
  



1 

We willen het anders 
 

We staan voor een keuze. Blijven we leven in het verleden of stappen we in 
de toekomst? Houden we krampachtig vast aan 20

e 
eeuwse 

verworvenheden of gaan we zelfbewust de uitdagingen van de 21e eeuw 
aan? En dat zijn er nogal wat. Niet alleen de financiële crisis. Ook klimaat, 
energie, voedsel en armoede. Blijven we navelstaren en achterom kijken of 
staan we op en pakken we aan?  
 
 

Voor D66 staan vrije individuen aan de basis van onze samenleving. D66 
kiest voor vernieuwing omdat het nodig is.  
Tegelijkertijd kan geen mens zonder de ander. We hebben elkaar nodig. We 
leven samen, we ondernemen met elkaar. „Geen ik zonder wij.‟ Dat wil niet 
zeggen dat we niet voor onszelf kunnen zorgen. De meeste mensen kunnen 
goed voor zichzelf zorgen. En voor hun omgeving. Veel van die 
verantwoordelijkheid ligt nu bij de overheid. Dat willen we veranderen. We leggen 
verantwoordelijkheid terug bij de mensen. Natuurlijk hebben we de overheid ook 
nodig. Voor overstijgende zaken als klimaat, energie en veiligheid. Wanneer de 
verantwoordelijkheid bij de overheid ligt willen we daar dan wel echt invloed op. 
De macht bij de mensen. 
 
D66 wil vernieuwen, hervormen en investeren.  

Transformeren naar een nieuw zelfbewustzijn, persoonlijk en maatschappelijk. 
Want wat gebruikelijk en gewoon is werkt niet meer. We willen dat mensen hun 
eigen kracht ontdekken. Zoveel mogelijk zelf doen. En het dan pas aan een 
ander of aan de overheid vragen. Zo ontwikkelen we ons van een 
verzorgingsstaat naar een ontplooiingsmaatschappij. 
 
D66 is van nature optimistisch.  
We vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Het beste onderwijs en volop 
ruimte voor ondernemerschap zijn de sleutels naar meer werk, welvaart en 
geluk. D66 wil dat elk mens een eerlijke kans krijgt om mee te doen. We willen 
dat mensen weerbaarder en zelfstandiger worden. Dat maakt de samenleving 
sterker. 
 
We willen onze samenleving menselijk en duurzaam maken.  

Een kwestie van beschaving. Sociaal en rechtvaardig. Schoon en veilig. Met 
meer verbondenheid en zorg voor elkaar, in Nederland en daarbuiten. Met 
onderwijs waarin elk kind tot zijn recht komt. Genoeg werk voor jong en oud. 
Voldoende woningen voor elke levensfase. Schone energie in een duurzame 
economie. Met een bescheiden maar krachtige overheid die ruimte geeft aan 
creativiteit en ondernemerschap. We willen het anders. 
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Alexander Pechtold:  

“Ik wens Aart en de andere kandidaten veel succes in de campagne.” 

provincie geeft het goede voorbeeld door duurzaam te acteren   
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Overijssel:  
Anders naar de toekomst 
 
Dit is het verkiezingsprogramma van D66 in de provincie Overijssel voor de 
periode 2011 -2015. 
 
D66 Overijssel heeft een ambitieuze agenda voor de toekomst. Door de 
economische crisis is er minder geld te besteden. Tegelijkertijd ontstaan er 
nieuwe kansen. Die kansen moeten we benutten. D66 Overijssel legt de 
prioriteiten bij een beleid op de lange termijn. Wij willen ons inzetten voor een 
leefbaar en mooi Overijssel nu en voor de toekomstige generaties.  Met een 
nieuw perspectief, naar een stip aan de horizon. Niet angstig voor de toekomst, 
maar vol optimistische daadkracht. 
 
Hierbij hoort een provincie Overijssel die alle ruimte en kansen biedt aan zoveel 
mogelijk mensen. Een overheid die niemand uitsluit. Een overheid die 
bescheiden, krachtig en slagvaardig is. 
 
