnelling in de verwijderen van asbestdaken.
De provincie wil ook inzetten op een daling van het energieverbruik (lagere kosten) en een
toename van het gebruik van nieuwe duurzame energiebronnen. Dat doen we samen met
ondernemers, inwoners, Rijk, gemeenten en waterschappen. De financiering zal onder andere
plaatsvinden door middel van de inzet in leningen, garanties en participaties vanuit het
Energiefonds Overijssel.
Duurzaamheid is sowieso een rode draad die door veel staten- en beleidsvoorstellen
heenloopt. Een aantal bedrijven fungeert als voorbeeld en wordt als koploper aangemerkt. Zij
nemen het voortouw waardoor andere bedrijven worden gestimuleerd. Duurzaamheid en
economische ontwikkeling gaan hand in hand. Samen met 30 partijen werken we bijvoorbeeld
aan het energiezuinig maken van koopwoningen. Het streven is dat in 2020 45% van de
koopwoningen in Overijssel minimaal energielabel B heeft.
De vraag naar duurzaam produceren staat ook centraal binnen de sector Agro & Food. Hier
worden met behulp van innovatielabs nieuwe toepassingen ontdekt en bij grotere uitbreiding
van agrarische bedrijven wordt de voorwaarde van verduurzaming ook gesteld. Vanuit het
programma Agro & Food zijn 5 proof of concept aanvragen gehonoreerd en 43
kennisvouchers. Innovatie en duurzaamheid hebben elkaar gevonden. Dit heeft een plek
gekregen in de ontwerp van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
Overijssel kenmerkt zich als een aantrekkelijk groene provincie waar economie, cultuur en
natuur hand in hand kunnen gaan. Om verder invulling te kunnen geven aan de
verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid hebben we ondernemers, gemeenten en inwoners
de vraag gesteld hoe we zorgen voor bescherming van plant- en diersoorten in samenhang
met ruimte voor economische ontwikkelingen en hoe houden we het landschap aantrekkelijk.
De opbrengsten van deze gesprekken (Groene tafels en werkateliers) gebruiken we om, ook
weer, samen met de partners het natuurbeleid verder vorm te geven. Wij willen met de
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verdere uitwerking van het beleid zorgen dat natuur ook in de toekomst een belangrijke
bijdrage kan leveren aan het geluk, de welvaart en het welzijn van de inwoners van Overijssel.
We werken samen met onze partners aan het realiseren van de Natura 2000-doelen in en
nabij 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. Door (herstel)maatregelen te nemen om de
kwetsbare natuur te behouden en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling.
Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht heeft de benodigde maatregelen
in 2016 doorvertaald op perceelsniveau in een zogenoemd inrichtingsplan voor herstel van de
unieke Kievitsbloemhooilanden. De meeste andere Natura 2000-gebieden volgen snel en
hebben net als in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht intensief contact met de betrokken
grondeigenaren. We hebben in 2016 vier bedrijfsverplaatsingen kunnen starten, waarvan twee
in het Natura 2000-gebied Boetelerveld en twee in Punthuizen-Stroothuizen. Voor deze
ondernemers is er een nieuwe toekomst elders én er ontstaat ruimte voor andere
ondernemers in en nabij het Natura 2000-gebied.
Een aantrekkelijke leefomgeving heeft ook een sterke relatie met de sociale kwaliteit. Het
Statenvoorstel Sociale kwaliteit is aan u voorgelegd en door u aangenomen. Doel hiervan is
het versterken van het zelforganiserend vermogen van inwoners en het benutten van lokale
kracht. Hierin zijn vier prestatielijnen in verwoord: delen en leren, gezond bewegen,
zelfstandig leven en Overijssels noaberschap. Het initiatief ligt bij de inwoner waaraan wij
kennis en expertise toevoegen. De inwoners zetten zich in voor het mooier maken van hun
eigen leefomgeving.
Dit voorstel is vormgegeven vanuit de inbreng van Statenleden, gemeenten, lokale
initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties.
In 2016 is een aanzet gemaakt voor de transitie naar schone brandstoffen.
Voor het openbaar busvervoer is in een landelijk bestuursakkoord afgesproken dat uiterlijk in
2030 alle bussen zonder schadelijke uitstoot rijden (zero emissie). In 2016 is een deel van
het ambtelijk wagenpark vervangen door volledig elektrische auto's. Ook hier geven we zelf
het goede voorbeeld.
Voor een goede en prettige leefomgeving is het ook van belang dat de culturele voorzieningen
op peil zijn. In een intensief traject hebben ruim 350 inwoners, culturele partners, gemeenten
en andere betrokken organisaties meegedacht en gepraat over het Overijsselse cultuurbeleid
en ideeën meegegeven voor de nieuwe beleidsperiode.
De gezamenlijke ambities zijn
gebundeld in de cultuurnota 2017-2020 met de titel 'Cultuur in de schijnwerpers: verbinden,
versterken en vernieuwen'. In de afspraken met de culturele instellingen speelt de
zelfredzaamheid een grote rol. We doen dit door regels te stellen aan een eigen
inkomstennorm en nieuwe verdienmodellen te vragen. Bezoekersaantallen aan musea laten
mooie cijfers zien (Bijvoorbeeld de Fundatie: 283.544 en Natura Docet 43.000). Dit draagt bij
aan het leefklimaat van Overijssel.
Het Orkest van het Oosten is erin geslaagd om in 2016 een nieuw perspectief te creëren. Het
heeft voor de periode 2017-2020 rijkssubsidie gekregen. De transitie van de organisatie is
afgerond en de productieplanning en programmering voor de komende periode past bij de
nieuwe formatie. De liquiditeitspositie is versterkt, mede dankzij een garantstelling van de
gemeente Enschede.
De Raad voor Cultuur adviseerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om
Orkest van het Oosten en Gelders Orkest met een plan te laten komen dat voorziet in ‘één
duurzame en hoogwaardige symfonische voorziening in regio Oost, die ingaat in 2019’. De
gezamenlijke overheden in Oost-Nederland hebben hierover gesprekken gevoerd met de
minister en het belang benadrukt van regie hierover van de orkesten zelf én hierbij tijd en
ruimte te bieden om te komen tot een symfonische voorziening die aansluit bij de regio en die
de aanwezige infrastructuur versterkt en ontwikkelt. Het ministerie heeft de subsidie voor vier
jaar beschikt onder voorwaarde dat de orkesten uiterlijk op 1 april 2018 opnieuw een plan
indienen bij het ministerie over hoe zij vanaf 1 september 2019 als nieuwe symfonische
voorziening voor Oost-Nederland zullen gaan opereren. Een nieuwe frisse start dus. Daar zit
muziek in.
Een positieve jaarafsluiting. Vol vertrouwen verder. Er is de afgelopen (inmiddels) twee jaar in
gang gezet waarvan de vruchten de komende jaren moeten worden geplukt. We willen
vasthouden aan onze rol en dat betekent af en toe regie nemen en beslissingen forceren en
soms ook bewust los laten. Ook hiervoor geldt: al doende leert men.
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Nieuwe overkoepelende website P&C publicaties
Met het Jaarverslag 2016 ronden we de digitalisering van onze P&C-cyclus af. De hele cyclus is
daarmee in het nieuwe digitale jasje gestoken. Bij het Jaarverslag 2016 introduceren we
daarnaast een nieuwe, overkoepelende website voor al onze P&C publicaties. Op deze website
zijn alle P&C publicaties vanaf 2013 opgenomen, waaronder het Jaarverslag 2016. Ook
toekomstige publicaties voegen we aan de overkoepelende website toe. U kunt de website
benaderen via http://destaatvan.overijssl.nl.
Bij de nieuwe website introduceren we ook de verbeterde aantekeningenfunctionaliteit. Als u
inlogt (via de inlogknop op de website) kunt u uw aantekeningen voor de verschillende P&C
publicaties beheren. De aantekeningenfunctie is, zodra u bent ingelogd, beschikbaar op elke
pagina van het Jaarverslag 2016. Die vindt u onderaan elke pagina. Tevens hebt u onderaan
elke pagina de mogelijkheid om de huidige pagina te exporteren naar een pdf.

Kerntaakteksten 2016
Inhoud kerntaakteksten
De inhoud van de kerntaakteksten is qua opzet gelijk aan die van de Monitor. Het verschil is dat in
het jaarverslag per kerntaak er ruimte is voor een inleiding, waar enkele belangrijke prestaties en
gebeurtenissen worden benoemd, die in 2016 van invloed zijn geweest op het beleid, worden
beschreven. Daarnaast wordt in tegenstelling tot de tussentijdse rapportage niet alleen
gerapporteerd op afwijkingen; alle prestaties zijn voorzien van een toelichting.
Kleurscores
Voor iedere prestatie wordt met een kleurscore aangegeven of de prestatie volledig (groen),
(oranje) of niet (rood) is gerealiseerd. De integrale kleurscore, zoals die wordt gepresenteerd
Monitor Overijssel, bestaat uit een inhoudelijke en een financiële component. Het Jaarverslag
geeft via de kleurscores het onderstaande beeld over de uitvoering van de prestaties,
opgenomen in de Begroting 2016:
- Rode kleurscores
- Oranje kleurscores
- Groene kleurscores

deels
in de
2016
zoals

3
25
125

Kengetallen en indicatoren
Naast de inleiding en prestaties maken de kengetallen en indicatoren deel uit van de
kerntaakteksten. Het Jaarverslag is naast de Monitor I het tweede moment waarop de cijfers
worden geactualiseerd. Ten opzichte van de Monitor Overijssel 2016-I zijn enkele indicatoren
ongewijzigd gebleven. Deze cijfers zijn grijs gearceerd en in de toelichting wordt aangegeven
waarom er geen nieuwe cijfers beschikbaar zijn.
Financiën kerntaakteksten
Per prestatie is in het geval van een afwijking op de financiën (financieel oranje of rode
kleurscore) en/of een resultaatbestemming een toelichting opgenomen. Bij de KvO en EHS
prestaties wordt in enkele gevallen het voorstel gedaan om resterende middelen beschikbaar
te houden in de reserve, dan wel toe te voegen aan de jaarschijf 2017 voor de desbetreffende
voort te zetten prestatie in 2017. In die gevallen wordt in de toelichting aangegeven welke
prestatie dit betreft. Voor prestaties die zijn afgerond valt het budget vrij ten gunste van de
Algemene Reserve.

Resultaat 2016
In het afgelopen jaar hebben wij € 413,5 miljoen besteed en kwam er € 507,5 miljoen binnen.
Het verschil van € 94,0 miljoen hebben we voor een deel gestort in reserves (€ 32,1 miljoen).
Daarmee sluiten we het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 61,9 miljoen.
Resultatenoverzicht
(bedragen * € 1 miljoen)
Actuele
Begroting

Saldo van baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen aan reserves
Resultaat
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2016
Realisatie

Realisatie
t.o.v.
Actuele
Begroting

-25,1

94,0

119,1

25,1

-32,1

-57,2

0,0

61,9

61,9

Bestedingen:
De bestedingen van € 413,5 miljoen hebben plaatsgevonden binnen de tien kerntaken. De
vrijval van de voorzieningen HFO, HMO en resultaten gebiedsexploitaties (totale vrijval € 35,7
miljoen) binnen de kerntaak regionale economie zorgen ervoor dat de lasten (€ 35,0 miljoen)
en de vrijval nagenoeg in evenwicht zijn. Daardoor komt deze kerntaak in zeer geringe
omvang terug in onderstaande taartdiagram. De vrijval ten aanzien van de HMO lichten wij
verderop nader toe.
Procentuele verdeling van de lasten 2016 over de kerntaken

1,2%
4,4%

Ruimtelijke ontwikkeling en
waterbeheer
Milieu en energie

1,1% 4,3%

14,9%

10,4%

3,9%

Vitaal platteland

9,5%
Mobiliteit

-0,2%

Regionale economie
Culturele infrastructuur en
monumentenzorg
Kwaliteit openbaar bestuur

50,5%

Gebiedsontwikkelingen
Sociale kwaliteit
Bedrijfsvoering

Ontvangsten:
De ontvangsten van € 507,5 miljoen bestaan onder andere uit bijdragen van het Rijk
(provinciefonds en decentralisatie-uitkeringen), motorrijtuigenbelasting en de rente en
dividenden. De procentuele verdeling van de baten geeft het volgende beeld:
Procentuele verdeling van de baten 2016
0,8%
2,2%
4,1%
4,5%

Provinciefonds

10,4%
41,8%

0,4%

Motorrijtuigenbelasting
Decentralisatieuitkering OV

15,2%

Lokale heffingen
Dividend
20,6%

Rente
Grondzaken
Bijdrage overheden
Overige bijdragen

Analyse resultaat
Ten opzichte van de actuele begroting is het saldo van baten en lasten € 119,1 miljoen hoger.
Daar staat tegenover dat we per saldo € 57,2 miljoen minder hebben onttrokken aan de
reserves dan begroot. Het verschil in het saldo van baten en lasten is uit te splitsen in de
onderstaande onderdelen. Voor een uitgebreide analyse verwijzen wij u naar het onderdeel
‘Analyse van het resultaat’ in de Jaarrekening.
Voor een nadere analyse is het saldo van baten en lasten ontleed in de volgende
componenten.
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(bedragen * € 1 miljoen)

1.Beleid
2.Niet meer benodigde middelen
3.Niet geraamde lasten
4.Extra bate
Resultaat saldo van baten en lasten (exclusief bijzondere posten)
Bijzondere posten
Saldo van baten en lasten (inclusief bijzondere posten)

2016
69,8
15,7
-9,7
16,5
92,3
26,8
119,1

Onderuitputting beleid – interne en externe factoren
Het grootste deel van de onderuitputting, € 69,8 miljoen, heeft betrekking op het ‘beleid’.
Vanwege de betrokkenheid en soms afhankelijkheid van derde partijen bij de uitvoering, is
onze invloed op deze onderuitputting beperkt. Ongeveer 60% van de onderuitputting is te
verklaren door externe factoren. Zo ontvingen we enkele subsidies terug, waren er
bezwaarschriften en procedures die langer doorliepen en kregen we een extra uitkering uit het
provinciefonds. De overige 40% van de onderuitputting is met name het gevolg van vertraging
in de financiële uitgaven van grotere projecten en subsidieregelingen, die een meerjarig
karakter hebben. Het op een juiste manier toewijzen van de meerjarige uitgaven aan de
jaarschijven, rekening houdend met de onzekerheden daaromtrent, blijft onze aandacht
houden.
Overige onderdelen
Naast de onderuitputting op beleid bleken enkele budgetten niet meer nodig voor de realisatie
van de prestaties. Het betreft hier enerzijds een resultaat op reguliere budgetten (€ 10,2
miljoen) en anderzijds een vrijval van de voorziening HFO (€ 5,5 miljoen). Ook ontvingen we
in 2016 meer baten dan begroot voor onder andere grondtransacties (€ 6,8 miljoen) en vielen
enkele oude verplichtingen (€ 9,3 miljoen) vrij. Tegenover deze onderuitputting was er voor €
9,7 miljoen sprake van ‘niet geraamde lasten’. Die hadden onder andere betrekking op een
afwaardering van de gronden (€ 2,7 miljoen) en hogere lasten in 2016 voor twee meerjarige
projecten (€ 2,7 miljoen).
Bijzondere posten –voorziening HMO
Tot slot bepaalt een vrijval van de risicoreservering deelneming Herstructureringsmaatschappij
Overijssel (HMO) voor een groot deel de onderuitputting (€ 26,8 miljoen). HMO is opgericht
met de gedachte dat zij eind 2018 haar opgave zou hebben gerealiseerd, maar ook alle
middelen zou hebben besteed. Bij de beoordeling van het risico bij de provinciale jaarrekening
2015 werd hier nog vanuit gegaan en werd de HMO voor 100% voorzien. Het is HMO in de
afgelopen periode echter gelukt om mede door inzet van andere instrumenten (o.a.
verstrekken van leningen) bij investeringen in bedrijventerreinen het provinciaal vermogen
nagenoeg te behouden. Met het besluit in september 2016 op verbreding van de opdracht
waarbij HMO structureel inzet gaat plegen op alle werklocaties is dan ook het streven naar het
behoud van het provinciaal vermogen opgenomen. Hierbij wordt wel rekening gehouden dat
voor realisatie van het maatschappelijk effect soms verlies moet worden geduld, omdat je
hierdoor een groot/groter effect kunt bewerkstellingen. Aan de HMO is daarom een
streefwaarde van 75% instandhouding van het provinciaal vermogen meegegeven.
Aangezien HMO op dit moment nagenoeg volledig het provinciaal vermogen behouden heeft,
wordt conform de regels van BBV de waardering van de HMO gesteld op verkrijgingsprijs of
lagere marktwaarde (lees intrinsieke waarde). De intrinsieke waarde van HMO per 31
december 2016 is € 26,8 miljoen en de verkrijgingsprijs is € 27,3 miljoen.
Voorzichtigheidshalve wordt daarom HMO gewaardeerd op € 26,8 miljoen en wordt een
risicovoorziening gevormd voor het verschil tussen de intrinsieke waarde en de
verkrijgingsprijs van € 0,5 miljoen. De waardering van de HMO naar € 26,8 miljoen leidt tot
een vrijval van de risicovoorziening voor een even zo hoog bedrag omdat tot vorig jaar HMO
voor 100% voorzien was.
Conform het vastgestelde beleid (Optimale inrichting provinciale financiën PS/2014/1051) is
afgesproken dat tegenover de waardering van een deelneming eenzelfde waarde in de
Algemene Financieringsreserve wordt gevormd. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om de
vrijval van € 26,8 miljoen van de risicovoorziening middels een resultaatbestemming toe te
voegen aan de Algemene Financieringsreserve.
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Kwaliteit van Overijssel
Het financiële beeld van het investeringsprogramma Kwaliteit van Overijssel (KvO) voor de
jaarschijf 2016 ziet er als volgt uit:
Kwaliteit van Overijssel 2016
(bedragen * € 1 miljoen)
Primitieve Actuele
Realisatie Verschil
Begroting Begroting
realisatie
tov de
actuele
begroting
Kwaliteit van Overijssel

93,3

129,9

101,0

Gerealise
erd tov
de
actuele
begroting
in %
28,9
77,8%

De onderuitputting op de projecten en programma’s binnen de KvO bedraagt € 28,9 miljoen.
Vergeleken met de begroting 2016 betekent dat 77,8% financieel is gerealiseerd. In meerjarig
perspectief ziet de realisatie van de KvO er als volgt uit:

Totaal realisatie Kwaliteit van Overijssel 2011 t/m 2016
250,0

Bedragen * 1miljoen

218,9
194,9

200,0

184,3

146,0

150,0

101,0

100,0

50,0
6,3
0,0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Social Return On Investment (SROI)
(opvolging amendement de Bree, Westert, social return PS/2015/144)
Social Return On Investment (SROI) is een instrument om maatschappelijke waarde te
creëren via inkoop. SROI krijgt vorm door kansen te bieden aan mensen met een achterstand
op de arbeidsmarkt. Via sociale besteksvoorwaarden bij aanbestedingen worden deze kansen
verzilverd, uiteraard in goed overleg met opdrachtnemers. Via SROI leveren we een bijdrage
aan de invulling van het Coalitieakkoord.
In 2015 is het beleid rond SROI aangepast. In 2016 heeft verdere borging van het beleid
plaatsgevonden doordat met de Regionale Werkbedrijven (RWB’s) afspraken zijn gemaakt in
het kader van de uitvoering van SROI-taken. De provincie blijft zelf verantwoordelijk voor
SROI-opname in de uitvragen en contracten en kan voor advies terecht bij de experts van de
RWB’s. Opdrachtnemers worden door de RWB’s bijgestaan bij het invullen van hun SROI –
verplichtingen. De door de opdrachtnemer te realiseren verplichting wordt ingevuld met
behulp van de landelijk veelal gehanteerde bouwblokkenmethodiek, waarbij de inzet van
mensen uit achterstandsdoelgroepen wordt gekoppeld aan de waarde die zij hebben in de
sociale infrastructuur. De opdrachtnemer kan zelf kiezen uit (een mix van) maatregelen om
zodoende de meest passende inzet van mensen te realiseren.
De positieve tendens van SROI opname in contracten zet zich voort. In 2016 is vastgesteld dat
in 75% van de contracten SROI is geregistreerd, waarbij in 96% van de gevallen SROI wordt
uitgenut. Van de lopende contracten, gestart voor of in 2016, is in circa 60% van de
contracten een SROI verplichting opgenomen. De contracten waarin geen SROI is opgenomen
zijn nog van voor de invoering van het SROI beleid, of lenen zich niet voor SROI vanwege een
te beperkte omzet. In 2016 is verder overleg gestart met de gemeente Zwolle en de gemeente
Kampen, in het kader van de gemeenschappelijke regeling SSC ONS, om de toepassing en
uitvoering van SROI te uniformeren. Deze uniforme afspraken zullen hun weerslag vinden in
een gezamenlijk inkoopbeleid.
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CO2 Footprints
(opvolging motie Stelpstra c.s. integraal begroten en rapporteren, nieuwe energie
PS/2017/134)
Wij hebben het afgelopen jaar bij vijf projecten een CO2 footprint laten uitvoeren. Dit levert
inzicht op hoeveel CO2 er verbruikt wordt in de oude situatie, nieuwe situatie en of tijdelijke
situatie zoals bij de uitvoering van een project. Bij de selectie van de 5 projecten is
geselecteerd op majeur projecten, divers qua discipline en in uitvoering in 2016. Tijdens de
realisatie van een project kijken we met aandacht naar een zo laag mogelijke CO2 uitstoot.
Per project zijn er verbetermaatregelen benoemd. Over 2 jaar zullen we de CO2 footprint
herhalen. Een uitgebreide toelichting op de footprints is terug te lezen op de website van het
Jaarverslag 2016 onder de paragrafen, paragraaf bedrijfsvoering.

Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de Wet Vpb van toepassing op overheidsondernemingen. In 2016 hebben
wij (clusters van) activiteiten geïnventariseerd en beoordeeld op de vraag of deze leiden tot
een belastingplicht in het kader van de vennootschapsbelasting.
Voor een vijftal clusters hebben wij besloten om in overleg te treden met de belastingdienst
om meer zekerheid te verkrijgen over de fiscale positie. Het betreft de clusters Verbonden
partijen, Grond, Treasury, Lokale heffingen en Nazorgfonds. Voor deze clusters hebben wij een
verzoekschrift tot standpuntbepaling opgesteld, waarin wij betogen dat deze activiteiten niet
leiden tot belastingsplicht voor de vennootschapsbelasting.
Wij gaan er vooralsnog dan ook van uit dat het van toepassing worden van de wet Vpb op
overheidsondernemingen voor ons geen noemenswaardige materiële gevolgen heeft. Hierover
volgt echter nog afstemming met de belastingdienst op basis van bovengenoemde
verzoekschriften.

Effecten Wet Hof
Deze jaarrekening sluit met een EMU-overschot van € 70,1 miljoen (zie bijlagenboek, bijlage
EMU-saldo). Het EMU-saldo ligt daarmee fors lager dan onze ramingen die zijn afgegeven bij
het vaststellen van de Kerntakenbegroting 2016 (€ 14,6 miljoen). Deze grote afwijking ligt in
lijn met het resultaat en de forse onderbesteding die in deze jaarrekening wordt
gepresenteerd. Wij zullen daarmee geen aanspraak hoeven maken op de EMU-ruimte die aan
de decentrale overheden is gegund. Voor het jaar 2016 gaat het hier om een toegestaan EMU
tekort van 0,4% BBP vastgelegd in het Financieel Akkoord uit 2013. Voor het jaar 2016 heeft
er geen verdeling plaats gevonden tussen gemeenten, provincies en waterschappen.

Bijlagen bij het Jaarverslag
Bij het Jaarverslag 2016 van de provincie Overijssel zoals die wordt gepresenteerd op de
website zijn de volgende bijlagen toegevoegd:









Bijlagen als onderdeel van het Jaarverslag. Daarbij gaat het om een overzicht van
Incidenteel / Structureel, de SiSa en de bijlage Kwaliteit van Overijssel.
Het technische bijlagenboek, wat een veelheid aan administratieve overzichten bevat. Deze
overzichten vormen een verdere uitsplitsing van de financiële gegevens die in
de
Jaarrekening zijn opgenomen. Deze bijlagen kennen veelal een wettelijk voorgeschreven
opzet.
Het accountantsverslag 2016 en de reactie van Gedeputeerde Staten op het
accountantsverslag.
Het Jaarverslag 2016 Ontwikkelopgave NNN/Natura 2000
Het Jaarverslag vergunningverlenging toezicht en handhaving 2016
Het Jaarverslag 2016 van het Energiefonds Overijssel.
De Meerjaren Investeringsprognose Grond.