D66 Overijssel wil heel ver gaan in duurzaamheid op alle beleidsterreinen. De 
provincie Overijssel moet baanbrekend worden op het gebied van duurzame 
ontwikkelingen. Dit biedt ook kansen voor een innovatieve economie, gebaseerd 
op niet-fossiele energiebronnen en hernieuwbare grondstoffen. Samen met de 
Universiteit Twente, de hogescholen en andere opleiders in de provincie kan 
Overijssel een voortrekkersrol vervullen in de kenniseconomie. D66 Overijssel wil 
startende ondernemingen stimuleren en faciliteren.  
Veel inwoners van Overijssel vinden landschap, natuur en aandacht voor het 
cultureel erfgoed belangrijk. Nu het Rijk zich terugtrekt, moet de provincie zich 
inzetten voor verdere ontwikkeling hiervan. 
Kunst en cultuur geven onze samenleving de onmisbare kleur en emotie. Zij 
leiden tot  broedplaatsen voor creatief talent en vormen een belangrijke 
vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. 
D66 Overijssel wil dat de provincie stopt met de plannen voor een  
burgerluchthaven in Twente. Als alternatief  willen wij een goede spoorverbinding 
met het vliegveld Münster – Osnabrück. Wij willen ook de problematiek van het 
toenemende goederenvervoer over de Twentelijn in internationaal overleg 
oplossen. 
 
In dit programma en op www.d66overijssel.nl leest u meer over onze ambities op 
deze en andere thema‟s. 
 
Samen met de andere kandidaten op onze lijst ga ik me daar de komende jaren 
voor inzetten. Met enthousiasme en optimisme, en in de overtuiging dat het 
anders móet en anders kán. Kies daarom op 2 maart voor  “Overijssel anders 
naar de toekomst”. Kies D66.  
 
Aart Karssen 
Lijsttrekker



4 

Inleiding 
D66 Overijssel wil het progressieve sociaal-liberale gedachtegoed in de 
komende jaren in de Provinciale Staten van Overijssel uitdragen. Laten we 
stoppen met het uitputten en vervuilen van de leefomgeving. Behoud van de 
natuur en een goed leefmilieu is van levensbelang. Daarom is D66 Overijssel 
voor een schone en duurzame economie. Wij kijken verder dan de huidige 
generatie. 
 
Mensen zijn creatief en vindingrijk en ook de provinciale overheid moet zich 
daarbij aansluiten. Provinciaal bestuur moet vanuit betrokkenheid en op 
hoofdlijnen opereren. 
 
Nationale en internationale samenwerking zijn essentieel voor de economische 
vooruitgang. Verdergaande samenwerking met aangrenzende provincies en het 
Duitse grensgebied is voor Overijssel van levensbelang. Kennis, innovatie en 
creatief ondernemerschap zijn de kernwoorden. 
Individuele prestaties moeten worden beloond. Maar de welvaart moeten we wel 
met elkaar delen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in het 
maatschappelijke en economische proces.  
Vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens zijn de fundamentele waarden 
van onze samenleving. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Duurzaamheid 

Volgens D66 Overijssel is iedereen verantwoordelijk voor de wereld om 
zich heen. People, planet, profit. Het streven naar duurzaamheid dient te 
ontstaan vanuit gedragsverandering en door motivatie. De provincie moet 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeeld gedrag is van 
eminent belang. Duurzaamheid is geen beleidsterrein op zich maar werkt 
integraal door naar alle beleidsterreinen.  
 
D66 Overijssel hanteert de definitie uit het Bruntland-rapport: “ Duurzame 
ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het 
vermogen aan te tasten om te voorzien in de behoeften van toekomstige 
generaties”. 
 
Vroeger was Nederland koploper in Europa. Onder de kabinetten Balkenende is 
Nederland achterop geraakt. Een integrale aanpak naar een economie op basis 
van duurzame energie en herwinbare grondstoffen is gewenst.  “Als provincie 
moeten we ervoor waken niet mee te gaan in het landelijke gebrek aan aandacht 
voor duurzaamheid. Onze provincie zal zich harder en zichtbaarder moeten 
inspannen voor het thema duurzaamheid.  Deels bij de verduurzaming van de 
eigen organisatie, maar zeker ook wat betreft andere overheden, bedrijven, 
kennisinstituten en particulieren. De provincie zoekt actief samenwerking met 
deze partners op en stimuleert, faciliteert en daagt uit.  
D66 Overijssel-speerpunten voor de provincie op het gebied van duurzaamheid 
zijn: ruimtegebruik, energie, mobiliteit, biodiversiteit en landschap.  
Van de provincie verwacht D66 Overijssel een voortrekkersrol met concrete 
doelstellingen. Dit betekent verder gaan dan een CO2-reductieplan, een 
duurzaam inkoopbeleid en het steunen van proefprojecten. De provincie zal 
moeten laten zien dat duurzaamheid geen hol begrip is maar  verweven is met 
de dagelijkse praktijk in alle beleidsterreinen.” 
 
Onze zorg is dat de provincie zich gaat verschuilen achter 
weerstandsmechanismen, zoals het kostenaspect, het ontwijken van 
verantwoordelijkheid of het negeren van het probleem. Voorts maakt D66 
Overijssel zich zorgen over de toenemende regeldruk, vooral op het gebied van 
duurzaamheid. Het streven naar duurzaamheid moet niet ontaarden in een 
bureaucratie van toetsen en duurzaamheidcriteria maar komen vanuit motivatie 
en visie. 
 
Concrete politieke aanpak 
 

 De provincie geeft het goede voorbeeld door duurzaam te acteren   

 Stimuleren van pilot-projecten op het gebied van gedrag- en 
cultuurverandering op het gebied van duurzaamheid 

 Duurzaamheid als belangrijk afwegingscriterium  

 Een duurzame aanpak bij grote projecten en belangrijke besluiten  

 Meer geld vrijmaken voor duurzaamheid  

 Nastreven van ambitieuze doelstellingen voor alternatieve vormen van 
energie 

 Onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame ontwikkelingen in 
Overijssel. Dit moet leiden tot concrete doelstellingen (road map) en 
concrete maatregelen 

 Aanpak van drie integrale duurzaamheidprojecten, bijvoorbeeld een 
gebiedsontwikkeling, een regionaal energievoorzieningen project en 
mobiliteit 

 
 

De 
provincie 
geeft het 
goede 
voorbeeld 
door 
duurzaam te 

acteren. 
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Ruimte 

Het inrichten van onze omgeving is bij uitstek een onderwerp om burgers, 
bedrijven, organisaties en overheden te laten participeren. Voor bedrijven 
en particulieren brengt dit een grotere verantwoordelijkheid met zich mee. 
De rol van de provincie verandert in een faciliterende, meedenkende en 
initiërende rol. 
 
Bij dreigende impasses moet de provincie duidelijke keuzes maken op basis van 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De provincie dient eerst de directe 
behoeften van de burgers en ondernemers voor ruimtelijke ontwikkelingen te 
inventariseren; daarnaast worden de behoeften die een gevolg zijn van door de 
(toekomstige) burger en ondernemer gewenste ontwikkelingen op de andere 
beleidsterreinen (economie; natuur; infrastructuur etc.)meegewogen. Daarbij zal 
de provincie ook rekening moeten houden met de uitkomsten van de 
inventarisaties in de andere provincies. Op basis van deze uitgangspunten dient 
de omgevingsvisie voortdurend te worden aangepast, zodat het een dynamisch 
en bruikbaar document wordt. 
 
Archeologie, monumentenzorg, landschapsbeheer en natuurbeheer 

Met kennis over het verleden ontstaat begrip voor het heden Dit biedt 
mogelijkheden om inschattingen te maken voor onze toekomst. Scheiding van 
beleid en uitvoering op provinciaal en gemeentelijk niveau is wenselijk maar d 
heeft wel  een nadrukkelijk verband. Daar zal de provincie volgens D66 
Overijssel oog voor moeten hebben. Het raakt zowel planologie als 
cultuurtoerisme en zal daarom binnen de ruimtelijke ontwikkeling van de 
provincie Overijssel een rol van betekenis moeten zijn.  
 
Provinciaal bestuur op hoofdlijnen 
Bij ruimtelijke planvorming is volledige informatie vooraf en participatie van alle 
betrokken partijen van belang. Evenals intensivering van samenwerkende 
overheden met een duidelijke taakafbakening. Ontwikkelingen in bestaand 
stedelijke gebied: niet uitbreiden maar inbreiden. Een beleid gericht op 
functiemenging van wonen, werken en kantoren in plaats van functiescheiding 
bevordert een dynamische leefomgeving op menselijke maat. Bij de aanpak van 
gebiedsontwikkeling moeten in onderlinge samenhang alle problemen die in het 
gebied spelen worden meegenomen. 
Nadruk op natuurbeheer, archeologie, landschap en cultuurhistorie en de 
verdere ontwikkeling van nationale landschappen. Bovendien moet water een 
integraal onderdeel zijn van ruimtelijk beleid. 
 