Jaarverslag 2016 Ontwikkelopgave NNN/Natura 2000
In Nederland liggen ruim 160 Natura 2000-gebieden, waarvan 24 in Overijssel. De Natura
2000-gebieden zijn de leefomgeving voor (zeldzame) planten, vogels en andere dieren. In en
rondom de Natura 2000-gebieden worden maatregelen genomen die gericht zijn op het
toekomstbestendig maken van deze gebieden. In Overijssel liggen de Natura 2000-gebieden
voor het grootste deel binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast is landelijk het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van
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kracht. In Overijssel geldt voor 21 van de 24 Natura 2000-gebieden dat ze gevoelig zijn voor
stikstofdepositie. Het maatregelenpakket van het PAS is juridisch bindend en moet binnen een
periode van drie keer zes jaar worden gerealiseerd. Het PAS is op 1 juli 2015 in werking
getreden. Dit betekent dat de eerste periode van 6 jaar is begonnen en eindigt op 1 juli 2021.
In Overijssel moeten in deze eerste periode veel maatregelen in en buiten de Natura-2000
gebieden worden getroffen.
Op 29 mei 2013 is het akkoord Samen werkt beter gesloten. Veertien Overijsselse organisaties
zetten zich in om een nieuwe balans te vinden op het terrein van economie en ecologie. Dit
bestuurlijke platform is van groot belang voor de realisering van de Ontwikkelopgave
NNN/Natura 2000. Daaropvolgend hebben uw Staten op 3 juli 2013 een herziening van de
Omgevingsvisie vastgesteld met daarin de nieuwe begrenzing van het NNN, inclusief de
Ontwikkelopgave NNN/Natura 2000.
Conform afspraak leggen wij verantwoording af aan uw Staten over de Ontwikkelopgave
NNN/Natura2000 via een afzonderlijk jaarverslag, dat tegelijk met het provinciale Jaarverslag
aan u wordt aangeboden. De belangrijkste resultaten over 2016 worden hieronder
samengevat.
In 2016 is de verkenning van Engbertsdijksvenen afgerond. Voor Aamsveen (maatregelen pas
nodig na 2021) is de verkenning nog niet gestart. Het Wierdense Veld is op 25 november 2016
definitief aangewezen door de Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken. De
verkenning vindt plaats in 2017.
In de geest van Samen werkt beter hebben partners als bestuurlijk trekker hun
verantwoordelijkheid genomen bij het opzetten van de planuitwerkingsfase en/of de
realisering van maatregelen binnen de Natura 2000-gebieden. In 2016 is het bestuurlijk
trekkerschap door Gedeputeerde Staten bevestigd voor de gebieden Achter de Voort,
Agelerbroek & Voltherbroek, Bergvennen en Brecklenkampse Veld, Dinkelland (Dinkeldal en
Punthuizen-Stroothuizen),
Haaksbergerveen-Buurserzand,
Landgoederen
Oldenzaal,
Lemselermaten, Lonnekermeer, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Vecht- en BenedenReggegebied en Witte Veen. Daarmee is voor de gebieden waar dat mogelijk is de
planuitwerkingsfase gestart.
Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten in 2016 ingestemd met het trekkerschap voor de
(herstel)maatregelen bestaande natuur van de drie terreinbeherende organisaties, Landschap
Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In 2016 hebben zij de eerste
beschikkingen gekregen, deels voor planuitwerking en deels al voor uitvoering.
De (herstel)maatregelen Natura 2000 kunnen gevolgen hebben voor grondeigenaren binnen
de begrenzing van het Natura 2000-gebied en in de Uitwerkingsgebieden Natura 2000.
Provincie Overijssel zorgt dat eventuele schade aan gronden en gebouwen binnen de
begrenzing wordt gecompenseerd.
In 2016 is voor de meeste Natura 2000-gebiedsprocessen een vertrouwenspersoon ingezet om
de grondeigenaren actief te benaderen. Ook is in veel gebiedsprocessen een deskundigenteam
ingezet, die samen met de grondeigenaren de benodigde maatregelen op hun percelen en de
verwachte effecten ervan heeft besproken. Deze gesprekken met bijbehorende onderzoeken
zullen in 2017 worden voortgezet. Een aantal eigenaren heeft vooruitlopend op het
gebiedsproces al een keuze gemaakt op basis van de mogelijkheden van de interventieladder.
Zij hebben een overeenkomst met de provincie gesloten of zijn in gesprek om tot een
overeenkomst te komen. Dit zijn eigenaren die hun grond willen verkopen of ruilen, maar ook
eigenaren die graag zelf natuur willen realiseren.
In 2016 is binnen de begrenzing een overeenkomst gesloten voor zelfrealisatie van 24
hectaregrond. Daarnaast heeft de provincie Overijssel 139,6 hectare ruilgrond aangekocht.
Deze ruilgrond is alleen aangekocht als duidelijk was, dat deze vrijwel direct kon worden
aangewend ter compensatie voor eigenaren met grond binnen de begrenzing.
Per saldo is in 2016 € 26,1 miljoen besteed aan de Ontwikkelopgave NNN/Natura 2000,
inclusief de verbetervoorstellen. De middelen zijn vooral besteed aan het beschikbaar krijgen
van grond (€ 9,4 miljoen), de voorbereiding en uitvoering van inrichtingsmaatregelen (€ 11,3
miljoen) en het verbetervoorstel Deldenerbroek (€ 3,7 miljoen).
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Samen met de communicatieadviseurs van de Natura 2000-gebieden is een overkoepelende
communicatiestrategie gerealiseerd. De drie kernwaarden Samen, Duidelijk en Beleving staan
centraal in de communicatiestrategie en werken door in de wijze waarop we onze doelgroepen
informeren en betrekken. In 2016 zijn er werkbezoeken georganiseerd voor Hester Maij als
bestuurlijk opdrachtgever samen met de betreffende partners van Samen werkt beter, voor de
bestuurlijk trekkers, voor Gedeputeerde Staten en voor Provinciale Staten. Verder is er een
artikelenreeks geweest over de gebieden in de regionale pers en is gewerkt aan
gebiedsverhalen. Doel is onder meer om de energie vast te houden die gedurende het
gebiedsproces vrijkomt in het gebied en het Natura 2000-gebied te benaderen vanuit
verschillende perspectieven.
Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016
De wetgever heeft voor vergunningverlening, toezicht en handhaving verschillende taken
toebedeeld aan Gedeputeerde Staten. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, werken wij
voor handhaving en toezicht met een risico-georiënteerde benadering op basis waarvan
keuzes gemaakt kunnen worden over de inzet van schaarse middelen (tijd en geld).
In ons jaarprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 (vastgesteld 8
december 2015 met kenmerk2015/0396522) zijn de prioriteiten voor vergunningverlening en
toezicht opgenomen. Het jaarprogramma schetst het takenpakket en maakt duidelijk op welke
wijze wij de doelen uit het beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014 –
2018 (vastgesteld 7 december 2013 met kenmerk 2013/0413968, laatste actualisatie daarvan
vastgesteld op 8 december 2015 2015/0396532) willen bereiken en welke keuzes zijn
gemaakt op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt in art. 7.7 lid 2 eisen aan de jaarlijkse evaluatie van het
uitvoeringsprogramma. In de rapportage dient aangegeven te worden of de in het
jaarprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten
hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelen zoals opgenomen in het Beleidsplan.
Het Jaarverslag vergunningverlening en handhaving 2016 beschrijft de evaluatie van de
vergunningverlening en het (provinciaal) 1e lijns toezicht en handhaving. Het jaarverslag
vormt een essentieel onderdeel van de professionele beleidscyclus voor toezicht en
handhaving.
De
prioriteiten
en
doelen
zoals
gesteld
in
het
jaarprogramma
Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 worden in dit jaarverslag geëvalueerd, en
indien noodzakelijk worden er beleidsmatige wijzigingen voorgesteld.
Jaarverslag 2016 Energiefonds Overijssel
Tevens wordt het Jaarverslag 2016 van het Energiefonds Overijssel ter informatie als bijlage
toegevoegd. Daarbij is het officiële persbericht als managementsamenvatting meegestuurd.
In 2016 zijn negen projecten gehonoreerd met een financiering en/of participatie, met een
totale bijdrage van bijna € 36 miljoen. Het maatschappelijke rendement van de gehele
portefeuille bedraagt 1.965 TJ per jaar. Dit komt overeen met het energieverbruik van ruim
28.000 huishoudens, meer dan het energieverbruik van de gemeente Hardenberg (zie ook
prestatie 2.1.2 onder kerntaak Milieu en Energie en paragraaf Verbonden partijen). De
doelstelling van het programma Nieuwe Energie is 20% Nieuwe Energie in 2023.
Meerjaren Investeringsprognose Grond
De Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) wordt jaarlijks opgesteld en vormt de
grondslag voor de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening (de paragraaf grondbeleid is een
samenvatting van de MIG). De MIG geeft u de achterliggende informatie van deze paragraaf.
Het doel van de MIG is om inzicht te verschaffen in de financiële effecten van de uitvoering
van het provinciaal grondbeleid via de inzet van de provinciale grondbeleidinstrumenten.

Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen
Opheffen reserve reconstructie
Vanuit de reserve Reconstructie is de laatste bijdrage aan het project de Doorbraak voldaan.
Voor de resterende € 6.000 in de reserve, stellen wij u via de financiële toelichting op
prestatie 3.2.3 voor om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve. Tevens stellen wij
u voor om de reserve Reconstructie op te heffen.
Opheffen voorziening grote energieprojecten
In het budget van 2016 is rekening gehouden met een dotatie in de risicovoorziening van €
660.000. Deze risicovoorziening is ingesteld voor het leadpartnership in een ELENA subsidie
voor de voorbereidingskosten van verduurzaminginvesteringen in woningen. Omdat op 31
december 2016 nog geen uitgaven hebben plaatsgevonden heeft in overleg met de accountant
geen storting in de voorziening plaatsgevonden, maar wordt dit bedrag gereserveerd binnen
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de bestemmingsreserve UKvO. Wij stellen u voor om de voorziening grote energieprojecten op
te heffen
Aanpassing te naamstelling voorziening:
De omschrijving van de "Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden" wordt aangepast
naar "Voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden.
Opheffen voorziening lening Biorlghts Hardenberg
De provincie draagt met een geldlening van € 3,5 miljoen bij om het project Green Deal van
de grond te krijgen, voor zover dat als staatsteun onder artikel 23 van de Algemene
Groepsvrijstelling is toegestaan. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt
met het verstrekken van deze lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale
waarde van de lening. De lening is in 2016 afgeboekt ten laste van dubieuze debiteuren. Als
gevolg daarvan kan de voorziening worden opgeheven.
Opheffen Doeluitkering Jeugdzorg
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft op 20 oktober 2016 de
doeluitkering jeugdzorg 2014 definitief vastgesteld op basis van de ingediende SISA bijlage bij
de jaarrekening 2015 van de provincie Overijssel. Het restant saldo van de doeluitkering ad
€10,3 miljoen is medio december 2016 conform IPO- afspraak overgemaakt naar het
Ministerie. Hiermee zijn alle administratieve handelingen afgerond en kan de doeluitkering
jeugdzorg worden opgeheven. Hiertoe heeft GS conform haar bevoegdheden toe besloten bij
het opstellen van de jaarrekening 2016.
Moties en amendementen
2016
Tijdens de Statenvergaderingen in 2016 zijn diverse moties en amendementen aangenomen.
Ter informatie is in bijlage II een overzicht opgenomen met daarin de stand van zaken met
betrekking tot de afhandeling van deze moties en amendementen.
Comités van aanbeveling (CvA)
Deelname aan een Comités van aanbeveling wordt niet gezien als een nevenfunctie. Deelname
van een GS-lid aan een Comité van aanbeveling wordt gemeld in het college. Om u hierover te
informeren is in bijlage I I I een overzicht opgenomen met daarin de verschillende deelnames
aan Comités van aanbeveling van GS-leden

Voorstel

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I
verwoord.
Gedeputeerde Staten van Ovei

voorzitter,
A.TH.B BDLEVELD-SCHOUTEN

secretaris,
J.M. OSINGA

Statenvoorstel nr. PS/2017/267
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Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2017/267

Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 11 april 2017 - kenmerk 2017/0118411
overwegende
besluiten:

1.

De jaarstukken 2016 vast te stellen;

2.

Het resultaat van de Jaarrekening, verschil tussen begroot saldo van baten en lasten en
het werkelijke saldo vast te stellen op € 61,9 miljoen en deze middelen te storten in de
Algemene Reserve;

3.

De reserve reconstructie op te heffen;

4.

De voorziening grote energieprojecten op te heffen;

5.

De naam van de voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden aan te passen naar
voorziening waarderisico ILG/EHS opstallen en gronden;

6.

De voorziening lening Biorights Hardenberg op te heffen;

7.

De doeluitkering Jeugdzorg op te heffen

Zwolle,
Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

14
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Bijlage II Overzicht moties en amendementen 2016
M/A

Nr

Indiener

20 januari 2016
M1
R.H.
M
c.s.

Onderwerp

Courtz (VVD)

M

M3

B.G.J.H.
(CDA) c.s.

Rutten

M

MV3

J.G. Beukers (PvdA)
c.s.

Inhoud

Status

EH

PH

Stand van zaken

Verzoeken GS:

Een actieve lobby te starten richting
het Rijk teneinde een substantiële
bijdrage te ontvangen voor dit
prioritaire project;

PS te ondersteunen bij haar
politieke lobby waar mogelijk

Aangeno
men

BC

BB

GS zijn in lijn met de oproep van PS
gestart met het uitwerken van een
lobbystrategie. Het BO MIRT in het
najaar 2016 is daarin een belangrijk
moment. GS zullen PS in september
2016 informeren over de aanpak en de
mogelijke rol van PS en GS in de lobby
richting het BO MIRT.
De actieve lobby is geborgd in het
project N35 en krijgt voortdurend
aandacht.
De motie is hiermee afgedaan (TMS
lijst 20160513)

Maatschappelijk
draagvlak
argument
Afvalwaterinjectie

Verzoeken GS:

om de stuurgroep Geen afvalwater
Twente en haar achterban te
steunen door de uitkomsten van de
petitie in te brengen bij de
begeleidingscommissie ter
onderbouwing van het onderdeel
maatschappelijk draagvlak

wanneer er sprake is van nieuwe
inzichten die juridische
onderbouwing voor bezwaar
mogelijk maken deze te benutten.

Aangeno
men

PD

EL/
HM

GS zijn alert op nieuwe inzichten met
betrekking tot de juridische positie.
Gedeputeerde
Lievers
heeft
het
standpunt (en de petitie) van het
burgercomité Stop Afvalwater Twente
ingebracht in de begeleidingscommissie.
De
handtekeningen
zullen
worden
beschouwd
binnen
het
thema
‘maatschappelijk draagvlak’
De motie is hiermee afgedaan (TMS
lijst 20160330)

Olasfa

Verzoeken GS:

zo spoedig mogelijk aan de
commissie Milieu en Energie het te
hanteren communicatieplan voor te
leggen, waarin per thema:
o gezondheid,
compensatieregeling en
voortgang sanering de
contactpersonen en de
wijze van communiceren

Aangeno
men

PPM

EL

TMS lijst 20160317: op 4 februari wordt
1e
concept
communicatieplan
gepresenteerd
in
de
bewonersbijeenkomst.
Bij
de
eerstvolgende
commissievergadering
Milieu
en
Energie
wordt
het
communicatieplan geagendeerd.

Knooppunt
N35

Bos
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud






M

16

MV4

A. Wissink
c.s.
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(PvdA)

“Staat
van
Natuurlijk
Kapitaal”

het

Status

duidelijk wordt gemaakt.
o de klachtenregeling en
afhandeling van klachten
duidelijk wordt gemaakt.
over het Olasfa-dossier maandelijks
in de commissie Milieu en Energie
de voorgang terug te koppelen
over het Olasfa-dossier maandelijks
plenair betrokkenen te informeren
de informatie op de website van de
provincie aan te passen aan de
realistische situatie

Verzoeken GS:

De staat van het Overijssels
Natuurlijk kapitaal inzichtelijk te
maken door het uitbrengen van een
rapportage in de vorm van een
quick scan. Deze bestaat uit drie
onderdelen:
1. Met behulp van de bestaande
monitoringsgegevens wordt een
voor de belangrijkste soorten
van de plant- en diergroepen
een overzicht gepresenteerd
van de huidige situatie en
trens. Uit de bestaande
gegevens wordt een beeld van
de kwaliteit van het ecosysteem
gevormd, waar dat mogelijk is.
2. De bestaande landelijke
voortgangsrapportage over de
realisering van het
natuurnetwerk Nederland wordt
aangevuld met een rapportage
van de Overijsselse stand van
zaken afgezet tegen de
doelstellingen die bereikt moet
zijn in 2027.
3. De kwaliteit van de

Aangeh
ouden

EH

PH

Stand van zaken

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud





17 februari 2016
A1
A.H. ter
A
(CU) c.s

A

A2

A

A3

A

A7

Rietstap

H. Meulink (CDA)
c.s.
R.H.J.
Engbers
(CDA) c.s.
R.J.O. Jansen (GL)

Status

EH

PH

Stand van zaken

verschillende Overijsselse
leefgebieden en landschaptypen
aan de hand van de trens in de
huidige soortensamenstelling en
populatiegroottes inclusief
mogelijke overpopulatie.
4. Dit document voorziet PS van
een duidelijk beeld over de
ecologische condities en de
knoppen waar zij aan kan
draaien. Ook maakt dit
document inzichtelijk waar de
informatie ontbreekt of
onbetrouwbaar is.
Dit op een zo kort mogelijke
termijn, doch uiterlijk 1 juni, uit te
brengen, gezien de samenhang met
de implementatie van de nieuwe
natuurwet. Mocht de invoering van
deze wet worden uitgesteld, kan de
oplevering van deze rapportage
hierin meebewegen.
Deze rapportage periodiek (elke 4
jaar) te herhalen in samenhang met
de toekomstige herziening van de
Omgevingsvisie en de monitoring in
het kader van het natuurpact.

Voorstel uitvoering
Besluit
PS/2014/248N340/N48 en N377
Kaders beleid voor
Omgevingsvisie
Kaderstelling
gebruik
Ondergrond
Schaliegas-vrij

Aangeno
men

Aangeno
men
Aangeno
men
Aangeno
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

c.s.

opnemen
in
omgevingsvisie
Kaderstelling
gebruik
Ondergrond
‘Betrokkenheid
omwonenden’
Kaders beleid voor
de omgevingsvisie
‘Draagvlak
windenergie’
Traverse Weerselo
N343

A

A8

A. Wissink – Berkers
(PvdA) c.s.

A

A10

A. Wissink – Berkers
(PvdA) c.s.

M

M1

G. van
(D’66)

M

M3

M.A.C. Breedijk (SP)
c.s.

M

M5

G.H. ten
(SGP)

18

Hofwegen
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Bolscher

Inhoud

Status

EH

PH

Stand van zaken

men
Aangeno
men

Aangeno
men

Dragen het College van Gedeputeerde
Staten van Overijssel op:

Het college van de gemeente
Dinkelland uit te nodigen om een
proces, zonder voorwaarden vooraf,
te creëren om tot een oplossing te
komen voor de traverse Weerselo
van de N343 die gedragen wordt
door de bevolking van Weerselo;

hierover voor 1 april 2016 in
gesprek te gaan

Aangeno
men

WK

BB

Op 18 maart 2016 heeft een bestuurlijk
overleg met Dinkelland plaatsgevonden.
De portefeuillehouder heeft hiervan op
hoofdlijnen verslag gedaan in de
commissievergadering
verkeer
en
Vervoer van 13 april 2016.
De motie is hiermee afgedaan (TMSlijst 20160330)

Reflectie
besluitvormingspro
ces
N340/N377/N48

Verzoeken de voorzitter:
Een ‘Thorbeckesessie’ te organiseren om
te
reflecteren
op
het
besluitvormingsproces N340/N377/N48.

Aangeno
men

WK

BB

Is opgenomen in het Thorbecketraject.
Hier ligt verder geen actie voor de
ambtelijke organisatie.
TMS lijst 20160513; De motie is
afgedaan (geen actie GS)

Veilige
Fietsweg
Vechtdal

Roepen het college van GS op:

Zo snel mogelijk na gunning van het
hoofdcontract voor het project
N340/N48 en N377 een overzicht
van kansen en mogelijkheden op te
stellen, inclusief kostenoverzicht en
bijbehorende planning, om de
fietsveiligheid langs de N340 en
N377 verder te verbeteren
voorbouwend op maatregelen uit
het verbeterpakket en het

Aangeno
men

RB

BB

TMS lijst 20170112: wordt opgepakt na
gunning van N340/N48 en N377.

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud



M

M6

J. Westert (CU) en
G.H. ten Bolscher
(SGP)

Omgevingsvisie en
Rijssen-Holten

M

M7

H.J. Klein Bleumink
– Hooiveld (SP) c.s.

Sociale
huurwoningen

M

MV1

J. Wester (CU) c.s.

Moderne Devotie,
werelderfgoedlijst
en HCO

Status

EH

PH

Stand van zaken

optimalisatiepakket, eventueel
uitgebreid met aanvullende
maatregelen;
De financiering hiervoor te zoeken
binnen de portefeuille Mobiliteit;
De Staten hierover zo spoedig
mogelijk te informeren.

Roepen GS op:

de economische potentie van deze
gemeente te erkennen;

met de gemeente Rijssen-Holten in
overleg te treden om afspraken te
maken over het
ontwikkelperspectief vanuit het
specifieke economische profiel;

voor 1 augustus 2016 aan PS nader
te rapporteren.
Roepen GS op:
Erop toe te zien dat de regionale
afstemming van vraag en aanbod van
sociale huurwoningen, deel uitmaakt van
het actuele onderzoek woningbouw van
gemeenten dat minimaal eens in de 2
jaar geactualiseerd dient te worden, met
als doel de lange wachtlijsten voor
sociale woningbouw te verkorten.

Aangeh
ouden

Aangeno
men

RB

MH

TMS lijst 20170112: PM.
Via een brief zal dit bij gemeenten
worden neergelegd.
GS zijn bezig met een update van de
woonafspraken op basis van huidige
prognoses. Dit proces wordt begin 2017
afgerond en dan wordt een slag gemaakt
naar kwalitatief programmeren. Daar
wordt de afwikkeling van deze motie bij
betrokken.

Roepen GS op:
Samen met andere partners en partijen
(zoals de gemeenten Deventer en
Zwolle, de stichting Thomas a Kempis)
na te gaan welke concrete stappen
moeten worden ondernomen om de
Moderne Devotie, als cultureel historisch
erfgoed,
voor
te
dragen
voor
internationale
nominatie
door
het
kabinet bij UNESCO voor erkenning op
de lijst van immaterieel cultureel

Aangeno
men

EC

EH

Het Historisch Centrum Overijssel heeft
samen met de erfgoedgemeenschappen
rond
de
moderne
Devotie
een
stappenplan opgesteld om te komen tot
een samenwerking en een plaatsing op
de Nationale Inventaris Immaterieel
Erfgoed. Een plek op de nationale
inventaris is een voorwaarde om in
aanmerking
te
komen
voor
een
internationale
erkenning.
Voor
de
uitvoering van het stappenplan stelden
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

Status

EH

PH

werelderfgoed.

M

MV2

T.A. de Bree (PvdA)

Leg de kaarten op
tafel

Verzoeken het college van GS en/of
CDA, VVD, D66 en CU om:

Alle gemaakte (financiële) afspraken
onderliggend aan en/of behorende
bij het coalitieakkoord toe te zenden
aan Provinciale Staten.

Gezamenlijk met Provinciale Staten
het gesprek te voeren over deze
informatie

Aangeno
men

BC

EH

(VVD)

Regionaal
Bedrijventerrein
Twente (in reactie
op Verkenning)

Verzoeken GS:

Om te komen met een voorstel voor
het aanpakken van de knelpunten,
waaronder minimaal het doorvoeren
van wijzigingen in het
bestemmingsplan, de
herverkaveling en het neerzetten
van een slagvaardige
projectorganisatie met
acquisitiekracht inclusief de
financiële consequenties;

dit voor de zomer 2016 aan te
bieden aan de Provinciale Staten;

tot die tijd geen voorstel te doen
voor de wijziging van de
governance.

Aangeno
men

EC

EH

E.F.
Veltmeijer
(PVV)
& G.H. ten Bolscher
(SGP)

XL
Businesspark
op
weg
naar
succes

Roepen GS op:

De commerciële regie over te doen
aan Port of Twente, welke
rechtstreeks rapporteert aan de
verantwoordelijke bestuurders, op
basis van de te maken afspraken
binnen de gestelde kaders.

Een verkenning uit te voeren naar

Aangeh
ouden

30 maart 2016
M1
R.H.
M
c.s.

M

20

M2

Courtz
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Stand van zaken
de gemeente Deventer, Kampen, Zwolle
en de provincie Overijssel een bijdrage
beschikbaar.
De motie is hiermee afgedaan (TMS
lijst 20161201)
De motie is afgedaan met PS/2016/316
(TMS-lijst 20160513)

TMS-lijst 20161026: de
afgedaan met PS/2016/816

motie

is

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud



Status

EH

PH

Stand van zaken

de verkoop van XL Businesspark aan
private partijen en waarbij de
oorspronkelijke doelstellingen van
XL Businesspark gewaarborgd
blijven.
Een verkenning uit te voeren om de
exploitatie van XL Businesspark
geheel voer te laten aan de markt.

M

MV1

G. van der Ven –
Lodder (SP) c.s.

PI de Karelskamp

Roepen GS op:
Om zijn bestuurlijke lobbyactie met
kracht voort te zetten in samenwerking
met andere betrokken organisaties en
overheden in Overijssel

Aangeno
men

EC

EH

Regio Twente en gemeente Almelo
hebben
het
belang
van
en
de
argumenten voor het openhouden van
De Karelskamp actief onder de aandacht
gebracht bij de TK. Hierop heeft de TK
uitgesproken dat het huidige kabinet
geen onomkeerbare besluiten mag
nemen over te sluiten instellingen. Dit is
in de begroting 2017 van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie verwerkt. In
het AO Gevangeniswezen (september
2016) is bevestigd dat er geen lijstjes
meer zijn met te sluiten instellingen.
De motie is hiermee afgedaan (TMSlijst 20161026)

M

MV3

J. Nijhof – De Leeuw
(PVV) c.s.

Positie
Landgoederen

Aangeno
men

NM

HM

GS brengen in overleg met het
landgoedconsulentschap
concrete
vraagstukken in beeld en informeren PS.
De motie is afgedaan met brief met
kenmerk 2016/0512029 d.d. 13-122016 (TMS-lijst 20170112)

M

MV4

E.F.
Veltmeijer
(PVV) c.s

Meer
aandacht
voor
Levensmiddelensec
tor
in
Uitvoeringsprogra
mma Agro & Food

Roepen GS op om:
In
overleg
met
het
landgoederenconsulentschap
vraagstukken in kaart te brengen. De
uitkomst daarvan aan de Staten ter
bespreking voor te leggen en indien
nodig
het
vereenvoudigen
van
provinciale regels te bewerkstelligen.
Roepen GS op:
Met een voorstel te komen op welke
wijze de levensmiddelensector meer
aandacht
gaat
krijgen
in
het
Uitvoeringsprogramma Agro&Food

Aangeno
men

EC

EH

de motie is afgedaan met PS/2016/508.
(TMS-lijst 20161026)

11 mei 2016
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

A

A2

C.H. Schrijver (CDA)
c.s.