D66 Overijssel maakt zich zorgen over de grote bestuurlijke dichtheid bij het 
ruimtelijk beleid met name in de landelijke gebieden. Zo ontstaat gebrek aan 
daadkracht. 
De provincie legt nu teveel nadruk op economie en landbouw vanuit de korte 
termijnvisie. Verrommeling van het platteland wekt ergernis. Dat geldt ook voor 
de nog steeds voortdurende uitbreiding van bedrijventerreinen en die ook nog 
eens op verkeerde locaties zijn gelegen. Door schaalvergroting wordt het 
landschap verpest. Een goed voorbeeld hiervan is het tolereren van megastallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De provincie 
moet op 
ruimtelijk 
gebied een 
omslag maken 
naar 
meedenken, 
faciliteren en 
samenwerken
én niet 

voorschrijven. 
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Concrete politieke aanpak 
 
Het proces 

 De provincie moet meedenken, faciliteren en samenwerken op ruimtelijk 
gebied en niet voorschrijven,  toetsen en handhaven. Een cultuuromslag 
is derhalve noodzakelijk 

 Vergaande participatie van burgers en maatschappelijke organisaties 

 Stimuleren van samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven 

 Integrale aanpak van gebiedsontwikkelingsplannen Intensivering van de 
samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied bijvoorbeeld in de 
vorm van een ruimtelijk-economische structuurvisie 

 D66 Overijssel hecht belang aan het provinciaal ondersteunen van 
dienstverlening aan gemeentelijke en particuliere initiatieven in 
Overijssel op gebied van archeologie, monumentenzorg, 
landschapsbeheer en natuurbeheer 

 
Stedelijk gebied 

 Uitbreiding en ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied 

 Beleid gebaseerd op functiemenging 

 Nieuwe bedrijventerreinen weren en een plan van aanpak voor renovatie 
van bestaande terreinen 

 Geen burgerluchthaven in Twente 
 
Bouwen en Wonen 

 Mooie steden met multifunctionele wijken: wonen en werken door elkaar 
dragen bij aan de leefbaarheid van de wijk 

 Afstemming van woningbouw op de vraag die per gemeente kan 
verschillen 

 Nadruk op levensloopbestendige bouw 

 Het bevorderen van het op grote schaal investeren in gebouwen met een 
lange levensduur: duurzaam, flexibel en zuinig in energieverbruik 

 
Landelijk gebied 

 D66 Overijssel staat voor een vitaal en dynamisch landelijk gebied dat 
verschillende functies herbergt zoals natuur, landschap, landbouw, 
energie, wonen, toerisme zorg, mobiliteit, educatie. 

 Extra aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, natuur, 
landschap en het stimuleren van kunst 

 D66 Overijssel ziet allerlei kansen door cultuurhistorische- en 
landschappelijke waarden in onze provincie integraal te benaderen. 
Hierdoor ontstaat automatisch een meerwaarde op andere terreinen, 
namelijk natuur- en landschapswaarden, recreatieve waarden, 
educatieve waarden en economische waarden 

 Plannen die nieuwe dynamiek in het landelijke brengen, zoals het Plan 
Zuiderzeerand, in principe positief waarderen 

 Intensiveren van het beleid van nationale landschappen 
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 Voltooien van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Afgezet tegen de 
taakstelling ligt de aankoop van gronden voor de EHS op schema en 
loopt de inrichting achter. Dit laatste wordt voornamelijk veroorzaakt door 
te weinig rijksmiddelen. D66 Overijssel hecht grote waarde aan het op 
tijd en compleet voltooien van de EHS en wil dat de Provincie alles doet 
om dit te bewerkstelligen. Natuurgebieden zijn van essentieel belang 
voor het herstel van de biodiversiteit. De Robuuste verbindingszones 
maken de natuur sterker bestand tegen de klimaatsveranderingen. D66 
Overijssel pleit voor een gemêleerd beheer van natuurgebieden 
(natuurorganisaties, particulier beheer, landgoederen, agrarisch beheer, 
etc.). De kwaliteit van het beheer dient voorop te staan en bureaucratie 
moet worden voorkomen. D66 Overijssel staat sympathiek tegenover 
intensivering van het beleid van  groenblauwe diensten (werkzaamheden 
voor water, natuur- en landschapsbeheer, die tegen betaling door boeren 
en andere particulieren worden verricht). 