A

A3

M

M1

F. Kerkhof (50PLUS
partij) c.s.
R. van Aalst (PVV)
c.s.

Voorstel uitvoering
Koersdocument OV
Besluit
PS/2016/171
Statenvoorstel
Koersdocument OV
Banenbehoud

M

M2

F. Kerkhof (50PLUS
partij) c.s.

Aandacht
voor
minder
mobiele
ouderen in het OVkoersdocument

M

M4

H. Nooter (PvdA) &
J. Duursma (GL)

Samenhang
regionaal
Netwerk

22
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Inhoud

OV-

Status

EH

PH

Stand van zaken

EC

EH

Aangeno
men

RB

BB

Dit is tot aan de aanbesteding een
continue proces in de lopende en
aflopende concessie. Dit proces wordt
samen met de vervoerders doorlopen. In
de nota van uitgangspunten nemen we
dit op.
Daarmee is de motie afgedaan (TMS
lijst 20170112).
Het onderwerp komt overigens terug bij
de Nota van Uitgangspunten voor
concessie 2020, naar verwachting is dat
in 2018.
De motie is afgedaan. PS zijn op 14
september 2016 tijdens een OVinformatiesessie geïnformeerd over de
door gemeenten gemaakte keuzes.
(TMS lijst 20161026)

Aangeno
men

RB

BB

Aangeno
men

Roepen GS op:
Bij de komende OV concessie het
onderdeel “behoud van banen” (= geen
gedwongen ontslagen) als criterium mee
te nemen in de nota van uitgangspunten
bij aanbesteding

Verzoekt het college:
In de op te stellen nota van
uitgangspunten op te nemen dat er bij
de aanbesteding van de concessies
aandacht wordt geschonken aan de
minder mobiele reiziger en aan de
(minder mobiele) oudere reiziger.
Verzoek het college van GS:

De samenhang van het OV-aanbod
met het aanbod in aanliggende
regio’s nader te onderzoeken en uit
te werken als onderdeel van het
jaarlijks Uitvoeringsprogramma-OV,

Het Uitvoeringsprogramma-OV te
ontwikkelen in samenwerking met
publieke en andere partners gericht
op een sterk, samenhangend boven
regionaal vervoernetwerk voor de
reiziger,

Hierover in overleg te treden met
gemeenten, partners en omliggende

Aangeno
men
Aangeno
men

De samenwerking met de gemeenten,
vervoerders en regio’s (provincies) is
een continu proces. De overlegstructuur
is hiervoor aanwezig.
Bij het eerste uitvoeringsprogramma zal
hierover meer uitleg worden gegeven.
TMS lijst 20170112:
Over de manier waarop we de
grensoverschrijdende samenhang in het
netwerk borgen komen we in de
infosessie van maart 2017 terug.

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud


Status

EH

PH

Stand van zaken

RB

BB

De nota van uitgangspunten zal in
september door PS worden behandeld.
Daarin zal in ieder geval het punt t.a.v.
de duurzaamheid aan de orde komen.
Een groter aandeel in de mobiliteitsmix
is afhankelijk van de manier van
aanbesteden en de wijze waarop de
provincie haar rol als regisseur wil
invullen. Hier komen we in de nota van
Uitgangspunten op terug.
De motie is afgedaan (TMS lijst
20170112).
Het
onderwerp
komt
overigens (naar verwachting in 2018)
terug bij de Nota van Uitgangspunten
voor concessie 2020.

provincies,
Provinciale Staten bij het aanbieden
van het eerste
Uitvoeringsprogramma-OV nader te
informeren over aanpak en
voortgang van deze motie.

M

M8

J. Duurma (GL) c.s.

Kaders
uitwerking
visie

bij
OV-

Dragen GS op:
Bij de verder uitwerking van de OV-visie
de volgende kaders te hanteren:

er wordt duurzaam aanbesteed,
vervoerders die een lagere uitstoot
van vuile stoffen hebben, genieten
de voorkeur;

vervoerders die bereid zijn om een
groter aandeel te hebben in de
mobiliteitsmix genieten de
voorkeur;

bovenstaande twee punten mee te
nemen als input bij de voorbereiding
van de aanbesteding.

Aangeno
men

M

MV2

B.G.J.H.
(CDA) c.s.

Rutten

Voorstel
deelinventarisatie,
richtlijn type H SC
540

Aangeh
ouden

M

MV3

G.H. ten
(SGP) c.s.

Bolscher

Mestverwerking bij
agrarische
bedrijven

Verzoeken GS:
Bovenstaand
voorstel
voor
het
toevoegen van een richtlijntype H op SC
540 regelgeving in te dienen bij de
minister van Sociale Zaken en de vaste
Kamercommissie van de Tweede Kamer
Verzoeken GS:

een verkenning uit te voeren naar
eventuele knelpunten en mogelijke
oplossingen, in situaties waarbij de
provincie het bevoegd gezag is, bij
vergunningtrajecten m.b.t.
mestverwerking op bedrijfsniveau
en op gemeenschappelijk niveau (bij
samenwerking tussen enkele
ondernemers in een gebied)

een verkenning uit te voeren naar
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Aangeh
ouden
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud






M

MV4

Status

EH

PH

Stand van zaken

EC

EH

TMS lijst 20161026: de motie
afgedaan met PS/2016/902.

initiatieven op dit gebied en te
verkennen of een bundeling van
initiatieven mogelijk is (hierbij ook
rekening houdend met initiatieven
net over de provinciegrenzen),
te verkennen of en op welke wijze
de provincie een rol kan spelen in
de (mede)financiering van
mestverwerking (bijvoorbeeld door
benutting van mogelijkheden vanuit
EU-fondsen, het innovatiefonds
enz.),
hierbij ook te inventariseren welke
mogelijkheden er zijn m.b.t.
verduurzaming van de landbouw en
toepassing nieuwe energie,
hierover PS uiterlijk 1 juli 2016 te
informeren.

J. Duursma (GL) c.s.

Snelheidsverlaging
A1/A35

Verzoeken GS:

De haar daartoe beschikbare
middelen in te zetten om bij het Rijk
aan te dringen op een
snelheidsverlaging en een
inhaalverbod voor vrachtwagens, in
elk geval tijden de spits, teneinde
de luchtvervuiling op het wegvlak
tussen knooppunt Buren en de A1
afrit Hengelo-Noord terug te
dringen;

de Staten in het najaar van 2016 te
informeren over de resultaten van
deze inspanningen;

Aangeh
ouden

T.A. de Bree (PvdA)
c.s.

TBT Kompas

Dragen GS op:

voor 02-09-2016 aan PS een
voorstel te doen voor een compacte
reguliere rapportage (werktitel:
‘TBT-Kompas’) en bij de planning- &
control-cyclus middels dit TBT-

Aangeno
men

25 mei 2016
M

24
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is

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud





8 juni 2016
A1
A

G.H ten Bolscher
(SGP)
en
R.H.
Courtz (VVD)

A

A2

R.H. Courtz (VVD)

A

A3

G.H. ten Bolscher
(SGP en R.H. Courtz

Status

EH

PH

Stand van zaken

Kompas te rapporteren;
het TBT-Kompas publiekelijk
toegankelijk te maken voor Twentse
gemeenten en burgers:
in het TBT-Kompas de kritische
prestatie-indicatoren voor TBT op te
nemen waaronder minimaal:
o de startcondities voor TBT,
met name de
uitgangspunten,
randvoorwaarden en
opdracht(en) en de
bedoeling van de
Commissie van Wijzen.
o wijzigingen ten aanzien van
punt a) inclusief oorzaak en
duiding:
o werkgelegenheidscijfers;
o gegevens over vestiging van
nieuwe bedrijven
o bijdrage aan de ecologie en
natuurwaarden
de ontwikkeling en beleving van de
leefbaarheid.

Investeringsvoorst
el ‘Versterken MKB
en
Ondernemerschap’
:
jonge
ondernemers
effectief
ondersteunen’
‘Meer aandacht en
middelen
voor
snelle groeiers in
Overijssel’
Investeringsvoorst
el
‘Iedereen
in

Aangeno
men

Aangeno
men

Aangeno
men

Statenvoorstel nr. PS/2017/267
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

(VVD)

Overijssel
doet
mee! 2016-2019:
met
een
eigen
inbreng
voor
ondernemers’
Cultuurnota
Overijssel 2017 2020
Cultuurnota
Overijssel 2017 –
2020, toevoeging
aan erfgoed
Afstemming
economisch beleid

A

A4

J.G. Beukers – van
der Ven (PvdA) c.s.

A

A5

S. Faal –
(CDA) c.s.

M

M1

J. Westert (CU) c.s.

M

M2

J. Westert (CU) c.s.

Organisatiekracht
ondernemers

M

M3

I.N.A.
van
(PvdD) c.s.

Toepassen
van
beginselen van een
duurzame
en
circulaire economie

26
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Takak

Dijk

Inhoud

Status

EH

PH

Stand van zaken

In IPO verband wordt dit onderwerp op
de agenda geplaatst. Op basis van
bevindingen binnen het IPO wordt dit
onderwerp vervolgens besproken met
het Rijk. Om tot een gedegen rapportage
over dit onderwerp richting PS te kunnen
komen is de verwachting dat dit meer
doorlooptijd vergt dan de in motie
gestelde deadline van december 2016.
Dit mede doordat het IPO maar enkele
keren per jaar vergaderd en de
verwachting dat nieuwe afspraken met
het
Rijk
in
een
verkiezingsjaar
vertraging met zich mee brengt.
TMS lijst 20170112: afdoening staat
gepland voor de zomer van 2017

Aangeno
men
Aangeno
men

Roepen GS op:

in IPO-verband te streven naar
versterking van de provinciale
kerntaak regionale economie;

te komen met nadere afspraken met
het kabinet over een krachtiger
focus en taakverdeling tussen het
ministerie van economische zaken
en de provinciale kerntaken;

in december 2016 met een
rapportage te komen over deze
thema’s.

Aangeno
men

EC

EH

Roepen GS op:
Om in de Overijsselse regio’s samen met
ondernemers en gemeenten te werken
aan
een
eenduidige,
herkenbare
faciliterende, toegankelijke structuur
voor
ondernemers
te
(doen)
organiseren.
Roepen GS op:
Om het toepassen van de beginselen
van
een
duurzame
en
circulaire
economie als een criterium mee te

Aangeno
men

EC

EH

Aangeno
men

EC

EH

TMS lijst 20170112: wordt in het 1e
kwartaal 2017 meegenomen in de
uitvoering van Actielijn 6: Snelle
Groeiers van het programma ‘Versterken

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud
nemen bij
groeiers.

Courtz

Status
de

selectie

van

EH

PH

snelle

Stand van zaken
MKB en Ondernemerschap’. Hiermee
wordt de motie in 2017 afgedaan.

M

M5

R.H.
c.s.

(VVD)

Onderzoek
risicodragend
financieringsinitiati
ef
snelgroeiende
bedrijven

Verzoeken GS om:

Te onderzoeken of een
financieringsinitiatief mogelijk is
waarbij de Provincie risicodragend
kapitaal vertrekt aan private
investeringsfondsen met als doel
een aandeel te verwerven in
snelgroeiende bedrijven en mee te
renderen;

Hierbij mee te nemen dat het door
de Provincie geïnvesteerde kapitaal
ook substantieel neerslaat in de
provincie.

Aangeno
men

EC

EH

TMS lijst 20161026: de
afgedaan met PS/2016/789

M

M6

J. Duursma (GL) c.s.

Investeringsvoorst
el
‘Iedereen
in
Overijssel
doet
mee’
–
meer
vrouwen
in
de
technische sector

Roepen GS op om:

zich in te spannen het percentage
vrouwen in technische beroepen
substantieel te doen toenemen
waarbij het streven is dat dit per 1
januari 2019 ten minste 20%
bedraagt;

er uitzicht is op een voortzetting van
deze groeiende lijn na 2019, waarbij
het streven een fifty-fifty
verhouding is;

en PS via de regulieren P&C-cyclus
te informeren over de voortgang
van de resultaten.

Aangeno
men

EC

EH

Vanuit het investeringsvoorstel ‘Iedereen
in Overijssel doet mee 2016-2019’ krijgt
de oproep van PS om meer vrouwen in
techniek vanuit meerdere activiteiten die
nu in ontwikkeling zijn, gestalte. We
kunnen verwachten uiterlijk in maart
2017 PS te kunnen informeren over de
voortgang.
TMS lijst 20170112: afdoening is
gepland in maart 2017.

M

M7

J. Westert (CU) c.s.

1000
ouderen
extra aan de slag

Dragen GS op:

in overleg met het (MKB)bedrijfsleven, gemeenten en
arbeidsmarktregio’s, UWV en
onderwijs te komen tot een concrete
samenhangende aanpak /
methodiek en daarbij ook de rollen /
verantwoordelijkheden van de
verschillende partners te benoemen,

Aangeno
men

EC

EH

GS
hebben
op
30-9-2016
een
bijeenkomst georganiseerd met de titel
‘Werken
aan
1000
banen
voor
waardevolle 50-plussers!’.
Tijdens deze bijeenkomst is met
bedrijven,
arbeidsmarktregio’s,
gemeenten, rijk en provincie gesproken
hoe te werken aan meer banen voor 50plussers. De komende maanden wordt
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motie
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is

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud




M

M8

E.F.
(PVV)

Veltmeijer

Onderzoek kansen
op
arbeidsmarkt
voor MBO niveau 2
en 3

Status

EH

PH

om 1000-ouderen extra aan een
reguliere baan te helpen;
daarbij ook in te zetten op de
mogelijkheden van omscholing en
bij scholing met perspectief op
werk;
uiterlijk in december 2016 met een
uitwerking te komen.

Roepen GS op:
Met inachtneming van bovenstaande, op
korte termijn een gesprek te hebben
met de ROC’s in de provincie Overijssel
om te kijken hoe groot dit probleem is
en kan worden. Waarbij mogelijk
vervolgonderzoek
en
maatregelen
gefinancierd kunnen worden vanuit het
Investeringsvoorstel
‘Iedereen
in
Overijssel
doet
mee
2016
–
2019’PS/2016/196

Stand van zaken
gewerkt aan een gezamenlijke aanpak.
PS worden hierover in maart 2017
geïnformeerd.
TMS lijst 20170112: afdoening staat
gepland voor maart 2017

Aangeno
men

EC

EH

GS agenderen dit vraagstuk en gaan in
gesprek met de ROC’s in Overijssel
tijden de eerstvolgende bijeenkomst van
het MBO platform Overijssel (september
2016).
Dit is gebeurd en behoeft een nader
gesprek met de ROC’s om te kijken hoe
groot dit probleem is.
We verwachten uiterlijk in maart 2017
PS te informeren over de uitkomsten.
TMS lijst 20170112: afdoening staat
gepland voor maart 2017

M

28

M9

A. Beukers – van
der Ven (PvdA) c.s.
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Cultuurnota
Overijssel 2017 –
2020
(streekcultuur & taal)

Roepen het college van GS op om:

het budget voor immaterieel
erfgoed zijnde streekcultuur en
streektaal te oormerken

daarboven zich blijvend in te zetten
voor de erkenning van het
Nedersaksisch e.e.a. in afstemming
met SONT en HCO

met de betrokken instanties het
gesprek aan te gaan om te komen
tot een coördinatiepunt en
aansturing voor het programma
streektaal in de nieuwe periode van
de cultuurnota

Met betrokken instanties het
gesprek aan te gaan over een
structurele verbinding van

Aangeno
men

EC

HM

TMS lijst 20161026: de motie is
afgedaan
met
PS/2016/824
en
PS/2016/922

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

Status

EH

PH

Stand van zaken

uitvoering wettelijke archieffunctie
provincie Overijssel aan
cultuurhistorische programma’s in
de nieuwe periode van cultuurnota;
M

M10

A. Beukers – van
der Ven (PvdA) c.s.

Cultuurnota
Overijssel 2017 2020

M

M11

R.J. Fens (VVD) c.s.

Aandacht
voor
cultuurparticipatie,
talentontwikkeling
en cultuureducatie

M

M12

R.J. Fens (VVD) c.s.

Versterken
cultuurbeleid
particulieren
bedrijfsleven

M

M13

S. Faal –
(CDA) c.s.

Takak

met
en

Cultuurnota
Overijssel 2017 –
2020,
cultureel
provinciale
steunregeling

Roepen PS op om:
Bij de behandeling van de perspectief
nota
2016
het
bovenstaande
te
betrekken
Roepen GS op:

Alles in het werk te stellen om de
deelname aan de genoemde
ontwikkelingsmogelijkheden binnen
kunst en cultuur voor kinderen
vooral uit het basisonderwijs te
vergroten.

Bij de uitvoering met een
smartprogramma te komen om dit
doel te realiseren.

Aangeh
ouden

Aangeno
men

EC

HM

TMS lijst 20161026: de
afgedaan met PS/2016/922

motie

is

Verzoeken GS:

Te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om in het beleid
op te nemen, dat bedrijven en
particulieren meer deelnemen aan
de organisatie en financiering van
culturele projecten.

de resultaten van dat onderzoek in
het uitvoeringsbeleid te laten blijken
Verzoek GS:

een cultureel provinciale
steunregeling in het leven te roepen
voor het (financieel) ondersteunen
van provinciale, (boven) regionale,
vernieuwende, flexibele en kleine
initiatieven;

hiervoor te onderzoeken of een
provinciale steunregeling of subsidie
het geschiktste uitvoeringsmiddel is
of aansluiting te zoeken binnen een
van de bestaande regelingen of

Aangeno
men

EC

HM

TMS lijst 20161026: de
afgedaan met PS/2016/922

motie

is

Aangeno
men

EC

HM

TMS lijst 20161026: de
afgedaan met PS/2016/922

motie

is
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

M

M14

S. Faal –
(CDA) c.s.

M

MV1

B.G.J.H.
(CDA) c.s.

M

MV2

H. Broekhuijs (SP)
c.s.

Status

EH

PH

Stand van zaken

Takak

Cultuurnota
Overijssel 2017 –
2020,
prestatieafspraken
BIS-instellingen en
culturele
instellingen

Verzoeken GS:
Om zoveel als mogelijk en relevant de
volgende prestatieafspraken in het
uitvoeringsprogramma mee te nemen
voor de BIS-instellingen en culturele
instellingen:

samenwerking met (kleine) kunst,
muziek en culturele initiatieven en
instellingen;

verbinding met professionals en
amateurs;

flexibele programma’s ; kunst-,
cultuur- en muziekprogramma’s
voor alle doelgroepen;

verbinding met gemeenten en
platteland;

maatschappelijke en
publieksbijdrage;

talentontwikkeling; samenwerking;

jaarlijkse evaluatie
prestatieafspraken.

Aangeno
men

EC

HM

TMS lijst 20161026: de
afgedaan met PS/2016/922

Rutten

Voorstel
deelinventarisatie,
richtlijn type H SC
540

Verzoeken GS:
Bovenstaand
voorstel
voor
het
toevoegen van een richtlijntype H op de
SC 540 regelgeving in te dienen bij de
Minister van Sociale Zaken en de vaste
Kamercommissie van de Tweede Kamer.

Aangeno
men

NM

EL

Goederenvervoer
over spoor

Verzoeken GS:
Om bestuurlijk druk uit te (laten)
oefenen op ProRail en ILT om meer te
controleren
op
de
naleving
van

Aangeno
men

RB

BB

Op 26 juli 2016 is de minister van SZW
verzocht om deelinventarisatie mogelijk
te maken overeenkomstig de motie. Een
afschrift van de brief is (onder andere)
aan de Vaste Kamercommissie SZW
gezonden
(PS/2016/745).
Op
8
september 2016 heeft de Minister van
SZW geantwoord. Hierover is de
Commissie Milieu en Energie op 14
september
2016
mondeling
geïnformeerd.
TMS-lijst 20161201: de motie is hiermee
afgedaan op 14 september 2016
Op 30 mei 2016 heeft de provincie
Overijssel mede namens Gelderland en
overige overheden en veiligheidsregio’s
een brief aan staatssecretaris Dijksma

fondsen.
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

Status

voorschriften en regels

M

MV3

6 juli 2016
A1
A

E. Mulder (PVV)

NOEK

T.A. de Bree (PvdA)
c.s.

Statenvoorstel nr.
PS/2016/420
Actualisatie
financiële
verordening
Statenvoorstel nr.
PS/2016/818 Nota
Verbonden Partijen
Overijssel
Statenvoorstel nr.
PS/2016/380
Investeringsvoorst
el
Evenementenbelei
d 2017 – 2019
Kleine

A

A4

G. van
(D66)

Hofwegen

A

A5

F. Kerkhof (50PLUS
partij) c.s.

A

A6

R.H.J.

Engbers

Roepen GS op:
Om onderzoek te doen naar een
integrale oplossing, waaronder de NOEK
om
tot
een
optimaal
ingerichte
infrastructuur te komen rondom de
gebiedsontwikkelingen
TecBase
en
Kennispark Twente

EH

PH

Stand van zaken
gestuurd over goederenvervoer spoor.
In deze brief wordt o.a. gevraagd aan de
staatssecretaris om de wet Basisnet,
convenanten, voorschriften en regels
beter te handhaven.
Daarnaast heeft op 6 juni 2016
bestuurlijk overleg plaatsgevonden over
dit onderwerp. Gedeputeerde Bieze was
hier
namens
Oost
Nederland
bij
aanwezig.
TMS-lijst 20160915: de motie is door
schriftelijke
beantwoording
(PS/2016/657) afgedaan.

Aangeh
ouden

Aangeno
men

Aangeno
men

Aangeno
men

Aangeno
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

(CDA) c.s.
A

A9

R.H.
c.s.

A

A4

J. Westert (CU) c.s.

M

M1

M. van Abbema –
Wijtsma c.s.

evenementenregeling Overijssel
Doelmatig
investeren
i.p.v.
reserveren
in
Technology
Base
Twente
Banenafspraak
Provincies 2023 /
participatiewet
Woonaantrekkelijk
heidsindex

M

M2

W.L.M.
van
Heuvel (SP)

M

MV2

E.F.
(PVV)

32

Courtz

(VVD)

den

Veltmeijer

Statenvoorstel nr. PS/2017/267

Inhoud

Status

EH

PH

Stand van zaken

men
Aangeno
men

Aangeno
men
Dragen GS op:

PS middels een infosessie te breder
te informeren over de uitkomsten
van de Woonaantrekkelijkheidsindex
in relatie tot de 5 Overijsselse
steden

Onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om met de andere of
aanvullende indicatoren het
Stedenbeleid beter te sturen en PS
in deze zoektocht mee te nemen

In 2017 PS te informeren over de
resultaten van deze zoektocht en
zodat bij de begroting van 2018 met
nieuwe, meer inzichtgevende
indicatoren gewerkt kan worden.

Aangeno
men

RB

MH

TMS-lijst 20170112: Is in voorbereiding
als onderdeel van de uitvoering van het
nog te nemen investeringsbesluit ‘De
Stadsbeweging’.
Conform de tekst van de motie worden
PS meegenomen in de uitwerking en in
2017 geïnformeerd over de uitkomsten.

Participatieparagra
af

Verzoeken GS:
Aan
nieuwe
Statenvoorstellen
een
participatieparagraaf toe te voegen
waarin wordt aangegeven op welke
trede van de participatieladder de
uitvoering wordt aangepakt

Aangeno
men

BC

CdK

GS hebben in de vergadering van 12 juli
2016 besloten de moties uit te voeren
en het format van het Statenvoorstel
hierop aan te passen conform het
verzoek van PS.
TMS-lijst 20160915: hiermee is de motie
afgedaan

Meldpunt
banen

Roepen GS op, met inachtneming van
bovenstaande:
Een plan te maken voor het oprichten
van een Meldpunt ten behoeve van de
Staten van Overijssel, waar o.a. de
volgende zaken worden geregistreerd:

Aangeh
ouden

nieuwe

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud











M

MV3

H. Broekhuijs (SP)
c.s.

NAM
onbekende
lekkages

M

M3

J.G. Beukers (PvdA)

M

M4

A. Wissink-Berkers
(PvdA) c.s.

nog

Status

EH

PH

Stand van zaken

EC

HM

TMS-lijst 20160915: de motie is
afgedaan met de brief van 4 oktober
2016

Aantal nieuwe banen (aantal uren
per week)
Het dienstverband
(vast/tijdelijk/zzp)
Het niveau (geen
startkwalificatie/MBO/HBO/WO)
Leeftijdscategorie (16-44/ ouder
dan 44)
Salarisniveau (beneden modaal,
modaal, boven modaal)
Sectoren (horeca &
toerisme/zorg/techniek/bouw &
infra/ICT/detailhandel/overig)
Nationaal of internationaal bedrijf
Verlies van banen volgens de
bovenstaande criteria
En dit plan voor te leggen aan de
Staten van Overijssel voor het einde
van het kalenderjaar 2016.