 D66 Overijssel is voorstander van het project Natura 2000 en pleit voor 
een zorgvuldige implementatie hiervan. Hoewel er beperkingen optreden 
voor het landgebruik kijkt D66 Overijssel ook naar de door bescherming 
van deze gebieden geboden kansen. Hierbij is het zoeken naar 
draagvlak en leveren van maatwerk gewenst. D66 Overijssel wil een 
goede communicatie en openheid waardoor voor de verschillende 
betrokkenen duidelijk is wat de persoonlijke gevolgen zijn.  Onvoldoende 
informatie en overleg zorgen op dit moment nog voor teveel onrust. In de 
verschillende beheerplannen mag een sociaal-economische paragraaf, 
waarin de gevolgen voor ondernemers zijn benoemd, niet ontbreken. 
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Mobiliteit 

Overijssel heeft een goede infrastructuur, maar kent vele knelpunten. De 
ontwikkeling van de mobiliteit moet in de komende periode groen, 
duurzaam en verkeersveilig zijn. De mogelijkheden van 
vervoersmanagement van bedrijven moet worden onderzocht. 

 
Een goede bereikbaarheid van Overijssel, zowel met de auto, de fiets,  als het 
openbaar vervoer. De doorstroming binnen de provincie moet worden verbeterd. 
De hoofd- en secundaire wegen slibben dicht. Doordat het openbaar vervoer 
onvoldoende aansluit op de behoefte neemt het autogebruik toe.   Zo zijn de 
openbaar vervoer verbindingen met Duitsland inefficiënt.  

 
Concrete politieke aanpak 

 Meer geld vrijmaken voor het openbaar vervoer en stimuleren van 
fietsen, onder andere door de aanleg van fietspaden 

 Geen luchthaven Twente, maar beter openbaar vervoer richting 
luchthaven Munster-Osnabruck 

 Realisatie van een volwaardige, internationale intercityverbinding tussen 
Zwolle, Almelo, Hengelo, Enschede en Münster 

 Aanbieden belbusdiensten ten behoeve van het platteland 

 Selectief omgaan met uitbreiding hoofdwegen. De verbeteringen van de 
N18, N34 en N35 (inclusief het knooppunt N35-N348) hebben prioriteit 

 Maximeren van de snelheid naar 60 km op alle niet doorgaande wegen 
buiten de bebouwde kom en 80 km op alle doorgaande wegen buiten de 
bebouwde kom. Snelheidslimiet en weginrichting worden zoveel mogelijk 
op elkaar afgestemd.  

 Doorgaande wegen zoveel mogelijk projecteren buiten de bebouwde 
kom 

 Subsidies voor experimenten met elektrische auto‟s en auto‟s op 
waterstof en biobrandstof uit reststromen. Initiëren van elektrische 
oplaadpunten ten behoeve van vervoer 

 Subsidies voor onderzoek naar duurzaam energieverbruik rondom 
mobiliteit 

 Bevorderen van werkgelegenheid bij stations 

 Verbeteren van het glasvezelnet en het stimuleren van onderzoek naar 
alternatieven voor snel internet 

 Inzetten van sensortechnieken voor de verbetering van 
verkeersdoorstroming 

 Stimuleren van vervoermanagement van bedrijven 

 D66 Overijssel onderkent het economische belang van de Mainport 
Rotterdam en goede spoorverbindingen met het Duitse achterland. D66 
Overijssel keurt de wijze af waarop Oost Nederland met een IJssellijn-
Twentelijn, inclusief een spoorboog bij Deventer, is overvallen. Het 
voorgestelde tracé kent veel nadelen zoals hinder voor omwonenden en 
schade aan natuur en landschap. D66 Overijssel pleit voor een brede 
visie voor verbindingen tussen Oost Nederland en het aangrenzende 
Duitse gebied, waarin alle varianten worden afgewogen. Deze 
visievorming dient plaats te vinden in overleg  met alle betrokken 
Nederlandse en Duitse overheidsinstanties. Een vergaande participatie 
van bevolking en belanghebbende organisaties kan zorgen voor 
draagvlak en draagkracht.  

Geen burger- 
luchtvaart in 

Twente. 
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Water 
 
Water vormt een essentiële randvoorwaarde voor scheepvaart, natuur, 
drinkwatervoorziening, landbouw, recreatie, wonen, landschap, 
cultuurhistorie en waarschijnlijk straks energievoorziening.  Deze functies 
moeten worden veiliggesteld voor nu en in de toekomst. Naast het optimaal 
benutten van alle watergerelateerde functies, is ook de bescherming tegen 
water belangrijk. Overstromingsbescherming is bij uitstek een provinciaal 
thema, aangezien het waterbeleid doorwerkt naar het ruimtelijk beleid.  

 
Dit thema moet worden meegenomen in het beginstadium van alle ruimtelijke 
besluitvormingsprocessen en geen sluitpost zijn. 
Een systeem van waterkeringen tegen dijkdoorbraken en een net van rivieren, 
beken en watergangen  voor de waterhuishouding met hoge natuurlijke en 
landschappelijke waarde dat aantrekkelijk en toegankelijk is. 
 
Nederland wordt van twee kanten „bedreigd‟ door overstromingen – vanaf de zee 
en vanuit de rivieren. Het veiligheidsniveau in Nederland is hoog en wordt nog 
doorlopend verbeterd door landelijk gestuurde programma‟s, waarbij in Overijssel 
vijf grote projecten lopen. Dit betekent voor de provincie een belangrijke rol bij 
natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en borging van positieve ontwikkeling van 
alle gebruiksfuncties van de rivier voor de toekomst. 
Ook voor de langere termijn, waarvoor de Commissie Veerman – de 
Deltacommissie – in 2008 met een advies kwam, ligt voor de provincie een 
belangrijke rol om doorlopend de afweging te maken tussen alle (ruimtelijke) 
belangen en behoeften die er spelen. Geen mono-disciplinaire blik op 
hoogwaterveiligheid ter voorkoming van een technocratisch landschap. 
Overbemesting en weglekken van chemische stoffen is desastreus voor het 
drinkwater. De bodem is onnodig vervuild geraakt door chemicaliën te begraven, 
te laten lekken en storten in zand- en kleiafgravingen. Door het rioolsysteem 
worden veel chemische verontreinigingen afgevoerd, zoals bijvoorbeeld 
medicijnen, olie, chloor, vet, schoonmaakmiddelen. Het gevolg is de noodzaak 
van dure filterinstallaties. 
D66 Overijssel is bezorgd dat maatregelen te sectoraal vanuit het oogpunt van 
waterhuishouding en waterveiligheid worden aangepakt.  
D66 Overijssel maakt zich ook zorgen dat in de toekomst bij het waterbeleid 
economische en landbouwbelangen zwaarder wegen dan natuur, landschap en 
cultuurhistorie.   
 

Meer 
aandacht 
voor samen- 
werking 
tussen 
provincie, 
waterschap
pen en 
waterleiding

bedrijven. 
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Concrete politieke aanpak 
 
Bestuurlijk  

 Meer aandacht voor samenwerking in de waterketen tussen provincie, 
waterschappen en waterleidingbedrijven. Zo kunnen alle betrokken 
boeren en burgers voldoende schoon water hebben en houden 

 Nauwe samenwerking tussen provincie en waterschappen en mogelijk in 
de toekomst een bestuurlijke fusie. De expertise en de kwaliteit van de 
taakuitvoering van de waterschappen mag niet in gevaar komen. 
Daarenboven dient te worden nagegaan wat de effecten zijn indien 
waterschappen “grensoverschrijdend”werken zoals bijvoorbeeld het 
waterschap Reest en Wieden. 

 Nauwere samenwerking in de grensregio onder meer om 
grensoverschrijdende rivieren, beken en watergangen schoon te houden 

 Burgers bewust maken van het kwetsbare milieu  

 Stimuleren van voorbeeldgedrag als het gaat om het beschermen van 
het milieu.  

 De vervuilers blijven beboeten 

 Water kan een rol spelen bij nieuwe functies zoals energievoorziening 
(warmteonttrekking en koude/warmteopslag) en waterwoningen. 
 

Grote Rivieren 
 D66 Overijssel ondersteunt de integrale aanpak  in het kader van 

“Ruimte voor de IJssel” en “Ruimte voor de Vecht”  Het creëren van 
ruime uiterwaarden met veel ruimte voor natte natuur die zoveel mogelijk 
toegankelijk zijn voor inwoners en recreanten.  