Roepen GS op tot:

het uitvoeren van een onafhankelijk
onderzoek,

door een onafhankelijk instituut

het rapport te delen met PS

Aangeh
ouden

Streektaal

Dragen GS op:

het budget voor het programma
streektaal / streekcultuur te
verhogen tot minimaal € 450.000 en
daarbinnen minstens € 250.000 te
reserveren voor streek taal;

in de toekenning van de financiering
van dit programma de 80/20regeling niet langer op te nemen.

Aangeh
ouden

Gezondheidseffect
en Q-Koorts en
andere van dier op
mens
overdraagbare
ziekten

Verzoekt het college van GS:
om bij het kabinet en de Tweede Kamer
aan te dringen op:

Zo spoedig mogelijk nader
onderzoek te doen onder
risicogroepen met betrekking tot

Aangeno
men
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

Status

EH

PH

Stand van zaken

Aangeno
men

BC

CdK

TMS-lijst 20160915: op 8 juli is contact
gelegd met Stichting The Loveboat over
provinciale
ondersteuning
van
het
initiatief. De provincie heeft inmiddels
positief
besloten
op
de
subsidieaanvraag. Daarnaast zijn de
Statenleden uitgenodigd om mee te
varen op The Loveboat op 6 augustus
2016. Hiermee is de motie afgedaan.

Verzoeken GS:

één van de provinciale
ondersteuningsorganisaties in te
zetten om dit proces te begeleiden;

een bedrag te reserveren om de
plannen die zij gaan ontwikkelen te
realiseren.

Aangeno
men

??

??

Verzoeken het college van GS:

Het aandeel van de structurele
middelen voor Openbaar Vervoer in
de meerjarenraming op het niveau
van de laatste BDU Verkeer en
Vervoer te handhaven;

De prijscompensatie ook na 2017
toe te blijven passen in de
meerjarenraming voor Verkeer en
Vervoer;

PS voor de begrotingsbehandeling

Aangeh
ouden

chronische Q-koorts;
Overheden, waaronder de provincie
Overijssel en de Overijsselse
gemeenten, te voorzien van
concrete aanbevelingen passend bij
hun taken en
verantwoordelijkheden, om de
risico’s van zoönose uitbraken in de
toekomst te bepreken;
PS te informeren over de resultaten van
bovenstaande acties en de conclusies die
zij hieruit trekt.
Verzoeken GS:
Op korte termijn in overleg te treden
met de Stichting The Love Boat over
ondersteuning
van
de
initiatief
bijvoorbeeld
door
een
(sponsor)
bijdrage, meevaren of een verwijzing op
de website.


M

M5

H. Nooter
c.s.

M

M6

J.G. Beukers (PvdA)
c.s.

Ooglijk Olst

M

M7

H. Nooter (PvdA) c.s

Perspectief
OV Budget
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(PvdA)

Ondersteuning
diversiteit LHBT’s
bij Perspectiefnota
PS/2016/400

voor

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

Status

EH

PH

Stand van zaken

WK

BB

TMS-lijst 20170112:
Evaluatie vindt plaats in december 2016.
Daarna GS Q1. In de brief die in
december naar de Staten gaat wordt een
aankondiging gedaan dat er een
informatiesessie wordt georganiseerd in
Q1 2017.

2017 nader te informeren over de
voortgang van deze motie;
M

M8

J.G. Beukers (PvdA)
c.s.

Talentontwikkeling
in de P-nota

M

M9

R.H. Courtz (VVD)

Innovatieve
duurzame
infrastructuur

en

M

M10
M11

G.H. ten
(SGP) c.s.

Consequenties
mobiliteit
Overijssel

Ein

Bolscher

Roepen het college van GS op om:

Een deel van het extra budget dat
bestemd is voor cultuur in de P-nota
expliciet in te zetten voor
talentontwikkeling.

Met organisaties die bezig zijn met
talentontwikkeling het gesprek aan
te gaan om te komen tot afspraken
op het gebied van cross-overs op
het gebied van talentontwikkeling
en educatie en dit verder uit te
werken in de nieuwe cultuurnota.
Dragen het College van Gedeputeerde
Staten van Overijssel op:

Te onderzoeken of binnen de
Provincie Overijssel bij geplande
vervangingen, beheer en onderhoud
en nieuwe ontwikkelingen duurzame
innovaties toegepast kunnen
worden;

Bij dit onderzoek marktpartijen en
kennisinstellingen te betrekken en
te putten uit kennis van
Rijkswaterstaat;

Te onderzoeken of het mogelijk is
om voor een tweetal pilotprojecten
uitvoering te geven conform deze
ambitie in de komende 12
maanden;

De Staten hierover uiterlijk in
december 2016 te informeren.

Aangeh
ouden

Dragen het College van Gedeputeerde
Staten van Overijssel op:

een onderzoek uit voeren waarbij de
ontwikkelingen in beeld gebracht
worden op het gebied van CO2neutrale E-mobiliteit met een

Aangeh
ouden
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud






M

M
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M12

M13

R.J.O. Jansen (GL)

J. Duursma (GL) c.s.

Statenvoorstel nr. PS/2017/267

Verontreiniging
van drinkwater en
natuur in beeld

Banen
voor
statushouders

Status

EH

PH

Stand van zaken

Aangeno
men

PD

BB

Afgedaan
Brief aan PS gestuurd op 10 november
2016

doorkijk naar de komende 10 jaar;
bij dit onderzoek aanbieders van Emobiliteit, kennisinstellingen (zoals
Universiteit Twente en TNO),
Rijkswaterstaat en andere
deskundigen te betrekken;
de resultaten van het onderzoek te
vertalen naar consequenties
(technische, organisatorisch en
financieel) voor:
o
De aanleg van nieuwe dan wel
het grootschalig onderhoud van
bestaande wegen in Overijssel
o
Voorzieningen in de omgeving
van OV-knooppunten;
o
De aanleg van een
elektriciteitsinfrastructuur langs
wegen of in de gebouwde
omgeving;
de Staten hierover uiterlijk in
december 2016 te informeren, als
input voor verdere besluitvorming.

Verzoeken GS:
in overleg te treden met o.a. Vitens,
overheden, natuurorganisaties en het
bedrijfsleven
(ook
nietmijnbouwbedrijven) met als doel het
zicht
op
verontreinigingen
in
de
nabijheid van natuur- en drinkwater
(win- en intrek)gebieden beter in kaart
te brengen.
Roepen GS op zo snel mogelijk is
Provinciale Staten over de uitkomst van
dit overleg te informeren.
Verzoeken GS:

te onderzoeken op welke wijze de
provincie het voortouw kan nemen
bij het creëren van banen en
stageplaatsen in de eigen

TMS-lijst 20161201:
PM

Aangeno
men

BV

EL

PS worden per brief geïnformeerd over
de initiatieven die de provincie Overijssel
kan ontplooien voor statushouders.
TMS-lijst 20170112: afdoening gepland
in januari 2017

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud


M

M14

I.N.A.
(PvdD)

van

Dijk

28 september 2016
A3
W. Bakker (D66)
A

M

M4

H. Meulink
c.s.

(CDA)

Stimuleren
eiwittransitie

Investeringsvoorst
el
uitvoeringsprogra
mma agro&food
Omwonenden
windpark
de
Veenwieken
profiteren
mee
(sept 2016)

Status

EH

PH

Stand van zaken

Aangeno
men

EC

EH

TMS-lijst
20160915:de
motie
is
afgedaan. De motie is namelijk
verwerkt
in
Statenvoorstel
PS/2016/508;
investeringsvoorstel
uitvoeringsprogramma agro&food 2016
– 2019.

RB

MH

Eind
november
2016
is
een
informatieavond georganiseerd waar een
ieder zich kon aanmelden voor de
klankbordgroep. Tijdens deze avond
werd
ook
de
participatieregeling
besproken.
Met de klankbordgroep wordt hier
invulling aan gegeven. Wanneer deze
klankbordgroep is geformeerd zal dit per
brief aan PS worden aangegeven
TMS-lijst
20170112:
afdoening
is
gepland in het voorjaar 2017

organisatie voor statushouders;
PS komend najaar te informeren op
welke wijze de provincie hierin
initiatieven kan ontplooien.

Roepen GS op:

de productie van plantaardige
eiwitten in de provincie te
stimuleren;

(startende) ondernemers die gericht
zijn op innovatie binnen de
duurzame transitie van de productie
en consumptie van dierlijke eiwitten
naar equivalenten van plantaardige
oorsprong en zich in Overijssel
willen vestigen of gevestigd zijn te
helpen bij het vinden van kapitaal
en deze te verbinden met
onderzoeksinstellingen, onderwijs
en bedrijfsleven.

Aangeno
men

Roepen GS op:

Een deel van de KGO-gelden (te
weten: € 100.000) in te zetten voor
maatschappelijke doeleinden in het
gebied;

Hierin binnen de kaders van het
bestaande Overijsselse beleid te
opereren;

Met om- en aanwonende in overleg
te treden over de inzet van de
gelden en hierbij zeggenschap over
de bestedingen zo veel mogelijk
over te laten aan de omwonenden;

Met om- en aanwonende in een
klankbordgroep/waarborgcommissie

Statenvoorstel nr. PS/2017/267

Aangeno
men

37

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud





12 oktober 2016
A1
T.A. de Bree (PvdA)
A

M

38

M3

T.A. de Bree (PdvA)
&
F.
Kerkhof
(50Plus)

Statenvoorstel nr. PS/2017/267

Gebiedsvisie
Technology
Twente
RBT

Status

de optie te bespreken om de gelden
voor maatschappelijke doeleinden in
te zetten om geluid en/ of slag
schaduw te reduceren.
De participatieregeling te laten
voldoen aan de volgende
randvoorwaarden:
o Omwonende die het meeste
overlast hebben, profiteren
ook het meeste mee;
o Inleg van eigen geld is niet
noodzakelijk om mee te
doen. Omwonenden die
geen eigen geld kunnen of
willen investeren, krijgen
een mogelijkheid om
zonder eigen investering op
een adequate manier mee
te profiteren van de
participatiemiddelen;
o Omwonenden die geen
interesse hebben in gratis
stroom, omdat ze
bijvoorbeeld zonnepanelen
hebben, krijgen een ander
gelijkwaardig aanbod.
De invulling van de
participatieregeling en de invulling
van de KGO-middelen direct na
vaststelling aan PS beschikbaar te
stellen.
Aangeno
men

Base
Verzoeken GS:
Gelijktijdig
met
Statenvoorstel
de
projectorganisatie
voor

voornoemd
nieuwe
RBT
te

Aangeh
ouden

EH

PH

Stand van zaken

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

Status

EH

PH

Stand van zaken

presenteren die gekenmerkt wordt door:

SMART-geformuleerde
prestatieafspraken;

een slagvaardige structuur en
werkwijze;

een publiek private**
samenwerking;

expliciete betrokkenheid en
medeverantwoordelijkheid van de
betrokken publieke partijen;
** met vertegenwoordiging vanuit het
bedrijfsleven
9 november 2016
A6
T.A. de Bree (PvdA)
A
c.s.
A

A7

R.H.
c.s.

Courtz (VVD)

M

M1

B.G.J.H.
(CDA) c.s.

M

M2

M. van der
(CDA) c.s.

Rutten

Vegte

#Overijssel
innoveert
en
internationaliseert
Innovatiebeleid:
Breed
sectoraal
toegepast.
Permanente
schaapskuddes

Financiering
Groene en Blauwe
Diensten 2.0

Aangeno
men
Aangeno
men
Verzoeken GS:
Het gesprek aan te gaan met betrokken
partijen over:

Een langere pachtduur bij
verpachting om de continuïteit beter
te borgen

Permanente aanwezigheid van
schaapskuddes en waar mogelijk in
te zetten als biologisch
natuurbeheer, waaronder op de
Sallandse Heuvelrug en Buursezand.

Aangeno
men

NM

HM

TMS-lijst 20170112: er lopen ambtelijke
gesprekken met Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer over de inzet van
schaapskuddes (maar ook runderen en
wisenten) op onder andere de Sallandse
Heuvelrug.

Roepen GS op:
Om Provinciale Staten van Overijssel
een voorstel te doen inzake een Regeling
Groene en Blauwe Diensten 2.0 waarbij
het provinciale deel van de financiële
onderbouwing hierboven beschreven is
en waarbij voor het overige deel ook
nadrukkelijk
andere
partners

Aangeno
men

NM

HM

TMS-lijst 20170112: in opvolging van de
groene tafels stellen GS samen met een
brede
vertegenwoordiging
van
de
Overijsselse
samenleving
een
koersdocument op voor het provinciale
natuurbeleid.
Dit koersdocument wordt voor de zomer
van 2017 voorgelegd aan PS. Het vormt
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

Status

EH

PH

uitgenodigd worden om hierin financieel
in deel te nemen.

Stand van zaken
de input voor volgende actualisatie van
de Omgevingsvisie, die mede de status
heeft van provinciale natuurvisie. De
uitwerking van het landschapsbeleid is
onderdeel van dit koersdocument. PS
zijn hier schriftelijk over geïnformeerd
(PS/2016/970).

M

M3

J. Piksen (CDA) c.s.

Stimuleren
ICT
gebruik voor “zorg
en
(langer)
zelfstandig wonen”

Roept het College op:
Onderzoek te doen naar de provinciale
mogelijkheden
innovaties
te
ondersteunen op het gebied van ICTtoepassingen voor zorg als boven
beschreven

Aangeno
men

EC

EH

De beantwoording hiervan vraagt om
een integrale benadering waarin de
samenhang met Innovatie, Wonen en
Sociale Kwaliteit wordt aangegeven. PS
worden schriftelijk geïnformeerd over de
uitvoering van de motie.
TMS-lijst 20170112: PM

M

M4

J. Piksen (CDA) c.s

Pilot
democratie
Overijssel”

“Doe
dag

Roepen GS op:
In samenwerking met de Griffie een pilot
in 2017 een “doe democratie dag”te
organiseren zodanig dat bij gebleken
succes deze ook uitvoerbaar is in de
regio’s Twente en Kop van Overijssel.

Aangeno
men

BC

CdK

Uitvoering wordt opgepakt binnen het
programma Experimenten Bestuursstijl
in samenspraak met de Griffie.
TMS-lijst 20170112: organisatie ‘Doe
Democratiedag’, naar verwachting in het
3e kwartaal 2017.

M

M5

R.H.
c.s.

Provincies
en
ondernemers
samen op de bres
voor N50

Roepen GS op:

Tijdens de AO MIRT in november
2016 de relevantie van de N50 te
benadrukken;

Hiertoe de krachten te bundelen
door dit samen met ondernemers en
(minimaal) de provincie Flevoland te
doen, waarbij de Provincie
Overijssel de regisserende rol pakt.

Aangeno
men

M

M9

G. van Hofwegen
(D’66) c.s.

Overijssel
mee

Nodigen GS uit:
Bij de perspectiefnota voor de begroting
2018 als uitdrukkelijke wens de nu
incidenteel geraamde middelen voor het

Aangeno
men

40

Courtz
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(VVD)

doet

BC

CdK

TMS-lijst 20161201: de motie is
afgedaan.
Samen
met
vertegenwoordigers van ondernemers en
vervoerders/verladers is in voorbereiding
op het AO MIRT succesvol gelobbyd in
de richting van de Tweede Kamer voor
aanpak van de N50 Kampen-Kampen
Zuid. Door PvdA/VVD is motie ingediend
voor rijksbijdrage van 5 mln. Euro. Deze
motie heeft een meerderheid in de
Tweede Kamer.
Wordt verwerkt in de perspectiefnota
TMS-lijst 20170112: afdoening gepland
in juli 2017

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

M

M10

S. Stelpstra /
Westert (CU) c.s.

J.

M

M14

H. Broekhuijs (SP)

Cowboys

M

MV1

J. Westert (CU) c.s.

Continuïteit
Openhouden
Almelo
Karelskamp)
Almelo

M

MV3

F.
Kerkhof
(50PLUSpartij)

“Alternatieve
energie”

Inhoud

Actieplan
naar
100% hergebruik
afval

en
P.I.
(De
te

Kwaliteit Openbaar Bestuur, met een
totaal bedrag van € 310.000, structureel
op te nemen.
Verzoekt GS in 2017 met een voorstel te
komen:
Op welke wijze zij vorm en inhoud kan
en wil geven om met dit actieplan een
versnelling richting circulaire economie
te geven.
Verzoeken GS een lijst samen te stellen
van geaccrediteerde marktpartijen (zij
mogen zelf het bewijs aanleveren)
waardoor Provinciale Staten garant kan
staan voor particulieren die gebruik
maken van subsidie. Dit om bij een
faillissement van een dergelijke Cowboy
de verantwoordelijkheden duidelijk te
steen
en
te
scheiden,
wanneer
inwoners/deelnemers gedupeerd worden
en
Provinciale
Staten
daardoor
imageschade oploopt.
Roepen GS op:

bij de Minister van Justitie en het
kabinet aan te dringen op een
definitief besluit de P.I. Almelo (De
Karelskamp) open te houden;

samen met gemeenten in Twente
zich sterk te maken voor het behoud
van een regionaal P.I. Almelo (De
Karelskamp) en daartoe ook te
lobbyen bij de Tweede Kamer;

ten tijde van de formatie ook bij de
formateur en de onderhandelaars te
pleiten voor het behoud van de P.I.
Almelo (De Karelskamp)
Verzoekt het college:

Om bij onze eigen UT te laten
onderzoeken of daar mogelijkheden

Statenvoorstel nr. PS/2017/267

Status

EH

PH

Stand van zaken

Aangeno
men

EC

EL

GS informeren PS over de stand van
zaken Circulaire Economie en benoemen
daarin de stappen om tot een gedragen
actieplan te komen. TMS-lijst 20170112:
afdoening gepland in het voorjaar 2017

Aangeno
men

EC

EH

Aangeno
men

EC

EL

Dankzij een intensieve lobby van GS,
Regio Twente en de gemeente Almelo
heeft staatssecretaris Dijkhof (V&J)
toegezegd dat er in de huidige
kabinetsperiode geen gevangenissen
gesloten zullen worden. Ook het lijstje
waarop PI De Karelskamp nog werd
vermeld als “te sluiten instelling” is van
tafel. Besluitvorming wordt overgelaten
aan een volgend kabinet. De lobby zal
richting het nieuw aan te treden kabinet
weer worden geïntensiveerd, wederom
in nauwe samenwerking met Regio
Twente en gemeente Almelo
TMF lijst20161201: afdoening in 2017
Wordt ingebracht in lopend contact met
Rijkswaterstaat
over
locaties
voor
opwekking hernieuwbare energie.

Aangeh
ouden
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M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud



M

MV4

J.G. Beukers (PvdA)
c.s.

7 december 2016
M3
M.F.M.
Kleinsman
M
(CDA) c.s.
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Status

EH

PH

voor zijn en of dit project kans van
slagen;
Dit als mogelijke studieopdracht aan
studenten op te (laten) dragen;
GS van Gelderland te interesseren
om hieraan mee te doen.

Stand van zaken
TMS-lijst 20170112: Mededeling in
maart 2017 in de commissie milieu bij
mijlpalen in onderzoek

Stable Isotopes

Roepen GS op:

Aan te geven hoe zij invulling heeft
gegeven aan de door PS
aangenomen aanbeveling van het
rekenkamerrapport om rechtstreeks
afspraken te maken met de
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
wat betreft vergunningverlening,
toezicht en handhaving zoals bereist
bij majeure risicobedrijven;

Specifiek aan te geven hoe u dat
hebt gedaan rondom het bedrijf
Stable Isotopes, (feitenrelaas)
inclusief de tijdlijn vanaf januari
2016.

Aangeh
ouden

Beter
benutten
Landelijke regeling
stimulering
huisvesting
statushouders

Roepen GS op:

Een korte inventarisatie te doen
onder de gemeenten met de vragen
of gemeenten gebruik hebben
gemaakt van de landelijke
subsidieregeling en zo nee waarom
niet? Met andere woorden waar
zitten de pijnpunten? (Deze
inventarisatie kan parallel lopen met
het uitvoeren van het voorstel
huisvesting Statushouders waar op
7 december in PS over wordt
gestemd.)

Naar aanleiding inventarisatie PS te
voorzien van een korte schriftelijke
update van deze inventarisatie.
Vervolgens in overleg te treden met het

Aangeno
men

RB

MH

TMS-lijst
20170112:
afdoening
gepland in februari 2017

is

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud

M

MV2

E.F.
Veltmeijer
(PVV) c.s.

Olasfa Genoeg is
Genoeg

M

MV3

B.G.J.H.
(CDA) c.s.

Vol
gas
waterzuivering
oliewinning

M

MV5

Motie
(PvdA) c.s.

Rutten

Beukers

op

In kaart brengen
risico’s
bestrijdingsmiddel
en

IPO, VNG en Minister Blok over de
voorwaarden van deze regeling zodat de
landelijke
middelen
beter
kunnen
worden benut door gemeenten en
woningcorporaties
in
de
provincie
Overijssel.
Roepen GS op, met inachtneming van
bovenstaande, te zorgen dat binnen 4
maanden na de nulmeting (enquête
januari 2017) vorderingen zijn gemaakt
op het gebied van de communicatie. En
deze
enquête,
gericht
op
de
communicatie, in beginsel, iedere 4
maanden te herhalen. Zodat PS de
vorderingen
op
het
gebied
van
communicatie kan volgen en meten.
Verzoeken GS om:

Vol gas in te zetten op
waterzuivering van het afvalwater
afkomstig door oliewinning

PS nauw te betrekken, te
informeren en mee te nemen in het
proces met betrekking tot het
onderzoek naar de
zuiveringsvariant. Door onder meer
een vast informatie agendapunt op
de agenda van de commissie
Energie & Milieu op te nemen.

Een realistisch tijdspad voor
uitvoering weer te geven van deze
zuiveringsmethodiek. Waarin
opgenomen een, waar mogelijk, een
versneld traject voor afgifte
benodigde vergunningen.
verzoeken GS:
1. Er bij het kabinet op aan te dringen:
a.haast te maken met het
blootstellingsonderzoek en het
inzichtelijk maken van

Statenvoorstel nr. PS/2017/267

Status

EH

PH

Stand van zaken

Aangeno
men

PD

EL

TMS-lijst 20170112: PM

Aangeno
men

PD

EL

TMS-lijst 20170112: zodra het rapport
van de NAM is ontvangen zullen GS de
Staten informeren

Aangeno
men

NM

HM

GS bereiden een brief voor aan het
kabinet en hebben contact met LTO over
uitvoering van deze motie. In het kader
van de motie hebben enkele Statenleden
op 18 januari 2017 op uitnodiging van

43

M/A

Nr

Indiener

Onderwerp

Inhoud
eventuele gezondheidsrisico's voor
omwonenden van agrarische percelen en
de
uitkomsten van dit onderzoek en de
conclusies die zij hieraan verbindt te
delen
met provincie Overijssel.
b.de toelatingsprocedure voor
bestrijdingsmiddelen zodanig aan te
passen dat de
risico's voor omwonenden hierin
meegenomen worden.
c. de risico's van gebruik van
bestrijdingsmiddelen op nabijgelegen
kwetsbare natuur
zorgvuldig mee te wegen bij de toelating
van bestrijdingsmiddelen.
2. In overleg met LTO een appel te doen
op alle Overijsselse agrariërs met
percelen in
de omgeving van woonhuizen en/of
kwetsbare natuur om terughoudend en
voorzichtig om te gaan met het gebruik
van bestrijdingsmiddelen.
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Status

EH

PH

Stand van zaken
de
‘Koninklijke Algemeene Vereniging voor
Bloembollencultuur’
(KAVB)
een
werkbezoek gebracht aan Huetink Lelies
te Lemerlerveld.

Bijlage 3 Comités van aanbeveling
Lijst voor jaarverslag 2016 - Comité van Aanbeveling
Commissaris van de Koning
mevrouw drs. A. Th. B. Bijleveld-Schouten
Beschermvrouw
1. Beschermvrouw
2. Beschermvrouw
3. Beschermvrouw
4. Beschermvrouw
5. Beschermvrouw
6. Beschermvrouw

Groot Mannenkoor Zwolle
Centrale Commissie Oranje Zwolle
Stichting Welcome Ageain Veterans
Stichting Nationale Kledingbank
Russisch vrouwenkoor Radujsja
Euregio Musikfestival

Comité van Aanbeveling
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Internationale Hanzedagen 2017 Kampen
Stichting Goal
Stichting Prinses Christina Concours
Stichting Van Heekpark, Monument in de 21e Eeuw te Enschede
Stichting het Elisabethfonds te Deventer
Overijssels Byzantijns Mannenkoor Hengelo
Stichting Thorbecke Zwolle
Etty Hillesum Centrum
Nederlands Kampioenschap Veldrijden Hellendoorn 2016
Stichting Levend Verleden Oost-Nederland
Stichting Oldenzaalse Stadstuinen, de Bombazijn
Stichting Marathon Enschede
Britten Jeugd Strijkorkest

Ride for the Roses Twente 2016
Stichting Prinsjesfestival

Ambassadeur
22. Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstenslachtoffers

Nevenfuncties leden Gedeputeerde Staten:

De heer Y.J. van Hijum:
 Lid comite van aanbeveling: Sail Training Association Nederland


Ambassadeur Stichting Europa Kinderhulp

Mevrouw W.H.Maij:
 Lid comite van aanbeveling: Nederlands Studenten Orkest
 Penningmeester ouderraad Basisschool
De heer E.Boerman:





Kamper Kracht Fonds
Stichting tot Behoud van de Bovenkerk
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Jaarverslag 2016 - Resultaatbestemmingen en
Begrotingswijzigingen

Datum

GS-kenmerk

Inlichtingen bij

11 april 2017

2017/0117706

dhr R.Scheutjens, telefoon 038 499 89 57
e-mail MP.Scheutjens@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Jaarverslag 2016 - Resultaatbestemmingen en Begrotingswijzigingen
Bijlagen
I.
Ontwerpbesluit nr. PS/2017/268 (bijgevoegd)
II.
Totaal overzicht resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen, voortvloeiend uit het
Jaarverslag 2016 (bijgevoegd)
III. Toelichting op de voorstellen voor resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen
(bijgevoegd)
IV. Overzicht budgettaire gevolgen van de 11e wijziging Begroting 2016 (bijgevoegd)

Samenvatting van het voorgestelde besluit
Hierbij leggen wij u ter vaststelling de resultaatbestemmingen en
begrotingswijzigingen uit het Jaarverslag 2016 en de bijbehorende bijlagen voor.
Deze resultaatbestemmingen en begrotingswijzingen bestaan uit:

Reguliere resultaatbestemmingen voor een bedrag van € 50,9 miljoen;

Begrotingswijzigingen uitvoeringsreserve KvO € 16,6 miljoen;

Specifieke begrotingswijzigingen voor een bedrag van € 37,8 miljoen.

Inleiding en probleemstelling
Resultaat 2016
In het afgelopen jaar hebben wij € 413,5 miljoen besteed en kwam er € 507,5 miljoen binnen.
Het verschil van € 94,0 miljoen hebben we voor een deel gestort in reserves (€ 32,1 miljoen).
Daarmee sluiten we het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 61,9 miljoen.
Resultatenoverzicht
(bedragen * € 1 miljoen)
Actuele
Begroting

Saldo van baten en lasten
Stortingen en onttrekkingen aan reserves
Resultaat

2016
Realisatie

Realisatie
t.o.v.
Actuele
Begroting

-25,1

94,0

119,1

25,1

-32,1

-57,2

0,0

61,9

61,9

Voorstel resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen
Van het resultaat wordt voor € 50,9 miljoen voorstellen gedaan voor reguliere
resultaatbestemmingen. In onderstaand overzicht treft u de samenvatting daarvan aan. Na
vaststelling zal er een bedrag van € 11,0 miljoen aan de Algemene Reserve worden
toegevoegd. (€ 61,9 miljoen resultaat minus € 50,9 miljoen reguliere resultaatbestemmingen).
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMINGEN EN BEGROTINGSWIJZIGINGEN
(bedragen * € 1 miljoen)
TOTAAL
Stand van zaken volgens Jaarrekening 2016
Saldo van baten en lasten
Per saldo meer onttrokken/gestort aan/in de reserves
Resultaat (totaal volgens het Jaarverslag 2016)

119,1
-57,2
61,9

Reguliere resultaatbestemmingen
Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen 2016:
1.Voorstel(len) reguliere resultatenbestemmingsvoorstellen t.g.v. de exploitatie 2017 (ev)
2.Voorstel(len) toevoeging(en) aan de Algemene Financieringsreserve (AFR)
3.Voorstel(len) toevoeging(en) aan de Algemene Reserve Grond (ARG)
4.Voorstel(len) toevoeging(en) aan de overige Bestemmingsreserve(s)
5.Voorstel(len) toevoeging(en) aan in de uitvoeringsreserve EHS
Totaal reguliere resultaatbestemmingen

12,2
28,6
6,7
0,7
2,7
50,9

Totaal toe te voegen aan de Algemene Reserve (AR)

11,0

Begrotingswijzigingen
KvO
6.Voorstel(len) onttrekking(en) aan de reserve uitvoering KvO t.g.v. de exploitatie 2017 (ev)
7.Voorstel(len) overhevelen uitvoering KvO 2017 (ev) naar exploitatie 2016
8.Voorstel(len) aframing(en) van de reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene Reserve (AR)
9.Voorstel(len) aframing(en) van de reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene Financieringsreserve (AFR)
Totaal begrotingswijzigingen KvO

8,5
-2,8
3,0
7,9
16,6

Specifiek
10.Voorstel(len)
11.Voorstel(len)
12.Voorstel(len)
13.Voorstel(len)
14.Voorstel(len)
15.Voorstel(len)
16.Voorstel(len)

1,5
17,9
2,8
2,8
3,8
1,6
7,4

onttrekking(en)
onttrekking(en)
onttrekking(en)
onttrekking(en)
onttrekking(en)
onttrekking(en)
onttrekking(en)

aan
aan
van
aan
aan
aan
aan

de
de
de
de
de
de
de

overige bestemmingsreserve(s) t.g.v. de exploitatie 2017 (ev)
reserve uitvoering KvO t.g.v. Algemene Financieringsreserve (AFR)
overige bestemmingsreserve(s) t.g.v. de Algemene Financieringsreserve (AFR)
Algemene Reserve Grond (ARG) t.g.v. de exploitatie 2016
Algemene Financieringsreserve (AFR) t.g.v. de Algemene Reserve (AR)
Algemene Reserve (AR) t.g.v.de Algemene Reserve Grond (ARG)
Algemene Risico Reserve (ARR) t.g.v. de Algemene Reserve (AR)

Totaal specifieke begrotingswijzigingen

37,8

Naast de reguliere resultaatbestemmingen worden ervoor € 54,4 miljoen aan
begrotingswijzigingen (€ 16,6 miljoen KvO en € 37,8 miljoen specifieke begrotingswijzigingen)
voorgesteld bij het Jaarverslag 2016.
De (voorgestelde) reguliere resultaatbestemmingen geven een bestemming aan het resultaat.
Bijvoorbeeld het toevoegen niet bestede budgetten aan toekomstige jaarschijven (exploitatie
2017 ev) of aan algemene of bestemmingsreserves. Het saldo resultaat na
resultaatbestemmingen wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.
De (voorgestelde) begrotingswijzigingen bij het Jaarverslag hebben geen effect op het
resultaat. Het betreft hier vooral voorstellen tot onttrekkingen aan bestemmingsreserves ten
gunste van algemene reserves (Algemene Reserve, Algemene Financieringsreserve, Algemene
Risico Reserve en Algemene Reserve Grond). De bestemmingsreserves zijn gedeeltelijk of in
hun geheel niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld, kunnen vrijvallen, krijgen
een andere bestemming of kunnen worden gebruik voor de dekking van toekomstige
financieringen (verstrekken van leningen). Verder betreft het voorstellen met betrekking tot
de uitvoeringsreserves Kracht van Overijssel (uKvO) en EHS. Waarover met de Staten aparte
afspraken zijn gemaakt over de aanwending van de budgetten over de jaarschijven heen.
Hieronder volgt een
begrotingswijzigingen.

toelichting

op

de

voorgestelde

resultaatbestemmingen

en

Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen 2016 (ontwerpbesluit 1 t/m 5)
Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen t.g.v. de exploitatie 2017 en volgende jaren €
15,6 miljoen (ontwerpbesluit 1,4 en 5):
1.
Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen t.g.v. de exploitatie 2017 en volgende jaren
€ 12,2 miljoen
4.
Voorstellen toevoegingen aan de overige bestemmingsreserves € 0,7 miljoen
5.
Voorstellen toevoegingen aan de bestemmingsreserve EHS € 2,7 miljoen
Totaal reguliere resultatenbestemmingen € 15,6 miljoen
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Uit de ingediende resultaatbestemmingen blijkt dat er voorstellen worden gedaan waarin
middelen (€ 15,6 miljoen) worden doorgeschoven naar 2017, of worden toegevoegd aan de
uitvoeringsreserve EHS en overige bestemmingsreserves.
Op een aantal reguliere kerntaakbudgetten is een bedrag overgebleven. Het gaat hier om
overgebleven budgetten 2016, waarvan het voorstel is om deze over te hevelen naar 2017
en/of volgende jaren of te storten in de bestemmingsreserve om daarmee de geplande
doelstellingen te kunnen realiseren.
Het betreft hier onder andere:

Beperking ammoniakemmissie
€ 3,0 miljoen

Monitoring natuurbeleidsplan
€ 1,0 miljoen

Vrijval voorziening grondexplotatie RBT
€ 3,4 miljoen

Transitie RUD
€ 0,9 miljoen

Overige reguliere budgetten
€ 0,6 miljoen
Totaal overheveling reguliere kerntaakbugetten naar 2017 en volgende jaren € 8,9 miljoen


Reserve verkeer en vervoer (overige bestemmingsreserve)

€ 0,4 miljoen

Middels de decembercirculaire zijn in december 2016 uit het provinciefonds een vijftal
uitkeringen ontvangen. Het voorstel is om deze over te hevelen naar 2017 of te storten in de
uitvoeringsreserve EHS.
Het gaat hierbij om:

Uitvoering Green deal projecten (voorstel overheveling naar 2017)
€ 3,0 miljoen

Monitoring en onderzoek Programma Aanpas Stikstof (voorstel
overheveling naar 2017)
€ 0,3 miljoen

Uitvoeren Hydrologische maatregelen (voorstel storten in de uitvoeringsreserve EHS)
€ 2,3 miljoen

Transitie Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (voorstel storten in de
uitvoeringreserve EHS)
€ 0,4 miljoen

Project Intelligente Transportsystemen (voorstel in de bestemmingsreserve verkeer en vervoer)
€ 0,3 miljoen
Totaal ontvangen middels de decembercirculaire uit het provinciefonds
€ 6,3 miljoen
Totaal reguliere resultaatbestemmingen

€ 15,6 miljoen

Voorstellen toevoegingen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR) € 28,6 miljoen
(ontwerpbesluit 2):

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) € 26,8 miljoen:
Op basis van de jaarrekening 2016 van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) is
de risicovoorziening van deze deelneming op € 0,5 miljoen bepaald. Hierdoor valt er € 26,8
miljoen vrij uit de risicovoorziening voor de HMO. Conform het door u vastgestelde beleid
(Optimale inrichting provinciale financiën PS/2014/1051) wordt dit bedrag middels een
resultatenbestemming toegevoegd aan de Algemene Financieringsreserve. (zie voor een
verdere toelichting Statenvoorstel Jaarverslag 2016 (PS/2017/267) analyse resultaat, pagina
8)

Investering in maatschappelijk nut € 1,7 miljoen:
Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut te activeren stellen wordt voorgesteld om de niet bestede
middelen toe te voegen aan de AFR.
Voorstel toevoeging aan de Algemene Reserve Grond (ARG) € 6,7 miljoen (ontwerpbesluit 3):
Vanuit de verkoop van de ILG gronden en tijdelijk beheer van gronden en opstallen is een
opbrengst gegenereerd. Voorgesteld wordt om conform bestaand beleid een bedrag van € 6,7
miljoen ten gunste van de ARG te brengen.
Voorstellen KvO begrotingswijzigingen 2016 (ontwerpbesluit 6 tot en met 9)
Begrotingswijzigingen reserve uitvoering KvO) € 16,6 miljoen (ontwerpbesluit 6 tot en met 9)
De totale onderuitputting 2016 op de Kwaliteit van Overijssel bedraagt € 28,9 miljoen.
Daarvan wordt voorgesteld om een totaal bedrag aan begrotingswijzigingen van € 8,5 miljoen
toe te voegen aan de Begroting 2017. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 2,8
miljoen over te hevelen van de uitvoering KvO 2017 naar de exploitatie 2016.
Uit de KvO kan een bedrag van € 3,0 miljoen vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve
(AR). Het betreft hier KvO projecten die zijn afgerond en waarvan het resterende budget kan
vrijvallen. Tevens wordt er voorgesteld om een bedrag van € 7,9 miljoen toe toevoegen aan
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de Algemene Financieringsreserve (AFR). De toevoeging aan de AFR betreft de volgende twee
posten:

HFO € 5,3 miljoen:
Dit betreft stortingen van middelen in de Algemene Financieringsreserve (AFR) die worden
gebruikt ter financiering van provinciale bezittingen zoals deelnemingen en verstrekte
leningen. Een uitgebreide toelichting op deze begrotingswijzing kunt u lezen bij ontwerpbesluit
11 (Voorstel onttrekking aan de reserve KvO t.g.v. de Algemene Financieringsreserve (AFR) €
17,9 miljoen)

Investeringen in maatschappelijk nut € 2,6 miljoen:
Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut te activeren stellen wordt voorgesteld om de niet bestede
middelen van € 2,6 miljoen vanuit de reserve uitvoering Kracht van Overijssel toe te voegen
aan de Algemene Financieringsreserve (AFR).
Voorstellen specifieke begrotingswijzigingen 2016 (ontwerpbesluit 10 tot en met
16)
Voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve t.g.v. de exploitatie 2017 € 1,5
miljoen (ontwerpbesluit 10):
Voor de sanering van het Olasfa terrein wordt voor gesteld om een bedrag van € 1,5 miljoen
te onttrekken aan de bestemmingsreserve bodemsanering en toe te voegen aan de exploitatie
2017.
Voorstel onttrekking aan de reserve KvO t.g.v. de Algemene Financieringsreserve (AFR) € 17,9
miljoen (ontwerp besluit 11):
Storting HFO in de Algemene Financieringsreserve (AFR):
De niet benodigde storting in 2016 van € 5,3 miljoen en het uit de voorziening Deelneming
HFO vrijvallende bedrag van € 0,2 miljoen blijven voor de HFO beschikbaar in de
uitvoeringsreserve KVO. In die uitvoeringsreserve is daarnaast nog € 17,7 miljoen beschikbaar
voor de HFO. De totale € 23,2 miljoen is beschikbaar als dekking voor de door HFO uit te
zetten middelen (leningen en participaties) in de komende jaren.
Op basis van het statenvoorstel Optimale inrichting provinciale financiën (PS/2014/1051) dient
het bedrag van € 23,2 miljoen te worden overgeheveld naar de Algemene Financieringsreserve
(AFR). In deze reserve worden de middelen gestort die worden gebruikt ter financiering van
provinciale bezittingen zoals deelnemingen en verstrekte leningen.
Na overheveling van de € 23,2 miljoen is in de AFR, samen met de daarin reeds gestorte
bedragen voor de HFO, € 36,86 miljoen beschikbaar ter financiering van de HFO. De
voorziening Deelneming HFO bedraagt eind 2016 € 5,20 miljoen. In totaal is dan € 42,06
miljoen gereserveerd en voorzien voor de HFO. Dit komt overeen met het maximale
investeringsvolume van IFO I en II (€ 41,5 miljoen) en de gestorte bedragen voor de
beheerskosten HFO in 2015 (€ 0,28 miljoen) en 2016 (€ 0,28 miljoen). In 2017 wordt nog
eens € 0,28 miljoen in de AFR gestort voor de beheerskosten van de HFO.
De in de AFR gestorte bedragen staan overigens los van de wijze van funding van de HFO. Op
basis van een door de Algemene Vergadering vastgestelde geconsolideerde jaarbegroting
krijgt de HFO via een agiostorting dan wel een lening, de beschikking over de voor dat jaar
benodigde middelen voor investeringsbesluiten van de Werkfondsen (bewaarfunctie).
Voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve t.g.v. de
Algemene
Financieringsreserve (AFR) € 2,8 miljoen (ontwerpbesluit 12):
Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut te activeren stellen wordt voorgesteld om de niet bestede
middelen van € 2,8 miljoen vanuit de bestemmingsreserves provinciale infrastructuur toe te
voegen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR).
Voorstel onttrekking aan de Algemene Reserve Grond (ARG) t.g.v. de exploitatie 2016 € 2,8
miljoen (ontwerpbesluit 13):
Tegenover de storting in de ARG (zie punt 3) wordt voorgesteld conform bestaand beleid om
de waardering van de gronden en gebouwen per ultimo 2016 te beoordelen en waar nodig aan
te passen. Dit leidt tot een voorstel tot onttrekking aan de ARG van € 2,8 miljoen.
Voorstellen onttrekkingen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR) t.g.v. de Algemene
Reserve (AR) €3,8 miljoen (ontwerpbesluit 14):
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Van de duurzaamheidleningen is een bedrag van € 3,8 miljoen (vervroegd) afgelost. De
dekking uit de Algemene Financieringsreserve (AFR) kan derhave vrijvallen ten gunste van de
Algemene Reserve (AR)
Voorstel onttrekking aan de Algemene Res erve (AR) t.g.v. de Algemene Res erve Grond (ARG)
€1,6 miljoen (ontwerpbes luit 15):
Om de Algemene Reserve Grond op het gewenste benodigde niveau te brengen op de norm
van 10% van de restgrond (verantwoord onder het project "afstoten overtollig bezit") moet er
een bedrag van € 1,6 miljoen worden bijgestort van de Algemene Reserve (AR) naar de
Algemenen Reserve Grond (ARG).
Voorstellen onttrekkingen aan de Algemene Ris ico Res erve (ARR) t.g.v. de Algemene Res erve
(AR) € 7,4 miljoen (voors tel 16);
Uit de Algemene Risico Reserve (ARR) kunnen twee posten vrijvallen ten gunste van de
Algemene Reserve (AR). Het betreft:
•
Reconstructiewet;
In de ARR is een reservering opgenomen van € 2,3 miljoen om risico's op te vangen die
betrekking hebben op de reconstructiewet. Eind 2011 is de laatste wijziging van het
reconstructieplan (in de Omgevingsvisie Overijssel 2009) onherroepelijk geworden. Tot vijf
jaar na het onherroepelijk worden konden er verzoeken om schadevergoeding worden
ingediend. Nu deze vijfjaar zijn verstreken kunnen er geen schadevergoedingen meer worden
ingediend en lopen we hier geen financieel risico meer. Derhalve wordt voorgesteld om de
risicoreservering van € 2,3 miljoen vrij te laten vallen naar de Algemene Reserve (AR).
•
Breedband:
De risicoreservering voor breedband kan voor een bedrag van € 5,1 miljoen vrijval ten gunste
van de Algemene Reserve (AR)

Voorstel
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I
verwoord.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,
' ■" ^
A.TH.B BIJLEVELD-SGHOUTEN

secretaris,
J.M. OSINGA
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Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2017/268

Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 11 april 2017- kenmerk 2017/0117706
overwegende
besluiten:
1.

In te stemmen met de regulier voorstellen tot resultaatbestemming en een bedrag van €
12,2 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en deze middelen voor 2017 en
volgende jaren beschikbaar te stellen. E.e.a conform bijlage II sub 1;

2.

In te stemmen met de voorstellen tot toevoeging aan de Algemene Financieringsreserve
en een bedrag van € 28,6 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en deze
middelen toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. E.e.a conform bijlage II
sub 2;

3.

In te stemmen het voorstel tot toevoeging aan de Algemene Reserve Grond en een
bedrag van € 6,7 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en deze middelen toe
te voegen aan de Algemene Reserve Grond. E.e.a conform bijlage II sub 3;

4.

In te stemmen met de voorstellen tot toevoeging aan de (overige) bestemmingsreserves
en een bedrag van € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en deze
middelen toe te voegen aan de (overige) bestemmingsreserves. E.e.a conform bijlage II
sub 4;

5.

In te stemmen met de voorstellen tot toevoeging aan de uitvoeringsreserve EHS/Natura
2000 en een bedrag van € 2,7 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve en deze
middelen toe te voegen aan de uitvoeringsreserve EHS/Natura 2000. E.e.a conform bijlage
II sub 5;

6.

In te stemmen met de voorstellen tot onttrekking aan de uitvoeringsreserve KvO voor
een bedrag van € 8,5 miljoen en deze middelen voor de exploitatie 2017 en volgende
jaren beschikbaar te stellen. E.e.a conform bijlage II sub 6;

7.

In te stemmen met de voorstellen tot overheveling uit de uitvoeringsreserve KvO 2017
(e.v.) voor een bedrag van € 2,8 miljoen en deze middelen voor de exploitatie van 2016
beschikbaar te stellen. E.e.a. conform bijlage II sub 7;

8.

In te stemmen met de voorstellen tot aframing van de uitvoeringsreserve KvO voor een
bedrag van € 3,0 miljoen en deze middelen toevoegen aan de Algemene Reserve. E.e.a.
conform bijlage II sub 8;

9.

In te stemmen met de voorstellen tot aframing van de uitvoeringsreserve KvO voor een
bedrag van € 7,9 miljoen en deze middelen toevoegen aan de Algemene
Financieringsreserve. E.e.a. conform bijlage II sub 9;

10.

In te stemmen met het voorstel tot onttrekking aan de (overige) bestemmingsreserves
voor een bedrag van € 1,5 miljoen en deze middelen voor 2017 en volgende jaren
beschikbaar te stellen. E.e.a. conform bijlage II sub 10;

11.

In te stemmen met het voorstel tot onttrekking aan de uitvoeringsreserve KvO voor een
bedrag van € 17,9 miljoen en deze middelen toevoegen aan de Algemene
Financieringsreserve. E.e.a. conform bijlage II sub 11;
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12.

In te stemmen met het voorstel tot onttrekking aan de (overige) bestemmingsreserves
voor een bedrag van € 2,8 miljoen en deze middelen toevoegen aan de Algemene
Financieringsreserve. E.e.a. conform bijlage II sub 12;

13.

In te stemmen met het voorstel tot onttrekking aan de Algemene Reserve Grond voor
een bedrag van € 2,8 miljoen en deze middelen voor de exploitatie 2016 beschikbaar te
stellen. E.e.a conform bijlage II sub 13,

14.

In te stemmen met de voorstellen tot onttrekking aan de Algemene Financieringsreserve
voor een bedrag van € 3,8 miljoen en deze middelen toevoegen aan de Algemene
Reserve. E.e.a. conform bijlage II sub 14,

15.

In te stemmen met het voorstel tot onttrekking aan Algemene Reserve voor een bedrag
van € 1,6 miljoen en deze middelen toevoegen aan de Algemene Reserve Grond. E.e.a.
conform bijlage II sub 15,

16.

In te stemmen met de voorstellen tot onttrekking aan de Algemene Risico Reserve voor
een bedrag van € 7,4 miljoen en deze middelen toevoegen aan de Algemene Reserve.
E.e.a. conform bijlage II sub 16.

Zwolle,
Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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Bijlage II: Totaaloverzicht resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen, voortvloeiend uit
het Jaarverslag 2016
Reguliere resultaatbestemmingen
1. Voorstellen reguliere resultatenbestemmingen t.g.v. de exploitatie 2017 (e.v.)

Nr.

Naam

Kerntaak

Bedrag

Prestatie

1

Decentralisatie uitkering
Greendeal

Milieu en energie

€ 3.000.000

2.1.1
alg.prov.f

2.

Decentralisatie uitkering Energy
Efficiency Directive (EED)
Decentralisatie uitkering
Luchthavens
Adviseren over en stimuleren
van duurzaamheidsinitiatieven

Milieu en energie

€ 11.000

Milieu en energie

€ 46.000

Milieu en energie

€ 106.000

2.2.2
alg.prov.f
2.2.2
alg.b&l
2.5.1

Vitaal platteland

€ 260.000

3.2.1

Vitaal platteland

€ 75.000

3.3.1

7.

Opstellen en actualisatie
beheersplannen Natura 2000
Versterken samenhang
economie, natuur en
samenleving
Milieu-innovatie in de landbouw

Vitaal platteland

€ 3.000.000

3.4.2

8.

Monitoren en evaluatie

Vitaal platteland

€ 1.000.000

3.5.6

9.

Programma aanpak Stikstof

Vitaal platteland

€ 256.647

3.5.6
alg.prov.f

10.

Beheer landschap

Vitaal platteland

€ 50.000

8.2.1

11.

Beheer bestaande participaties
werklocaties
Subsidie rijksmonument

Regionale economie

€ 3.445.300

5.1.3

Culturele infrastructuur en
monumentenzorg
Kwaliteit openbaar bestuur

-/- € 44.000

6.1.10

€ 874.000

7.1.5

€ 75.000

8.2.1

3.
4.
5.
6.

12.
13.

Samenwerking met overheden in
de Regionale Uitvoeringsdiensten
(RUD)

14.

Grondzaken

Gebiedsontwikkeling

Totaal voorstellen reguliere resultaatbestemmingsvoorstellen t.g.v. de
exploitatie 2017 (ev)
2.

Voorstellen toevoegingen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR)

Nr.

Naam

Kerntaak

15.

N34

16.

Uitvoering beheer en onderhoud
provinciale infrastructuur
Werklocaties: basis op orde

17.

Totaal
voorstellen
toevoegingen
Financieringsreserve (AFR)
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Bedrag

Prestatie

Mobiliteit

€ 1.500.000

4.6.3

Mobiliteit

€ 297.000

4.7.1

€ 26.800.000

5.1.1

Regionale economie
aan

de

Algemene

€ 28.597.000

3.
Nr.

Voorstel toevoeging aan de Algemene Reserve Grond (ARG)

Naam

Kerntaak

18.

Grond voor Grond en Tijdelijk Gebiedsontwikkeling
beheer en grond en opstallen
Totaal voorstel toevoeging aan de Algemene Reserve Grond (ARG)
4.
Nr.

€ 6.725.503

8.2.1

€ 6.725.503

Kerntaak

19.

Decentralisatie
uitkering
Beter Mobiliteit
benutten
20. Gedragsbeïnvloeding
Mobiliteit
verkeersveiligheid
Totaal voorstellen toevoegingen aan de overige bestemmingsreserves

Nr.

Prestatie

Voorstellen toevoegingen aan de overige bestemmingsreserve

Naam

5.

Bedrag

Bedrag

Prestatie

€ 270.000

4.8.1
alg.prov.f
4.5.2

€ 408.000
€ 678.000

Voorstellen toevoegingen aan de uitvoeringsreserve EHS

Naam

Kerntaak

21.

Decentralisatie uitkering Natuur:
Vitaal platteland
Kleine natuurbeheerders
22. Agrarisch Natuur- en
Vitaal platteland
Landschapsbeheer
23. Decentralisatie uitkering
Gebiedsontwikkeling
Hydrologische maatregelen
Totaal voorstellen toevoegingen aan de uitvoeringsreserve EHS

Bedrag

Prestatie

€ 256.647

3.1.3
alg.prov.f
3.1.4
alg.prov.f
8.1.2
alg.prov.f

€ 156.210
€ 2.273.280
€ 2.686.137

Begrotingswijzigingen
6.

Voorstellen onttrekkingen aan de reserve uitvoering KvO t.g.v. de exploitatie
2017 (e.v.)

Nr.

Naam

Kerntaak

24.

28.

Stimuleren
en
faciliteren
ruimtelijke ordening en kwaliteit
Sturen
op
balans
op
de
woningmarkt
Stimuleren
en
faciliteren
ontwikkelen met kwaliteit in het
landelijk gebied
Stimuleren
transformatie
en
herstructurering
Waterveiligheid

29.

IJssel-Vechtdelta

30.

Uitvoeren
projecten
vermindering milieuhinder
Afronding natuuropgave
projecten

25.
26.

27.

31.

32.

Nationale parken

Bedrag

Prestatie

Ruimtelijke ontwikkeling en
waterbeheer
Ruimtelijke ontwikkeling en
waterbeheer
Ruimtelijke ontwikkeling en
waterbeheer

€ 305.000

1.1.2

€ 12.000

1.1.3

€ 310.000

1.2.1

€ 828.000

1.3.2

€ 18.000

1.4.1

€ 1.504.000

1.4.3

t.b.v.

Ruimtelijke ontwikkeling en
waterbeheer
Ruimtelijke ontwikkeling en
waterbeheer
Ruimtelijke ontwikkeling en
waterbeheer
Milieu en energie

€ 75.000

2.1.1

pMJP-

Vitaal platteland

€ 900.000

3.2.3

Vitaal platteland

€ 70.000

3.3.2
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Nr.

Naam

Kerntaak

Bedrag

Prestatie

33.

Programma Twickel

Vitaal platteland

€ 123.000

3.3.3

34.

Goederenvervoer over water

Mobiliteit

€ 1.594.000

4.4.2

35.

Integraal mobiliteitsbeleid

Mobiliteit

€ 117.000

4.1.3

36.

A1

Mobiliteit

€ 32.000

4.6.1

37.

N35

Mobiliteit

€ 25.000

4.6.4

38.

Werklocaties: basis op orde

Regionale economie

€ 417.000

5.1.1

39.

Breedband:
digitale
bereikbaarheid op woon- en
werklocaties in het buitengebied
Kwetsbare
groepen
op
de
arbeidsmarkt

Regionale economie

€ 85.000

5.1.4

Regionale economie

€ 121.000

5.2.3

41.

Van idee naar marktintroductie

Regionale economie

€ 929.000

5.3.2

42.

Versterken ondernemerschap in
Overijssel

Regionale economie

€ 58.000

5.4.1

43.

Bevorderen van sport

Regionale economie

€ 234.000

5.4.2

44.

Acquisitie

Regionale economie

€ 603.000

5.4.3

45.

Culturele infrastructuur en
monumentenzorg

€ 2.000

6.2.1

46.

Samenwerken met partners aan
Oost
Nederlandse
culturele
infrastructuur
Stimuleren van cultuureducatie

€ 5.000

6.3.1

47.

Stimuleren van cultuurparticipatie

Culturele infrastructuur en
monumentenzorg
Culturele infrastructuur en
monumentenzorg
Kwaliteit openbaar bestuur

€ 2.000

6.3.2

€ 100.000

7.1.6

40.

48.

(Rijks)taken Commissaris van de
Koning
Totaal voorstellen onttrekkingen aan de reserve uitvoering KvO t.g.v.
de exploitatie 2017 (e.v.)
7.

€ 8.469.000

Voorstellen overheveling uitvoering KvO 2017 (e.v.) naar exploitatie 2016

Nr.

Naam

Kerntaak

Bedrag

Prestatie

49.

Spoorvechtdallijnen

Mobiliteit

-/- € 243.000

4.2.5

50.

Spoor Zwolle – Enschede

Mobiliteit

-/- € 1.903.000

4.2.6

51.

Spoor Zwolle – Kampen

Mobiliteit

-/- € 159.000

4.2.7

52.

Ruimte voor de Rivier Ijsseldelta

Gebiedsontwikkeling

-/- € 434.000

8.1.1

53.

Noordoost-Twente

Gebiedsontwikkeling

-/- € 35.000

8.1.3

Totaal voorstellen overheveling uitvoering KvO 2017 (e.v.) naar
exploitatie 2016
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-/-€ 2.774.000

8.

Voorstellen aframingen van de reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene
Reserve (AR)

Nr.

Naam

Kerntaak

54.

Ruimtelijke ontwikkeling
en waterbeheer
Milieu en energie

60.

Uitvoeringsprogramma
Nationaal
Landschap Ijsseldelta
Uitvoering
projecten
t.b.v.
vermindering milieuhinder
Meerjarig
programma
externe
veiligheid (MEVO)
Adviseren
en
stimuleren
van
duurzaamheidsinitiatieven
Stimuleren van het gebruik van het
netwerk Overijssel
Breedband: digitale bereikbaarheid
op woon- en werklocaties in het
buitengebied
Van idee naar marktintroductie

61.

Steunfunctietaken WMO

Sociale kwaliteit

55.
56.
57.
58.
59.

Bedrag

Prestatie

€ 39.000

1.2.2

€ 263.000

2.4.1

Milieu en energie

€ 36.000

2.4.3

Milieu en energie

€ 71.000

2.5.1

Milieu en energie

€ 71.000

2.5.2

Regionale economie

€ 2.000.000

5.1.4

Regionale economie

€ 577.000

5.3.2

€ 16.000

9.1.2

Voorstellen aframingen van de reserve uitvoering KvO t.g.v. de
Algemene Reserve (AR)
62. Meerjarig
programma
externe Milieu en energie
veiligheid (MEVO)
63. Concessie- en contractmanagement Mobiliteit
van trein, bus en regiotaxi
64. Interbestuurlijk toezicht
Kwaliteit
openbaar
bestuur
Totaal voorstellen aframingen van de reserve uitvoering KvO t.g.v.
de Algemene Reserve (AR)
9.

€ 3.073.000
-/- € 2.000

2.4.3

-/- € 64.000

4.2.3

-/- € 1.000

7.1.1

€ 3.006.000

Voorstellen aframingen van de reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene
Financieringsreserve (AFR)

Nr.

Naam

Kerntaak

Bedrag

Prestatie

65.

N34

Mobiliteit

€ 1.783.000

4.6.3

66.

N307

Mobiliteit

€ 101.000

4.6.6

67.

N340-N48-N377

Mobiliteit

€ 78.000

4.6.7

68.

N348 2e fase (Raalte-Ommen)

Mobiliteit

€ 389.000

4.6.8

69.

Vervangingsinvesteringen
provinciale infrastructuur
Risicofinanciering

Mobiliteit

€ 258.000

4.7.2

€ 5.263.000

5.3.4

70.

Regionale economie

Totaal voorstellen aframingen van de reserve uitvoering KvO t.g.v.
de Algemene Financieringsreserve (AFR)

€ 7.872.000

10. Voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve t.g.v. de exploitatie
2017 (e.v.)
Nr.

Naam

Kerntaak

Bedrag
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Prestatie

11

71.

Sanering Olasfaterrein

Milieu en energie

Totaal voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve
t.g.v. de exploitatie 2017 (e.v.)

€ 1.466.000

2.3.4

€ 1.466.000

11. Voorstel onttrekking aan de reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene
Financieringsreserve (AFR)
Nr.

Naam

72.

Afronding natuuropgave
projecten
Risicofinanciering

73.

Kerntaak
pMJP-

Vitaal platteland
Regionale economie

Totaal voorstel onttrekking aan de reserve uitvoering KvO t.g.v. de
Algemene Financieringsreserve (AFR)

Bedrag

Prestatie

€ 6.000

3.2.3

€ 17.904.319

5.3.4

€ 17.910.319

12. Voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve t.g.v. de Algemene
Financieringsreserve (AFR)
Nr.

Naam

Kerntaak

74.

Verkenningen, planstudies en Mobiliteit
realisatie
provinciale
wegenprojecten
Totaal voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve
t.g.v. de Algemene Financieringsreserve (AFR)

Bedrag

Prestatie

€ 2.800.000

4.6.9

€ 2.800.000

13. Voorstel onttrekking aan de Algemene Reserve Grond (ARG) t.g.v. de
exploitatie 2016
Nr.

Naam

75.

Waardering
IJsseldelta

Kerntaak
restgronden

Gebiedsontwikkeling

Totaal voorstel onttrekking aan de Algemene Reserve Grond (ARG)
t.g.v. de exploitatie 2016

Bedrag

Prestatie

€ 2.753.230

8.2.1

€ 2.753.230

14. Voorstellen onttrekkingen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR) t.g.v.
de Algemene Reserve (AR)
Nr.

Naam

Kerntaak

76.

Sturen
op
balans
op
de
woningmarkt
Aflossing duurzaamheidleningen

Ruimtelijke ontwikkeling
en waterbeheer
Milieu en energie

€ 1.768.000

1.1.3

€ 2.034.848

2.1.1

Totaal
voorstellen
onttrekkingen
aan
de
Algemene
Financieringsreserve (AFR) t.g.v. de Algemene Reserve (AR)

€ 3.802.848

77.

Bedrag

Prestatie

15. Voorstel onttrekking aan de Algemene Reserve (AR) t.g.v. de Algemene
Reserve Grond (ARG)
Nr.

Naam

Kerntaak

78.

Aanvulling ARG

Gebiedsontwikkeling
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Bedrag
€ 1.614.000

Prestatie
8.2.1

Nr.

Naam

Kerntaak

Bedrag

Totaal voorstel onttrekking aan de Algemene Reserve (AR) t.g.v. de
Algemene Reserve Grond (ARG)

Prestatie

€ 1.614.000

16. Voorstellen onttrekkingen aan de Algemene Risico Reserve (ARR) t.g.v. de
Algemene Reserve (AR)

Nr.
79.

Naam

Kerntaak

Bedrag

Breedband:
digitale Regionale economie
bereikbaarheid
op
woon-en
werklocaties in het buitengebied
80.
Afronding natuuropgave pMJP- Bedrijfsvoering
projecten
Totaal voorstellen onttrekkingen aan de Algemene Risico Reserve
(ARR) t.g.v. de Algemene Reserve (AR)

Prestatie

€ 5.100.000

5.1.4

€ 2.268.901

3.2.3

€ 7.368.901
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Bijlage III Toelichting op de voorstellen voor resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen

1.

Voorstellen
2017(e.v.)

reguliere

resultatenbestemmingen

t.g.v.

de

exploitatie

Nr.: 1
Naam: Decentralisatie uitkering Greendeal (€ 3.000.000)
Er zijn door het Rijk financiële middelen beschikbaar gesteld (€ 3,0 miljoen) voor de Green
Deal die door diverse partijen is ondertekend in 2016. De Green Deal omvat de verduurzaming
en uitbreiding van Warmtenet Hengelo en de versnelde aansluiting High Tech System Park
(HTSP). Het bedrag van € 3,0 miljoen is in december 2016 aan de Provincie uitgekeerd en zal
in 2017 in zijn geheel worden overgemaakt naar de Gemeente Hengelo mits de
subsidieaanvraag wordt goedgekeurd.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 3,0 miljoen middels een resultaatbestemming toe te
voegen aan de jaarschijf van prestatie 2.1.1 in de begroting 2017.

Nr.:2
Decentralisatie uitkering Energy Efficiency Directive (EED (€ 11.000)
Provincies zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de
vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit
voort uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). De provincies
worden gecompenseerd voor de uitvoeringslast van deze extra toezichtstaak. In de
decembercirculaire 2016 van het Provinciefonds is voor 2016 een bedrag toegevoegd van €
11.000,- ter dekking van de eenmalige kosten (zoals training) en van de structurele kosten
voor 2016 en 2017. Deze middelen zullen in 2017 worden ingezet.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 11.000 middels een resultaatbestemming toe te
voegen aan de jaarschijf van prestatie 2.2.2 in de begroting 2017.

Nr.:3
Decentralisatie uitkering Luchthavens (€ 46.000)
Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn
de provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (nietnationale) luchtvaartterreinen. Via het provinciefonds heeft de provincie Overijssel in 2016
opnieuw een bedrag van € 46.000 ontvangen. In 2017 zal deze bijdrage ingezet worden ter
dekking van onderzoekskosten.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 46.000 middels een resultaatbestemming toe te
voegen aan de jaarschijf van prestatie 2.2.2 in de begroting 2017.

Nr.4:
Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven (€ 106.000)
Het budget voor deze prestatie bestaat voor € 100.000 uit de eind 2015, via het
provinciefonds ontvangen middelen voor het programma Duurzaam Door. In de
septembercirculaire 2016 over het provinciefonds is opgenomen dat Overijssel ook in 2016 €
100.000 ontvangt voor het programma Duurzaam Door. De daarmee totaal beschikbare
middelen van € 200.000 voor dit programma is in 2016 bijna € 94.000 besteed. Voor de
resterende middelen, € 106.000, doen wij een voorstel tot resultaatbestemming.
Wij stellen u voor om € 106.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf
2017 van prestatie 2.5.1 in de begroting 2017.
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Nr.5:
Opstellen en actualisatie beheersplannen Natura 2000 (€ 260.000)
De realisatie op de prestatie blijft € 260.000 achter op de begroting 2016. Zoals bij de
inhoudelijke toelichting vermeld is een aantal gebiedsprocessen vertraagd waardoor ook de
financiële realisatie achter is gebleven. Voor de resterende middelen doen wij een voorstel tot
resultaatbestemming om de beheerplannen in 2017 te kunnen opstellen c.q. af te ronden.
Wij stellen u voor om € 260.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf
2017 van prestatie 3.2.1

Nr.6:
Versterken samenhang economie, natuur en samenleving (€ 75.000)
Binnen de prestatie is € 75.000 nog niet besteed voor de uitvoering van een faunapassage
N334. Deze faunapassage zal naar verwachting in 2017 worden gerealiseerd.
Wij stellen u voor om € 75.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf
van prestatie 3.3.1 in de begroting 2017.

Nr.7:
Milieu-innovatie in de landbouw (€ 3.000.000)
Binnen deze prestatie is een budget beschikbaar van € 3,0 miljoen voor innovatieve
maatregelen gericht op de beperking van stikstofdepositie en andere milieuopgaven. Dit
budget is onderdeel van een meerjarig budget van in totaal € 8,5 miljoen. Bij de tweede
monitor 2016 hebben wij al aangekondigd voor deze niet bestede middelen een voorstel voor
resultaatbestemming te doen.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen
aan de jaarschijf 2019 van prestatie 3.4.2.

Nr.8:
Monitoren en evaluatie (€ 1.000.000)
In de 1e en 2e monitor hebben wij gemeld dat de realisatie van het budget achter blijft bij de
begroting 2016. De hoogte van de monitoringskosten wordt medebepaald door het moment
waarop een nulmeting wordt uitgevoerd en het moment waarop wordt gerapporteerd. Op deze
momenten worden extra kosten gemaakt voor de informatieverzameling en –analyse.
Daardoor zal de besteding volgens een ander patroon verlopen dan nu in de begroting is
opgenomen. In verband daarmee stellen wij voor een deel van het budget 2016 toe te voegen
aan de budgetten voor deze prestatie in de komende jaren, 2017 tot en met 2024.
Wij stellen u voor om € 1,0 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan prestatie
3.5.6 in de begroting 2017:
- jaarschijf 2017: € 200.000,
- jaarschijf 2018: € 150.000
- jaarschijf 2019: € 100.000.
- jaarschijf 2020: € 150.000,
- jaarschijven 2021 tot en met 2024 jaarlijks: € 100.000.

Nr.9:
Programma aanpak Stikstof (€ 256.647)
In de decembercirculaire 2016 van het provinciefonds is opgenomen dat de provincies een
bijdrage van € 2,4 miljoen krijgen vanwege de gestegen lasten voor monitoring en onderzoek
in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De provincie Overijssel ontvangt
hiervan € 256.647, bij de jaarrekening 2016 wordt via een resultaatbestemming jaarlijks €
32.000 toegevoegd aan de jaarschijven 2017-2024 onder prestatie 3.5.6.

Statenvoorstel nr. PS/2017/268

15

Nr.10:
Beheer landschap (€ 75.000)
Het budget voor vrijwillige landschapsbeheer is in 2016 volledig gerealiseerd. Daarnaast is er
binnen deze prestatie ook een budget beschikbaar voor De Gooiermars. Met een doeluitkering
van het rijk (Koopmansgelden) zijn in het verleden twee agrarische bedrijven aangekocht. De
bijbehorende grond is inmiddels ingezet voor realisatie van 60 ha nieuwe natuur. Beide
voormalige agrarische erven zijn beschikbaar voor burgerbewoning. Eén van beide erven is
inmiddels verkocht.
De resterende middelen uit de doeluitkering zijn in december 2014, middels een beschikking
aan de gemeente Deventer, ingezet voor de vorming van een beheerfonds voor genoemde
nieuwe natuur. Eind december 2014 is tevens het resterende deel van de eerste kavel
verkocht. Bij de jaarrekening 2014 heeft u besloten de verkoopopbrengst beschikbaar te
houden, om deze tezamen met de opbrengst van de te verkopen tweede kavel in te zetten
voor aanvulling van het beheerfonds en voor de oprichting van een gebiedsfonds Gooiermars.
De verkoop van de tweede kavel is nog niet gerealiseerd.
Wij stellen u daarom voor het restantbudget voor de Gooiermars, afkomstig uit de verkoop
van de eerste kavel beschikbaar te houden voor aanvulling van het beheerfonds en oprichting
van een gebiedsfonds Gooiermars.
Wij stellen u voor om € 50.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf
van prestatie 8.2.1 in de begroting 2017

Nr.11:
Beheer bestaande participaties werklocaties (€ 3.445.300)
Op 7 december 2016 heeft u besloten (PS/2016/985 Dekking investeringen RBT) om middelen
beschikbaar te stellen ten behoeve van het RBT. Als gevolg daarvan verbetert het resultaat
van deze grondexploitatie, waardoor een deel van de voorziening voor het RBT is vrijgevallen:
ruim € 3,5 miljoen. In voornoemd besluit is de vrijval van deze middelen bestemd als dekking
voor de bijdrage aan het RBT.
Conform uw besluit van 7 stellen wij u voor om een bedrag van € 3.445.300 middels
resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 5.1.3 in de begroting 2017.

Nr.12:(-/- € 44.000)
Subsidie rijksmonument
Eind 2016 hebben wij het bezwaarschrift gegrond verklaard van een eigenaar van een
rijksmonument tegen de afwijzing van een subsidie aanvraag in 2015. Wij hebben het
bestreden besluit herroepen en alsnog de gevraagde subsidie toegekend. Hiermee werd het in
2016 beschikbare budget overschreden met € 44.000.
Wij stelllen u voor het beschikbare budget 2017 te verlagen met dit bedrag.

Nr.13:
Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) (€ 874.000)
Om de implementatie en doorwerking van de RUD's binnen de provinciale organisatie goed
vorm te geven is externe inhuur noodzakelijk. Automatiseringssystemen zullen verder
aangepast moeten worden. Daarnaast ontstaan er mogelijk frictiekosten die gefinancierd
moeten worden. De beschikbare middelen die hiervoor vorig jaar ter beschikking gesteld zijn,
zijn beperkt aangesproken vanwege de vertraging. Binnen de beschikbare programmagelden
in 2017 zijn geen middelen beschikbaar voor deze uitgaven. Daarom wordt aanvullend een
beroep gedaan op de binnen het product onvoorzien apart gezette middelen voor de inrichting
van RUD's.
Wij stellen voor het resterende budget ad € 474.000 en de gereserveerde ruimte binnen het
product onvoorzien ad € 400.000 over te hevelen naar 2017 en toe te voegen aan prestatie
7.1.5 Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten.
Het budget zal worden benut voor:
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- inhuur deskundigheid ten behoeve van de vorming van de gemeenschappelijke regelingen;
- invulling van de nieuwe coördinatietaak van de provincie op het gebied van toezicht en
handhaving;
- frictiekosten;
- inrichting van systemen.

Nr.14:
Grondzaken (€ 75.000)
Wij stellen u voor om een bedrag van € 75.000 middels resultaatbestemming toe te voegen
aan de jaarschijf van deze prestatie (8.2.1) in de begroting 2017, ter dekking van de kosten
voor het project afstoten van overtollige gronden en opstallen.

2.

Voorstellen toevoegingen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR)

Nr.15:
N34 (€ 1.500.000)
Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede middelen toe te
voegen aan de Algemene Financieringsreserve. De bijdrage van de gemeente Hardenberg voor
de N34 van € 1,5 miljoen is al eind 2016 ontvangen. Deze was niet voor 2016 in de raming
opgenomen. Om deze reden stellen wij voor ook ontvangen bijdrage te storten in de Algemene
Financieringsreserve (AFR).

Nr.16:
Uitvoering beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (€ 297.000)
Voor de gladheidbestrijding wordt jaarlijks een gedeelte van de zoutstrooiers en
sneeuwploegen vervangen. In 2016 heeft hiervoor een aanbesteding plaatsgevonden die
vanwege een bezwaar van een van de inschrijvers pas eind 2016 tot afronding is gekomen.
Als gevolg hiervan heeft de jaarlijkse vervanging van een gedeelte van de zoutstrooiers en
sneeuwploegen niet in 2016 plaatsgevonden. Dit wordt in 2017 gerealiseerd. Het jaarlijks
beschikbare budget hiervoor is dan ook niet tot besteding gekomen. Wij verzoeken u €
297.000 voor de aanschaf van zoutstrooiers en sneeuwploegen vanuit 2016 door te schuiven
naar 2017.
Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet
toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.7.1.

Nr.17:
Werklocaties: basis op orde (€ 26.800.000)
Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) is opgericht met de gedachte dat zij eind
2018 haar opgave had gerealiseerd, maar ook alle middelen waren besteed. Bij de beoordeling
van het risico bij de provinciale jaarrekening 2015 werd hier nog vanuit gegaan en werd de
HMO voor 100% voorzien. Echter het is HMO in de afgelopen periode gelukt om mede door
inzet van andere instrumenten (o.a. verstrekken van leningen) bij investeringen in
bedrijventerreinen het provinciaal vermogen nagenoeg te behouden. In uw besluit van
september 2016 tot verbreding van de opdracht, waarbij HMO structureel inzet gaat plegen op
alle werklocaties, is dan ook het streven naar het behoud van het provinciaal vermogen
opgenomen. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat voor realisatie van het
maatschappelijk effect soms verlies moet worden geduld, om een groter effect te
bewerkstelligen. Daarom is aan de HMO een streefwaarde van 75% instandhouding van het
provinciaal vermogen meegegeven.
Aangezien HMO op dit moment nagenoeg volledig het provinciaal vermogen behouden heeft,
wordt conform de regels van BBV de waardering van de HMO gesteld op verkrijgingsprijs of
lagere marktwaarde (lees intrinsieke waarde). De intrinsieke waarde van HMO per 31
december 2016 is € 26,8 miljoen en de verkrijgingsprijs is € 27,3 miljoen.
Voorzichtigheidshalve wordt daarom HMO gewaardeerd op € 26,8 miljoen en wordt een
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risicovoorziening gevormd voor het verschil tussen de intrinsieke waarde en de
verkrijgingsprijs van € 0,5 miljoen. De waardering van de HMO naar € 26,8 miljoen leidt tot
een vrijval van de risicovoorziening voor een even zo hoog bedrag omdat tot vorig jaar HMO
voor 100% voorzien was. Conform het door u vastgestelde beleid (Optimale inrichting
provinciale financiën PS/2014/1051) is afgesproken dat tegenover de waardering van een
deelneming eenzelfde waarde in de Algemene Financieringsreserve wordt gevormd.
Wij stellen u daarom voor om de vrijval van € 26,8 miljoen van de risicovoorziening middels
een resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR)

3.

Voorstel toevoeging aan de Algemene Reserve Grond (ARG)

Nr.18:
Grond voor Grond en Tijdelijk beheer en grond en opstallen (€ 6.725.503)
Vanwege het afstoten van overtollige gronden en opstallen is een opbrengst gerealiseerd van
€ 673.230. Deze opbrengst is niet vooraf geraamd.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 598.230 middels resultaatbestemming toe te voegen
aan de Algemene Reserve Grond.
Vanwege het tijdelijk beheer van gronden en opstallen in eigendom van de provincie is per
saldo een opbrengst gegenereerd van € 341.000. De kosten zijn hoger vanwege hogere
eigenaarslasten. Daartegenover staat vanwege een incidentele meevaller een hogere
opbrengst. Deze opbrengst komt conform bestaand beleid ten gunste van het voor tijdelijk
beheer afgebakende deel van de Algemene Reserve Grond. Hiervan is € 317.986 in de
begroting 2016 opgenomen en reeds toegevoegd aan de Algemene Reserve Grond.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 23.014 middels resultaatbestemming toe te voegen
aan de Algemene Reserve Grond.
Vanuit de verkoop van ILG-gronden is in het kader van het project Grond voor Grond per
saldo een opbrengst gegenereerd van bijna € 10.6 miljoen. Deze opbrengst komt conform
bestaand beleid ten gunste van de Algemene Reserve Grond. Hiervan is in de begroting van
2016 € 4.500.000 opgenomen en reeds toegevoegd aan de Algemene Reserve Grond. Er zijn
meer kosten gemaakt met betrekking tot onvoorziene boekverliezen en een sanering van
agrarisch erf. Er zijn daarentegen meer opbrengsten gerealiseerd vanwege extra verkopen.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 6.065.141 middels resultaatbestemming toe te voegen
aan de Algemene Reserve Grond.
Voor de grondvoorraad met betrekking tot de restgrond N340 is in het kader van de jaarlijkse
beoordeling vastgesteld dat de marktwaarde van een enkel perceel lager is dan de
boekwaarde, maar omdat het verschil minder groot is dan het voorgaande jaar, kan nu een
deel van de voorziening vrijvallen.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 39.118 middels resultaatbestemming toe te voegen
aan de Algemene Reserve Grond.
Samenvatting:
1.Overtollige gronden en opstallen
2.Tijdelijke beheer van gronden en opstallen
3.Verkoop ILG-gronden
4.Restgrond N340
Totaal

4.

€
€
€
€
€

598.230
23.014
6.065.141
39.118
6.725.503

Voorstellen toevoegingen aan de overige bestemmingsreserve

Nr.19:
Decentralisatie uitkering Beter benutten (€ 270.000)
Het Rijk heeft via de decembercirculaire van het Provinciefonds € 270.000 beschikbaar gesteld
voor Intelligente Transportsystemen via de decentralisatie uitkering Beter Benutten. Hierdoor
stond deze baat nog niet in de begroting. Deze Rijksmiddelen zijn gekoppeld aan een eigen
regionale bijdrage en dienen specifiek voor intelligente transportsystemen te worden ingezet.
Via dit jaarverslag wordt u voorgesteld om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te
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voegen aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer, zodat deze middelen voor de
uitvoering in 2017 beschikbaar blijven.

Nr.20:
Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (€ 408.000)
In de begroting 2016 is € 1,7 miljoen opgenomen voor subsidies aan gemeenten ten behoeve
van verkeersveiligheidsmaatregelen. De onderbesteding hierop is € 0,4 miljoen. Daarnaast is
er voor € 1,7 miljoen aan subsidies teruggekomen. Dit betreft subsidies die in 2014/2015 nog
door de Regio Twente zijn verstrekt en bij de afrekening in 2016 op een lager bedrag zijn
vastgesteld. Tezamen vormt dit een 'onderbesteding' van € 2,1 miljoen. Conform de afspraken
die gemaakt zijn met de Regio Twente bij de overdracht van de verkeers- en vervoertaken
naar de provincie, blijven deze middelen tot en met 2020 beschikbaar voor Twentse
mobiliteitsprojecten.
Op grond van vorenstaande zal de begrote € 1,7 miljoen niet worden onttrokken aan de
reserve Verkeer en Vervoer en stellen wij voor om € 0,4 miljoen toe te voegen aan de reserve
Verkeer en Vervoer. Daarmee blijft de 'onderbesteding' van € 2,1 miljoen voor
verkeersveiligheid beschikbaar.

5.

Voorstellen toevoegingen aan de uitvoeringsreserve EHS

Nr.21:
Decentralisatie uitkering Natuur: Kleine natuurbeheerders (€ 256.647)
Provincies realiseren daarnaast een transitie naar een collectief beheer door kleine
natuurbeheerders (<75 ha). Rijk en provincies hebben voor de periode 2017 tot en met 2022
een taakstellend transitiebedrag van € 10 miljoen afgesproken, waarvan 60% (€ 6 miljoen)
door het Rijk wordt betaald en 40% (€ 4 miljoen) door provincies. De rijksbijdrage van € 6
miljoen is inclusief een structurele rijksbijdrage voor de uitvoering door kleine
natuurbeheerders (€ 0,6 miljoen structureel ofwel € 3,6 miljoen in de periode 2017 tot en met
2022). Daaruit volgt dat het Rijk in aanvulling hierop eenmalig € 2,4 miljoen bijdraagt aan de
transitie (2017 tot en met 2022), dit bedrag is in de december circulaire 2016 beschikbaar
gesteld.
De provincie ontvangt hiervan € 256.647, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016 via een
resultaatbestemming toegevoegd aan de uitvoeringsreserve EHS

Nr.22:
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (€ 156.210)
Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (2014 – 2016) zijn in het
kader van het Natuurpact afspraken gemaakt over de financiering van de kosten. Het
gezamenlijke transitietraject is in 2016 afgerond en er is een financiële eindbalans opgemaakt.
Daarbij zijn de gemaakte kosten en gerealiseerde betalingen afgezet tegen de bestuurlijk
gemaakte financieringsafspraken. Op basis hiervan is vastgesteld dat het ministerie van
Economische Zaken per saldo, in de december circulaire 2016, een éénmalige bijdrage aan
provincies ter beschikking stelt van € 2,46 miljoen en dat provincies de transitie afronden.
De provincie Overijssel ontvangt hiervan € 156.210, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016
via een resultaatbestemming toegevoegd aan de uitvoeringsreserve EHS.

Nr.23:
Decentralisatie uitkering Hydrologische maatregelen (€ 2.273.280)
In aanvulling op de toekenning in de meicirculaire 2016 ontvangen de provincies een
totaalbedrag van € 12,8 miljoen voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen. De
provincie ontvangt hiervan € 2.273.280, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016 via een
resultaatbestemming toegevoegd aan de uitvoeringsreserve EHS.

Statenvoorstel nr. PS/2017/268

19

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.273.280 middels resultaatbestemming toe te voegen
aan de uitvoeringsreserve EHS.

6.

Voorstellen onttrekkingen aan de reserve uitvoering KvO t.g.v. de exploitatie
2017 (e.v.)

Nr.24:
Stimuleren en faciliteren ruimtelijke ordening en kwaliteit (€ 305.000)
De onderbesteding van per saldo € 258.000 valt uiteen in twee componenten: een
onderbesteding van € 380.000, merendeels op de subsidieregeling Leefbare kleine kernen
(Ubs 5.10) en lagere legesinkomsten van € 122.000 op project de Veenwieken (zie ook
prestatie 1.1.5). De lagere inkomsten houden verband met het feit dat het geplaatste
vermogen uiteindelijk lager uitviel dan vooraf werd verwacht (lagere grondslag legesheffing).
Daarnaast is de opstelling gewijzigd waardoor er voor 4 van de 10 turbines vergunning is
verleend door de provincie (en 6 door Hardenberg), waar aanvankelijk werd aangenomen dat
5 om 5 zou gebeuren.
Deze prestatie wordt uit meerdere dekkingsbronnen gefinancierd. Op het KvO deel bedraagt
de onderuitputting € 305.000.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 305.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.1.2 om de
regeling Leefbare kleine kernen in 2017 voort te zetten.

Nr.25:
Sturen op balans op de woningmarkt (€12.000)
De overschrijding op deze prestatie is € 56.000. De baten zijn € 79.000 lager dan begroot,
door vervroegde aflossingen op verstrekte startersleningen. Daar staat tegenover dat er €
23.000 minder aan kosten is gemaakt. Van deze € 23.000 heeft € 12.000 betrekking op het
KvO subsidiebudget 'Balans op de Woningmarkt'.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 12.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.1.3.

Nr.26:
Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied (€ 310.000)
De onderbesteding van € 310.000 heeft betrekking op de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
(€ 113.000) en de subsidieregelingen voor ruimtelijke kwaliteit (€ 197.000, Ubs 5.25a, 5.25b).
De activiteiten voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving drukken financieel op 2017. Voor
het continueren van de subsidieregelingen, zijn de niet bestede middelen nodig in 2017.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 310.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.2.1.

Nr.27:
Stimuleren transformatie en herstructurering (€ 828.000)
Najaar 2016 is het investeringsvoorstel "De Stadsbeweging" vastgesteld. De inschatting was
dat een bedrag van € 1,1 miljoen benodigd was in 2016 om een vliegende start te kunnen
maken met het uitvoeringsprogramma. In 2016 zijn veel activiteiten opgestart. De financiële
lasten hiervan drukken grotendeels op 2017. Ultimo 2016 is ca. € 0,3 miljoen besteed.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 828.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.3.2.
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Nr.28:
Waterveiligheid (€ 18.000)
De planstudie van het laatste deel van het project IJsseluiterwaarden Olst loopt door in 2017.
Op het budget is € 18.000 niet tot besteding gekomen in 2016.
Wij stellen u voor om het bedrag van € 18.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.4.1.

Nr.29:
IJssel-Vechtdelta (€ 1.504.000)
Ultimo 2016 bedraagt de onderbesteding op het programma IJssel-Vechtdelta € 1,5 miljoen.
Dit is voor € 1,2 miljoen het gevolg van onderuitputting op de subsidieregeling Waterveiligheid
en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta (Ubs 5.23). Over conceptsubsidieaanvragen lopen
gesprekken die naar verwachting tot een definitieve aanvraag in 2017 zullen leiden. Daarnaast
zijn er minder kosten gemaakt voor het programmabureau (€ 0,3 miljoen). Het voorstel is om
de onderbesteding via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaren 2017 - 2019.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,504 miljoen te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en daarvan € 985.000, € 155.000 en € 364.000 toe te voegen aan de
exploitatie van respectievelijk boekjaar 2017, 2018 en 2019 van prestatie 1.4.3.

Nr.30:
Uitvoeren projecten t.b.v. vermindering milieuhinder (€ 75.000)
In 2016 is het programma Gezond en Veilig leefmilieu financieel afgerond. Dit betekent, dat
met uitzondering van een reservering van € 75.000 voor het uitvoeren van het project rijden
op groen gas en elektriciteit, het restant budget, € 162.000, in de begroting 2016 vrijvalt ten
gunste van de Algemene Reserve. Tevens valt het resterende beschikbare budget in de
uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel, € 101.000, vrij ten gunste van de Algemene
Reserve.
Wij stellen u voor € 75.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en
toe te voegen aan de exploitatie van prestatie 2.1.1 Stimuleren van energiebesparende
maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

Nr.31:
Afronding natuuropgave pMJP- projecten (€ 900.000)
Binnen het budget voor deze prestatie is € 1,2 miljoen beschikbaar voor particuliere
natuurontwikkeling. Voor twee van de aanvragen in het kader van deze subsidieregeling loopt
een bezwaar tegen de uitgevoerde taxatie. De afwikkeling van deze aanvragen wordt
doorschoven naar 2017. Daardoor wordt € 0,9 miljoen van dit budget besteed in 2017.
Wij stellen u voor om € 0,9 miljoen te onttrekken aan de reserve Kwaliteit van Overijssel en
toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 3.2.3.

Nr.32:
Nationale parken (€ 70.000)
In het kader van deze prestatie wordt uitvoering gegeven aan de opdracht vanuit het
coalitieakkoord 2015-2019 om samen met lokale partners te komen tot Nationale Parken met
een toegevoegde waarde. Het transitieproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
betrokken gemeenten. De gemeenten hebben verzocht om een financiële bijdrage in de
proceskosten en daarvoor is bij de monitor Overijssel 2016-II € 150.000 voor beide parken
gezamenlijk beschikbaar gesteld, € 100.000 voor 2016 en € 50.000 voor 2017. De realisatie
van gevraagde bijdrage(n) is in 2016 achter gebleven bij de verwachting, daarom is € 70.000
nog niet tot besteding gekomen.
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Wij stellen u voor om € 70.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 3.3.2.

Nr.33:
Programma Twickel (€ 123.000)
Bij de monitor Overijssel 2016-II is € 0,7 miljoen doorgeschoven naar 2017. Voor € 0,5
miljoen houdt dit verband met het doorschuiven van de aanleg van de rotonde en het
versterken van het viaduct bij de N741. De aanbesteding en uitvoering voor deze
werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2017. Daarnaast zijn de kosten voor het project
Twickeler Grensweg, dat deel uitmaakt van dit programma, € 0,2 miljoen lager dan begroot.
Tezamen met onze partners in dit programma bezien wij in stuurgroep verband in hoeverre dit
voordeel aangewend kan worden voor uitvoering van onderdelen uit het oorspronkelijke plan,
die eerder om financiële redenen zijn geschrapt. Ook binnen het bijgestelde budget 2016
komt € 0,1 miljoen niet tot besteding, onder andere als gevolg van een verdere vertraging in
bovengenoemde aanbesteding.
Wij stellen u voor om € 123.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 3.3.3.

Nr.34:
Goederenvervoer over water (€ 1.594.000)
De onderbesteding van € 1,7 miljoen, heeft voor € 1,6 miljoen betrekking op het
uitvoeringsprogramma 'Goederenvervoer over water' dat uit de uitvoeringsreserve KvO wordt
gefinancierd. De onderbesteding komt voort uit een ingetrokken subsidie van € 0,45 miljoen
voor een LNG-vulpunt voor de binnenvaart (vanwege het niet nakomen van
subsidievoorwaarden) alsook uit een aantal subsidieregelingen voor de aanleg of verbetering
van havenfaciliteiten die in 2016 minder zijn aangesproken dan verwacht. Voorgesteld wordt
om deze KvO- middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2017,
waardoor gemeenten meer tijd wordt geboden om de benodigde cofinanciering bijeen te
brengen. Daarnaast is er een minieme onderbesteding van € 0,1 miljoen op het programma
Beter Benutten II. Deze middelen blijven beschikbaar in de bestemmingsreserve Verkeer en
Vervoer.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,594 miljoen te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 4.4.2.

Nr.35:
Integraal mobiliteitsbeleid (€ 117.000)
Nadat het investeringsvoorstel in 2016 is vastgesteld, is alvast een klein bedrag als procesgeld
opgenomen in de begroting. Daarvan wordt onder meer de planstudie naar de N344 Oude
Molenweg - Oostermaatsdijk uitgevoerd. Deze activiteiten lopen nog door in 2017. Via een
resultaatbestemmingsvoorstel wordt voorgesteld om de onderbesteding op dit KvO budget toe
te voegen aan de begroting 2017.
Wij stellen u voor om € 117.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 4.1.3.

Nr.36:
A1 (€ 32.000)
Wij stellen u voor om € 32.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 4.6.1.
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Nr.37:
N35 (€ 25.000)
Wij stellen u voor om een bedrag van € 25.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel voor het kunnen voldoen aan doorlopende verplichtingen en dit bedrag
toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 4.6.4.

Nr.38:
Werklocaties: basis op orde (€ 417.000)
De voornaamste oorzaken van de onderuitputting zijn een lopende bezwaarschriftprocedure
over het jaar 2016 en de complexiteit van de aanpak inventarisatie ruimtelijk spoor
(reprogrammeren werklocaties).
Wij stellen u voor om € 417.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.1.1

Nr.39:
Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied (€ 85.000)
Van het budget 2016 voor ICT diensten resteert € 85.000. Omdat het Breedband project nog
doorloopt, stellen wij u om een bedrag van € 85.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering
kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017.

Nr.40:
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (€ 121.000)
De onderuitputting is toe te schrijven aan 3 projecten die niet werden ingediend in 2016. Deze
aanvragen verwachten wij in 2017.
Wij stellen u voor om € 121.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.2.3

Nr.41:
Van idee naar marktintroductie (€ 929.000)
Overeenkomstig de inhoudelijke toelichting van het innovatiebeleid, is er sprake van
onderbesteding in 2016. Van het budget van € 1,7 miljoen voor dit onderdeel resteert € 0,9
miljoen. Een deel van de kosten van dit beleid drukt op de jaarschijf van 2017 in plaats van
2016.
Wij stellen u voor om € 929.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.3.2

Nr.42:
Versterken ondernemerschap in Overijssel (€ 58.000)
Het resterende budget 2016 is een gevolg van de late openstelling van de regeling
Ondernemend Noaberschap. Omdat deze regeling in 2017 doorloopt, stellen wij u voor om een
bedrag van € 58.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te
voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.4.1

Nr.43:
Bevorderen van sport (€ 234.000)
U heeft op 9 november 2016 ingestemd met het programma #in - Overijssel innoveert en
internationaliseert (PS/2016/871). De realisatie van dit voorstel loopt in 2017 door.
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Wij stellen u voor om € 234.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.4.2

Nr.44:
Acquisitie (€ 603.000)
Oorzaak van de onderuitputting zijn de niet ingediende subsidieaanvragen voor internationaal
onderwijs en regio Zwolle-Stedendriehoek. De aanvragen worden wel in 2017 verwacht.
Wij stellen u voor om € 603.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.4.3

Nr.45:
Samenwerken met partners aan Oost Nederlandse culturele infrastructuur (€ 2.000)
Wij stellen u voor om € 2.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel
en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 6.2.1

Nr.46:
Stimuleren van cultuureducatie (€5.000)
Wij stellen u voor om € 5.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel
en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 6.3.1

Nr.47:
Stimuleren van cultuurparticipatie (€ 2.000)
Wij stellen u voor om €2.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel
en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 6.3.2

Nr.48:
(Rijks)taken Commissaris van de Koning (€ 100.000)
Bij de monitor Overijssel 2016-II is aangekondigd dat eind 2016 gestart wordt met de
uitvoering van het project weerbare provincie, waarmee de bestuurlijke weerbaarheid in de
provincie wordt vergroot. De beschikking is eind 2016 afgegeven. Daarin staat verwoord dat
de activiteiten in 2017 starten en uitgevoerd worden, daarom zijn de lasten ten laste van het
boekjaar 2017 gebracht en niet zoals verwacht ten laste van het boekjaar 2016. Het niet
aangewende budget moet ter dekking daarom overgeheveld worden naar 2017.
Wij stellen u voor om een bedrag van €100.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 7.1.6

7.

Voorstellen overheveling uitvoering KvO 2017 (e.v.) naar exploitatie 2016

Nr.49:
Spoorvechtdallijnen (–/- € 243.000)
Het geschatte kasritme 2016 voor het spoorproject Almelo-Marienberg-Hardenberg is met €
223.000 overschreden. Niettemin blijven de totale bestedingen binnen projectbudget. Dit
project wordt uit meerdere dekkingsbronnen gefinancierd. Op het KvO financieringsdeel 2016
is € 243.000 overschreden en op het financieringsdeel ten laste van de reserve Verkeer en
Vervoer € 20.000 onderbesteed. De overschrijding wordt vereffend met het budget dat in de
begroting 2017 is opgenomen.
Wij stellen u voor € 243.000 te onttrekken aan de uitvoering Kwaliteit van Overijssel 2017
(ev) en toe te voegen aan de exploitatie 2016
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Nr.50:
Spoor Zwolle – Enschede (-/- € 1.903.000)
Het geschatte kasritme 2016 voor het spoorproject "elektrificatie en verbetering treindienst
Zwolle - Enschede" is met € 1,903 miljoen overschreden. Dit is het gevolg van het
voorspoedige verloop van het project dat overigens ruimschoots binnen het budget blijft. Deze
overschrijding wordt vereffend met het budget dat in de begroting 2017 is opgenomen.
Wij stellen u voor om € 1,903 miljoen te onttrekken aan de uitvoering Kwaliteit van Overijssel
2017 (ev) en toe te voegen aan de exploitatie 2016

Nr.51:
Spoor Zwolle – Kampen (-/- € 159.000)
Het geschatte kasritme 2016 voor het spoorproject "elektrificatie treindienst Zwolle - Kampen"
is met € 159.000 licht overschreden (versnelling). Deze overschrijding wordt vereffend met
het budget dat in de begroting 2017 is opgenomen.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 159.000 te onttrekken aan de uitvoering Kwaliteit van
Overijssel 2017 (ev) en toe te voegen aan de exploitatie 2016

Nr.52:
Ruimte voor de Rivier Ijsseldelta (-/- € 434.000)
Nu de aannemer gestart is met de werkzaamheden, lijkt de projectgrens die nodig is om te
bepalen of de grond projectgrond of restgrond is, definitief. Dit heeft geleid tot een
verschuiving van voorraad restgrond naar het projectbudget voor grondverwerving. Bij de
raming van 2016 is hier geen rekening mee gehouden. Dit is voornamelijk de oorzaak van de
overschrijding. Dit kan gedekt worden uit de nog beschikbare middelen in de reserve
uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
Wij stellen u voor om € 434.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 8.1.1

Nr.53:
Noordoost-Twente (-/- € 35.000)
Het betreft een overschrijding van een KvO budget waar voor de jaren 2017 tot en met 2019
nog voldoende middelen beschikbaar zijn.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 35.000 te onttrekken aan het jaar 2017 en toe te
voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 8.1.3

8.

Voorstellen aframingen van de reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene
Reserve (AR)

Nr.54:
Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (€ 39.000)
Voor het programma Nationaal Landschap IJsseldelta was een bedrag van € 6 miljoen
beschikbaar gesteld. Daarvan is de laatste € 48.000 opgenomen in de begroting 2016. De
onderbesteding van € 39.000 valt vrij naar de Algemene Reserve nu het programma financieel
is afgewikkeld.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 39.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene Reserve.
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Nr.55:
Uitvoering projecten t.b.v. vermindering milieuhinder (€ 263.000)
In 2016 is het programma Gezond en Veilig leefmilieu financieel afgerond. Dit betekent, dat
met uitzondering van een reservering van € 75.000 voor het uitvoeren van het project rijden
op groen gas en elektriciteit, het restant budget, € 162.000, in de begroting 2016 vrijvalt ten
gunste van de Algemene Reserve. Tevens valt het resterende beschikbare budget in de
uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel, € 101.000, vrij ten gunste van de Algemene
Reserve.
Wij stellen u voor € 263.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel
en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Nr.56:
Meerjarig programma externe veiligheid (MEVO) (€ 36.000)
Het budget voor deze prestatie heeft voor € 0,4 miljoen betrekking op het programma externe
veiligheid 2016-2019. De besteding van dit budget vindt plaats via subsidies aan gemeenten,
voor afname van producten en diensten van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Op basis van
het aantal afgenomen producten en diensten is het budget voor € 0,2 miljoen besteed. Het
budget is afkomstig uit via provincie Zuid-Holland toegekende rijksmiddelen. Een lagere
besteding van deze middelen leidt tot een gelijke vermindering van de te ontvangen
rijksmiddelen. Daarnaast is € 0,1 miljoen beschikbaar voor aanvullende opdrachten aan het
IPO. Dit budget is in 2016 slechts voor een beperkt deel nodig geweest. Een deel van het
budget onder prestatie 2.4.3.maakt onderdeel uit van het KvO budget Gezond en Veilig
Leefmilieu. Dit programma is in 2016 financieel afgerond. In de reserve uitvoering Kwaliteit
van Overijssel is nog € 38.000 nog beschikbaar, dit bedrag valt vrij naar de Algemene
Reserve.
Wij stellen u voor om € 38.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en voor € 2.000 toe te voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 2.4.3 en het
restant, € 36.000, toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Nr.57:
Adviseren en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven (€ 71.000)
Een deel van het budget onder prestatie 2.5.1 maakt onderdeel uit van het KvO budget
Gezond en Veilig Leefmilieu. Dit programma is in 2016 financieel afgerond. In de reserve
uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog € 71.000 beschikbaar, dit bedrag valt vrij naar de
Algemene Reserve.
Wij stellen u voor om € 71.000 te onttrekken aan de reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te
voegen aan de Algemene Reserve.

Nr.58:
Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel (€ 71.000)
Van het budget voor deze prestatie is € 0,4 miljoen bestemd voor duurzaamheid en sociale
kwaliteit. Besteding van een deel van het budget voor duurzaamheid en sociale kwaliteit heeft
gewacht op de vaststelling van het programma Duurzaamheid (zie toelichting op de voortgang
onder prestatie 2.6.1), waardoor het budget in 2016, voor € 0,2 miljoen, niet besteed is. Een
deel van het budget onder prestatie 2.5.2. maakt onderdeel uit van het KvO budget Gezond
en Veilig Leefmilieu. Dit programma is in 2016 financieel afgerond. In de reserve uitvoering
Kwaliteit van Overijssel is nog € 71.000 nog beschikbaar, dit bedrag valt vrij naar de
Algemene Reserve.
Wij stellen u voor om € 71.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Reserve.
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Nr.59:
Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied (€
2.000.000)
Bij de Perspectiefnota 2017 (PS/2016/400) en bij de monitor 2016 (PS/2016/1004) dat er
vrijval van geoormerkte middelen zal plaatsvinden naar rato van de realisatie van de
aansluitingen. De vraagbundeling in Salland is geëffectueerd. Daarom vindt via deze
jaarrekening de aangekondigde vrijval van € 7,1 miljoen (deels aanlegsubsidies, deels
reservering voor garanties) plaats.
Wij stellen u voor om € 7,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve Uitvoering Kracht van
Overijssel(€ 2 miljoen aan subsidiemiddelen) en de Algemene Risico Reserve (€ 5,1 miljoen
reservering voor garantstellingen) en toe te voegen aan de Algemene Reserve (AR).

Nr.60:
Van idee naar marktintroductie (€ 577.000)
Van het budget voor deze prestatie is € 0,7 miljoen niet tot besteding gekomen.
Dit is het saldo van een drietal ontwikkelingen:
- een overschrijding van bijna € 0,8 miljoen op het MIT-innovatiebudget
- een onderbesteding van € 0,6 miljoen op de projecten uit het agro- en foodprogramma
2013-2015.
- een onderbesteding van € 0,9 miljoen op innovatiebeleid.
Deze ontwikkelingen worden onderstaand toegelicht.
MIT Innovatiebudget in kader van samenwerkingsagenda Rijk - provincies
De kosten voor dit MIT-innovatiebudget worden gedekt door een decentralisatie-uitkering van
het rijk. In 2016 is voor € 0,84 miljoen aan kosten gemaakt voor dit budget. Omdat de
decentralisatie-uitkering pas was opgenomen in de decembercirculaire 2016 van het
provinciefonds zijn zowel de uitkering als de kosten niet geraamd in de begroting. De niet
begrote, maar wel gerealiseerde kosten zijn verantwoord op deze prestatie. De niet begrote,
maar wel gerealiseerde baat van de decentralisatie-uitkering is verantwoord in kerntaak 20
onder de algemene dekkingsmiddelen. Dit verklaart de overschrijding op dit deelbudget
binnen deze prestatie.
Afronding oude programma's
Overeenkomstig de inhoudelijke afronding van het programma agro/food 2013-2015, rondt u
dit programma ook in financieel opzicht in 2016 af. In de reserve Uitvoering KVO resteert
voor dit programma nog € 577.000.
Wij stellen u voor om € 577.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Nr.61:
Steunfunctietaken WMO (€ 16.000)
Het budget is besteed op een minimaal bedrag na en het project is afgerond. Wij stellen u
voor om een bedrag van €16.286 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de algemene reserve.

Nr.62:
Meerjarig programma externe veiligheid (MEVO) (-/- € 2.000)
Het budget voor deze prestatie heeft voor € 0,4 miljoen betrekking op het programma externe
veiligheid 2016-2019. De besteding van dit budget vindt plaats via subsidies aan gemeenten,
voor afname van producten en diensten van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Op basis van
het aantal afgenomen producten en diensten is het budget voor € 0,2 miljoen besteed. Het
budget is afkomstig uit via provincie Zuid-Holland toegekende rijksmiddelen. Een lagere
besteding van deze middelen leidt tot een gelijke vermindering van de te ontvangen
rijksmiddelen. Daarnaast is € 0,1 miljoen beschikbaar voor aanvullende opdrachten aan het
IPO. Dit budget is in 2016 slechts voor een beperkt deel nodig geweest. Een deel van het
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budget onder prestatie 2.4.3. maakt onderdeel uit van het KvO budget Gezond en Veilig
Leefmilieu. Dit programma is in 2016 financieel afgerond. In de reserve uitvoering Kwaliteit
van Overijssel is nog € 38.000 nog beschikbaar, dit bedrag valt vrij naar de Algemene
Reserve.
Wij stellen u voor om € 38.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en voor € 2.000 toe te voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 2.4.3 en het
restant, € 36.000, toe te voegen aan de Algemene Reserve (AR)

Nr.63:
Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi (-/- € 64.000)
Binnen deze prestatie is ook een KvO budget opgenomen van € 0,84 miljoen voor de tijdelijk
hogere exploitatiekosten als gevolg van de concessieverlenging van de lijn Zwolle- Enschede
tot eind 2017. Dit budget is met € 64.000 overschreden als gevolg van een bijstelling naar het
aantal werkelijk gereden dagen. Dit wordt vereffend met het budget dat hiervoor is
gereserveerd in de uitvoeringsreserve KvO.
Wij stellen u voor om € 64.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 4.2.3

Nr.64:
Interbestuurlijk toezicht (-/- € 1.000)
In het najaar heeft de expertmeeting interbestuurlijk toezicht plaatsgevonden. Het
beschikbare budget is licht overschreden met € 802,-. Deze overschrijding wordt gedekt
vanuit de beschikbare middelen binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.
Wij stellen u voor om € 1.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel
en toe te voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 7.1.1

9.

Voorstellen aframingen van de reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene
Financieringsreserve (AFR)

Nr.65:
N34 (€ 1.783.000)
Het restant op de lasten eind 2016 is ruim € 1,7 miljoen. Deze onderbesteding van ruim € 1,7
miljoen is het gevolg van onder meer:

De vertraging die Drenthe oploopt bij Klooster en daarmee de bijdrage van € 1,1
miljoen aan Drenthe die niet in 2016 tot betaling is gekomen.

Het niet invullen van enkele personele functies in het projectteam (€ 0,6 miljoen);
deze zullen begin 2017 worden ingevuld.
Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de N34 te verhogen met € 1,7
miljoen. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede
middelen in 2016 van € 1,7 miljoen vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te voegen aan de
Algemene Financieringsreserve (AFR).
Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet
toegevoegd aan prestatie 4.6.3.

Nr.66:
N307 (€ 101.000)
Van de voorbereidingskosten is in 2016 € 0,1 miljoen niet besteed. De onderbesteding wordt
veroorzaakt doordat de bestuursovereenkomst met het Rijk over de planuitwerkingsfase van
het project N307 naar december 2016 is doorgeschoven. De overige kosten worden naar
verwachting in 2017 gemaakt. De kosten voor aanleg van de parallelweg (bedoeld voor de
ontsluiting van het sportpark Schansdijk) worden naar verwachting in 2017-2019 gemaakt.
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Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de N307 te verhogen met € 0,1
miljoen. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede
middelen in 2016 van € 0,1 miljoen vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te voegen aan de
AFR.
Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet
toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6

Nr.67:
N340-N48-N377 (€ 78.000)
Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de N340 - N48 - N377 te verhogen
met € 78.000. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede
middelen in 2016 van € 78.000 vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te voegen aan de AFR.
Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet
toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.7 (N340 - N48 - N377).

Nr.68:
N348 2e fase (Raalte-Ommen) (€ 389.000)
Zoals gemeld bij monitor Overijssel 2016-II is de start van de aanbesteding verschoven naar
2017. Als gevolg hiervan is niet het gehele geraamde budget voor 2016 tot besteding
gekomen.
Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de N348 te verhogen met € 0,389
miljoen. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede
middelen in 2016 ten bedrage van € 0,389 miljoen vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te
voegen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR).
Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet
toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.8.

Nr.69:
Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur (€ 258.000)
Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de provinciale infrastructuur te
verhogen met € 1,0 miljoen. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor
de niet bestede middelen in 2016 ten bedrage van € 1,0 miljoen vanuit de uitvoeringsreserve
KVO toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR).
Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet
toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.7.2.

Nr.70:
Risicofinanciering (€ 5.263.000)
Zie voor een uitgebreide toelichting op deze begrotingswijzing de toelichting die opgenomen is
bij de begrotingswijziging nr.73 werklocaties: basis op orde (11. Voorstel onttrekking aan de
reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene Financieringsreserve (AFR)
De niet benodigde storting in 2016 van € 5,3 miljoen dient op basis van het statenvoorstel
Optimale inrichting provinciale financiën (PS/2014/1051) te worden overgeheveld van de
uitvoeringsreserve KvO naar de Algemene Financieringsreserve (AFR).
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10. Voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve t.g.v. de exploitatie
2017 (e.v.)
Nr.71:
Sanering Olasfaterrein (€ 1.466.000)
De begrote lasten voor dit project bedragen in 2016 € 6,9 miljoen. Als gevolg van de grotere
hoeveelheid aangetroffen vervuiling liggen de betaalmomenten van enkele verstrekte
opdrachten later in de tijd. Hierdoor komt € 1,47 miljoen, van het budget 2016, in 2017 tot
besteding.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,47 miljoen te onttrekken aan de reserve
Bodemsanering en toe te voegen ten gunste van de exploitatie 2017, prestatie 2.3.4.

11. Voorstel onttrekking aan de reserve uitvoering KvO t.g.v. de Algemene
Financieringsreserve (AFR)
Nr.72:
Afronding natuuropgave pMJP- projecten (€ 6.000)
Vanuit de reserve reconstructie wordt het project De Doorbraak gefinancierd. De financiële
verantwoording van dit project valt onder deze prestatie. In 2016 is de laatste bijdrage uit
reserve reconstructie, € 160.000 op basis van de ingediende eindverantwoording, uit de
reserve onttrokken. Het restant saldo van de reserve reconstructie, € 6.000, kan bij de
jaarrekening 2016 vrijvallen naar de algemene reserve.
Wij stellen u voor om € 6.000 te onttrekken aan de reserve reconstructie en toe te voegen ten
gunste van de Algemene Reserve.
Tevens stellen wij voor om de reserve reconstructie bij de jaarrekening 2016 op te heffen.

Nr.73:
Werklocaties: basis op orde (€ 17.904.319)
Het budget voor deze prestatie was beschikbaar voor een toevoeging van middelen aan de
voorziening Deelneming HFO. In deze voorziening storten wij het verschil tussen het door ons
gestorte vermogen in de HFO en de intrinsieke waarde van de HFO. De intrinsieke waarde van
de HFO in de concept jaarrekening 2016 is hoger dan wij op basis van de realisatiecijfers 2015
hadden verwacht. De storting in de voorziening is daarom niet nodig geweest. Sterker nog,
een deel van de in 2015 gevormde voorziening kon vrijvallen. Dit verklaart de negatieve last
in 2016 en het positieve saldo op deze prestatie van € 5,5 miljoen.
De niet benodigde storting in 2016 van € 5,3 miljoen en het uit de voorziening Deelneming
HFO vrijvallende bedrag van € 0,2 miljoen blijven voor de HFO beschikbaar in de
uitvoeringsreserve KVO. In die uitvoeringsreserve is daarnaast nog € 17,7 miljoen beschikbaar
voor de HFO. De totale € 23,2 miljoen is beschikbaar als dekking voor de door HFO uit te
zetten middelen (leningen en participaties) in de komende jaren.
Op basis van het statenvoorstel Optimale inrichting provinciale financiën (PS/2014/1051) dient
het bedrag van € 23,2 miljoen (€ 5,3 miljoen begrotingswijziging nr.70 en € 17,9 miljoen
begrotingswijziging nr.73) te worden overgeheveld naar de Algemene Financieringsreserve
(AFR). In deze reserve worden de middelen gestort die worden gebruikt ter financiering van
provinciale bezittingen zoals deelnemingen en verstrekte leningen.
Na overheveling van de € 23,2 miljoen is in de AFR, tezamen met de daarin reeds gestorte
bedragen voor de HFO, € 36,86 miljoen beschikbaar ter financiering van de HFO. De
voorziening Deelneming HFO bedraagt eind 2016 € 5,2 miljoen. In totaal is dan € 42,06
miljoen gereserveerd en voorzien voor de HFO. Dit komt overeen met het maximale
investeringsvolume van IFO I en II (€ 41,5 miljoen) en de gestorte bedragen voor de
beheerskosten HFO in 2015 (€ 0,28 miljoen) en 2016 (€ 0,28 miljoen). In 2017 wordt nog
eens € 0,28 miljoen in de AFR gestort voor de beheerskosten van de HFO.
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De in de AFR gestorte bedragen staan overigens los van de wijze van funding van de HFO. Op
basis van een door de Algemene Vergadering vastgestelde geconsolideerde jaarbegroting
krijgt de HFO via een agiostorting dan wel een lening, de beschikking over de voor dat jaar
benodigde middelen voor investeringsbesluiten van de Werkfondsen (bewaarfunctie).
Wij stellen u voor totaal € 23,2 miljoen te onttrekken aan de reserve Uitvoering Kwaliteit van
Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve.

12. Voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve t.g.v. de Algemene
Financieringsreserve (AFR)
Nr.74:
Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten (€ 2.800.000)
Zoals gemeld bij Monitor 2016-II is € 2,8 miljoen van het geraamde budget voor 2016 als
gevolg van vertragingen niet tot besteding gekomen. De niet bestede middelen blijven
beschikbaar voor de uitvoering van de Dynamische Beleidsagenda (DBA), het meerjarige
overzicht van investeringen in de provinciale infrastructuur. Het betreft hier ramingen van
doorlopende infrastructuurprojecten uit de DBA die bij de perspectiefnota 2018 worden
geactualiseerd.
Wij stellen u daartoe voor om het investeringskrediet in 2017 voor de Verkenningen,
planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten te verhogen met € 2,8 miljoen. Als gevolg
van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede middelen in 2016 € 2,8
miljoen toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR).
Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet
toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.9.

13. Voorstel onttrekking aan de Algemene Reserve Grond (ARG) t.g.v. de
exploitatie 2016
Nr.75:
Waardering restgronden IJsseldelta (€ 2.753.230)
Voor de grondvoorraad met betrekking tot de restgronden van IJsseldelta is in het kader van
de jaarlijkse beoordeling de waarde gecorrigeerd.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.753.230 te onttrekken aan Algemene Reserve Grond
en toe te voegen ten gunste van de exploitatie 2016.

14. Voorstellen onttrekkingen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR) t.g.v.
de Algemene Reserve (AR)
Nr.76:
Sturen op balans op de woningmarkt (€ 1.768.000)
Door de vervroegde aflossingen op de uitstaande startersleningen, valt een bedrag van €
1,768 miljoen vrij op de Algemene Financieringsreserve (AFR) ten gunste van de Algemene
Reserve. Dit is een balansmutatie en daarom niet zichtbaar in het financiële cijferoverzicht van
deze prestatie.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 1.768.000 te onttrekken aan de Algemene
Financieringsreserve en toe te voegen aan de Algemene Reserve.
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Nr.77:
Aflossing duurzaamheidleningen (€ 2.034.848)
Jaarlijks vindt aflossing plaats van verstrekte duurzaamheidleningen (Particulieren en MKB).
Deze leningen zijn afgedekt door de Algemene Financieringsreserve (AFR) Omdat de leningen
door de aflossingen afnemen valt jaarlijks ook een evenredig deel van de AFR vrij. Dit komt
ten gunste van de Algemene Reserve (€ 2.034.848). Conform de huidige systematiek en
regelgeving maakt dit geen onderdeel uit van de gepresenteerde cijfers bij deze prestatie. Dit
leidt echter wel tot een balansmutatie.

15. Voorstel onttrekking aan de Algemene Reserve (AR) t.g.v. de Algemene
Reserve Grond (ARG)
Nr.78:
Aanvulling ARG (€ 1.614.000)
De norm van de omvang van de Algemene Reserve Grond is gesteld op 10% van de
boekwaarde van de restgrond. Om de Algemene Reserve Grond op het gewenste niveau te
krijgen is een storting vanuit de Algemene reserve noodzakelijk van € 1,6 miljoen.

16. Voorstellen onttrekkingen aan de Algemene Risico Reserve (ARR) t.g.v. de
Algemene Reserve (AR)
Nr.79:
Breedband:
5.100.000)

digitale

bereikbaarheid

op

woon-en

werklocaties

in

het

buitengebied

(€

Bij de Perspectiefnota 2017 (PS/2016/400) en bij de monitor 2016 (PS/2016/1004) dat er
vrijval van geoormerkte middelen zal plaatsvinden naar rato van de realisatie van de
aansluitingen. De vraagbundeling in Salland is geëffectueerd. Daarom vindt via deze
jaarrekening de aangekondigde vrijval van € 7,1 miljoen (deels aanlegsubsidies, deels
reservering voor garanties) plaats.
Wij stellen u voor om € 7,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve Uitvoering Kracht van
Overijssel(€ 2 miljoen aan subsidiemiddelen) en de Algemene Risico Reserve (€ 5,1 miljoen
reservering voor garantstellingen) en toe te voegen aan de Algemene Reserve (AR).

Nr.80:
Afronding natuuropgave pMJP-projecten (€ 2.268.901)
In de Algemene Risico Reserve (ARR) is een reservering opgenomen van € 2,3 miljoen om
risico’s op te vangen die betrekking hebben op de reconstructiewet. Eind 2011 is de laatste
wijziging van het reconstructieplan (in de Omgevingsvisie Overijssel 2009) onherroepelijk
geworden. Tot vijf jaar na het onherroepelijk worden konden er verzoeken om
schadevergoeding worden ingediend. Nu deze vijf jaar zijn verstreken kunnen er geen
schadevergoedingen meer worden ingediend en lopen we hier geen financieel risico meer.
Derhalve wordt voorgesteld om de risicoreservering van € 2,3 miljoen vrij te laten vallen naar
de Algemene Reserve (AR).
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Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11 e wijziging van de Begroting 2017
Jaarverslag 2016
(bedragen x € 1.000)
VolgKernnummer taak

Beleidsdoel

Prestatie

I/S

Omschrijving
Lasten

2017
Baten

Saldo

Lasten

2018
Baten

Saldo

Lasten

2019
Baten

Saldo

Lasten

2020
Baten

Saldo

1. Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen ten gunste van de exploitatie 2017 (en verder)
1

Decentralisatie-uitkering Green Deal
2

2.1

I

Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing,
opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023
- programmakosten

3.000

3.000-

S

Energy Efficiency Directive (EED)
Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid
- programmakosten

11

11-

2.2.2

S

Decentralisatie-uitkering Luchthavens
Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid
- programmakosten

46

46-

2.5.1

I

Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven
Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu
- programmakosten

106

106-

S

Opstellen en actualisatie beheersplannen Natura 2000
Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de
afronding van de lopende natuurprojecten
- programmakosten

260

260-

S

Versterken samenhang economie, natuur en samenleving
Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving
- programmakosten

75

75-

I

Milieu-innovatie in de landbouw
Verduurzaming agrofood ketens
- programmakosten

S

Monitoren en evaluatie
Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren &
planten door bescherming en beheer
- programmakosten (t/m 2024)

200

200-

150

S

Programma aanpak Stikstof
Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren &
planten door bescherming en beheer
- programmakosten (t/m 2024)

32

32-

32

8.2.1

I

Beheer landschap
Grondzaken
- programmakosten

50

50-

5.1.3

I

3.445

3.445-

2.1.1
2
2

2.2
2.2.2

3
2

2.2

4
2

2.5

5
3

3.2
3.2.1

6
3

3.3
3.3.1

7
3

3.4
3.4.2

8
3

3.5
3.5.6

9
3

3.5
3.5.6

10
8

8.2

11
5

5.1

12
6

S

Subsidie rijksmonument
Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de
eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken
- programmakosten

7.1.5

I

Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)
Een goed openbaar bestuur in Overijssel
- programmakosten

8.2.1

I

Grondzaken
Grondbeleid
- programmakosten

6.1
6.1.10

13
7

7.1

14
8

Beheer bestaande participaties werklocaties
Ondernemers vestigen in Overijssel
- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitaties | Vrijval per 1-12017

8.2

44-

3.000

3.000-

150-

100

100-

150

150-

32-

32

32-

32

32-

44

874

874-

75

75-
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Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11 e wijziging van de Begroting 2017
Jaarverslag 2016
(bedragen x € 1.000)
VolgKernnummer taak

Beleidsdoel

Prestatie

I/S

Omschrijving
Lasten

2017
Baten

Saldo

Lasten

2018
Baten

Saldo

Lasten

2019
Baten

Saldo

Lasten

2020
Baten

Saldo

2. Voorstellen toevoeging aan de Algemene financieringsreserve (AFR)
15

I

N34
(Investeringskrediet 2017: + € 1,5 miljoen)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; N34)

I

Uitvoering beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
(Investeringskrediet 2017: + € 0,3 miljoen)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; gladheidsbestrijding)

I

Werklocaties: basis op orde
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; HMO)

20

16
20

17
20

1.500

1.500-

297

297-

26.800

26.800-

6.726

6.726-

3. Voorstellen toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken (ARG)
18
20
I

Grond voor Grond en Tijdelijk beheer en grond en opstallen
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene reserve grondzaken)

4. Voorstellen toevoegingen aan de (overige) bestemmingsreserves
19
I

Decentralisatie-uitkering Beter benutten
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve Verkeer en Vervoer)

270

270-

I

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve Verkeer en Vevoer)

408

408-

20

20
20

5. Voorstellen toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS
21
I

Decentralisatie-uitkering Natuur: Kleine natuurbeheerders
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)

257

257-

I

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)

156

156-

I

Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)

2.273

2.273-

20

22
20

23
20

6. Voorstellen onttrekkingen aan de reserve uitvoering KvO t.g.v. de exploitatie 2017 (e.v.)
30

Uitvoering projecten tbv vermindering milieuhinder
2

2.1

2.1.1

I

2.1.1
2.4.1

I
I

20

Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing,
opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023
- programmakosten
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)
- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)

75
75

7575
75

75
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Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11 e wijziging van de Begroting 2017
Jaarverslag 2016
(bedragen x € 1.000)
VolgKernnummer taak

Beleidsdoel

Prestatie

I/S

Omschrijving
Lasten

2017
Baten

Saldo

Lasten

2018
Baten

Saldo

Lasten

2019
Baten

Saldo

Lasten

2020
Baten

Saldo

8. Voorstellen aframingen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene reserve (AR)
54
1.2.2

I

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

39

39

2.4.1

I

Uitvoering projecten t.b.v. vermindering milieuhinder
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

263

263

2.4.3

I

Meerjarig programma externe veiligheid (MEVO)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

36

36

I

Adviseren en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

71

71

I

Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

71

71

20

55
20

56
20

57
20
2.5.1
58
20
2.5.2
59

Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied
20
5.1.4

I

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

2.000

2.000

5.3.2

I

Van idee naar marktintroductie
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

577

577

9.1.2

I

Steunfunctietaken WMO
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

16

16

60
20

61
20

9. Voorstellen aframingen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene financieringsreserve (AFR)
65

I
I

N34
(Investeringskrediet 2017: + € 1,8 miljoen)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; N34)
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

I
I

N307
(Investeringskrediet 2017: + € 0,1 miljoen)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; N307)
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

I
I

N340-N48-N377
(Investeringskrediet 2017: + € 0,1 miljoen)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; N340-N48-N377)
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

I
I

N348 2 e fase
(Investeringskrediet 2017: + € 0,4 miljoen)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; N348)
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

I
I

Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur
(Investeringskrediet 2017: + € 0,3 miljoen)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; provinciale infrastructuur)
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

20
4.6.3
66
20
4.6.6
67
20
4.6.7
68
20
4.6.8
69
20
4.7.2

1.783
1.783

1.7831.783

101

101101

78

7878

389

389389

258

258258

101

78

389

258
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Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11 e wijziging van de Begroting 2017
Jaarverslag 2016
(bedragen x € 1.000)
VolgKernnummer taak

Beleidsdoel

Prestatie

I/S

Omschrijving
Lasten

70
20
5.3.4

I
I

Risicofinanciering
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; HFO)
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

2017
Baten

Saldo

5.263
5.240

Lasten

2018
Baten

Saldo

Lasten

2019
Baten

Saldo

Lasten

2020
Baten

Saldo

5.2635.240

10. Voorstel onttrekking aan de (overige) bestemmingsreserve ten gunste van de exploitatie 2017
71
2

2.3
2.3.4

I

20
I

Sanering Olasfaterrein
Oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem en lucht
- programmakosten
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve Bodemsanering)

1.466

1.4661.466

1.466

6

6

11. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene financieringsreserve (AFR)
72
I

Afronding natuuropgave pMJP-projecten
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Reserve Reconstructie)

I
I

Risicofinanciering
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; HFO)
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

20

73
20
5.3.4

17.904
17.904

17.90417.904

2.800

2.8002.800

2.753

2.753

Sturen op balans op de woningmarkt
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; SVn Startersleningen)

1.768

1.768

Aflossing Duurzaamheidsleningen
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; SVn (MKB)
Duurzaamheidsleningen)

2.035

2.035

12. Voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve ten gunste van de Algemene financieringsreserve (AFR)
74
20
I
I

Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten
(Investeringskrediet 2017: + € 2,8 miljoen)
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene financieringsreserve; provinciale infrastructuur)
- programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur)

2.800

13. Voorstel onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken (ARG) ten gunste van de exploitatie 2016
75
20
I

Waardering restgronden IJsseldelta
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene reserve grondzaken)

14. Voorstellen onttrekkingen Algemene financieringsreserve (AFR) ten gunste van de Algemene reserve (AR)
76
20
I
77
20
I

15. Voorstel onttrekking aan de Algemene reserve (AR) ten gunste van de Algemene reserve grondzaken (ARG)
78
20
I

Aanvulling ARG
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene reserve grondzaken)

1.614

1.614-
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Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11 e wijziging van de Begroting 2017
Jaarverslag 2016
(bedragen x € 1.000)
VolgKernnummer taak

Beleidsdoel

Prestatie

I/S

Omschrijving
Lasten

2017
Baten

Saldo

Lasten

2018
Baten

Saldo

Lasten

2019
Baten

Saldo

Lasten

2020
Baten

Saldo

16. Voorstellen onttrekking aan de Algemene risicoreserve (ARR) ten gunste van de Algemene reserve (AR)
79

Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied
20
I

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene Risicoreserve)

5.100

5.100

I

Afronding natuuropgave pMJP-projecten
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene Risicoreserve)

2.269

2.269

31.450

31.450

80
20

Saldo resultaatbestemmingen Jaarverslag 2016
20
I

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
- programmakosten (Algemene reserve)

Totaal structurele exploitatiewijzigingen
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen
Totaal exploitatiewijzigingen

LEGENDA
nr. omschrijving
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
2 Milieu en energie
3 Vitaal platteland
4 Mobiliteit
5 Regionale economie
6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7 Kwaliteit openbaar bestuur
8 Gebiedsontwikkelingen
9 Sociale kwaliteit
10 Bedrijfsvoering
20 Algemene dekkingsmiddelen

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging
Mutaties EMU-saldo deze wijziging
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/- lasten + baten)

580
78.043
78.623

11.669

Lasten:

78.623
78.623

-

- = verlaging
+ = verhoging

580580

182

144.06311.669155.732-

Baten:

182-

182

182-

182

88.26418288.446-

- = verlaging
+ = verhoging

132
3.000
3.132

1323.0003.132-

3.132

60.2383.13263.370-

Saldo:

182

182-

182

182-

182

26.71518226.897-

- = financiële ruimte neemt af
+ = financiële ruimte neemt toe
= baten -/- lasten

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2017, Overzicht incidenteel / structureel
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