 Het plan voor de Zuidelijke IJsseldelta is vaak genoemd als het 
voorbeeldproject voor integrale gebiedsontwikkeling in Nederland. D66 
Overijssel heeft deze aanpak in de Staten van Overijssel in het verleden 
gesteund. Er is discussie over  een paar pijlers waarop deze integrale 
benadering is gebaseerd: de noodzaak van een nieuwe woonwijk in het 
plangebied en de mogelijk veranderde  inzichten in de veiligheid van 
Kampen door het rapport van de Commissie Veerman. D66 Overijssel 
pleit nu voor een nadere oriëntatie op de noodzaak van een bypass en 
op de behoefte aan woningbouwuitbreidingsplannen in Kampen voordat 
tot onomkeerbare maatregelen wordt besloten. 

 D66 Overijssel heeft op voorhand bezwaren tegen een verhoging  van 
het IJsselmeerpeil met maximaal 1,5 m. zoals voorgesteld door de 
Commissie Veerman.  

 
Waterhuishouding 

 D66 Overijssel is voorstander van retentiebeleid. Hiervoor moeten 
sommige gecultiveerde gronden worden teruggegeven aan de natuur 
voor overloopgebieden , waterberging en vernatting. Het belang ervan is 
duidelijk geworden in de regenperiode van augustus 2010. 
Samenwerking met Duitse gemeenten is hierbij evident 

 De geplande uitvoering van verbeteringen op het gebied van 
waterhuishouding om Overijssel klimaatbestendiger te maken, moet met 
kracht ter hand worden genomen.  Ecologie en landschap  moeten 
belangrijke uitgangspunten zijn bij de uitvoering van deze maatregelen 

 Herinrichting van de waterhuishouding op duurzame wijze is nodig om in 
de toekomst schoon water te houden. Waterverspilling beteugelen 
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 Bestuur 

 
De provincie Overijssel moet zich concentreren op een goede en efficiënte 
uitvoering van taken op de gebieden ruimtelijke ordening, economie, 
cultuur en milieu. D66 Overijssel staat voor een krachtig bestuur. In de 
toekomst zal verdergaande samenwerking tussen de provincies Overijssel 
en Gelderland gewenst zijn. Dit biedt inhoudelijke meerwaarde als het 
bijvoorbeeld gaat om regionaal economisch beleid, inrichting van het 
landelijk gebied, wegenbeheer en waterstaat. Deze samenwerking moet 
ertoe leiden dat landsdeel Oost zich als een vitale concurrerende regio in 
Europa kan profileren en daarmee onder andere Europese regelgeving kan 
beïnvloeden en Europese subsidies binnenhalen.  

 
Overijssel hoort een effectief en efficiënt werkende provincie te zijn waar geen 
overlap is in taken en bevoegdheden met andere besturen. De provincie moet de 
verschillende vormen van regionale samenwerking stimuleren en faciliteren door 
bestuurlijke aandacht, middelen en daadkracht. Vooraf moet duidelijk zijn op 
welke wijze burgers inspraak hebben als het gaat om beleid. Burgers moeten in 
een zo vroeg mogelijk stadium worden geïnformeerd en erbij betrokken zijn. D66 
Overijssel vindt het van belang dat politici en bestuurders op transparante wijze 
verantwoording afleggen over bereikte resultaten.  
 
Op provinciaal niveau speelt internationalisering een grote rol. Europese 
regelgeving beïnvloedt het beleid in de provincie Overijssel. De toedeling van 
subsidies maken een belangrijk onderdeel hiervan uit. Daarnaast vindt D66 
Overijssel dat de samenwerking binnen Euregio verband met kracht moet 
worden voortgezet.  
 
Het scherper afbakenen van taken en bevoegdheden tussen rijk, provincie, 
regio‟s,  gemeenten en waterschappen is noodzakelijk. D66 Overijssel is van 
mening dat verdergaande bestuurlijke samenwerking en de operationele 
activiteiten van de vijf waterschappen voordelen heeft en dat dit in de komende 
periode moet worden opgepakt. 

 
Concrete politieke aanpak 
 

 Komen tot een klantgerichte organisatie 

 Doorbreken van heersende bestuursculturen: er zijn voor de burger 

 Het provinciale apparaat moet binnen de eigen gelederen duurzaam 
opereren  

 Optimalisatie van de dienstverlening. Vergunningverlening, 
handhaving subsidieverstrekking en maatschappelijke 
dienstverlening via kortere lijnen 

 Behalen van aantoonbare efficiëntie door samenwerking Gelderland 
en Overijssel 

 Operationele samenwerking tussen de waterschappen en 
verdergaande bestuurlijke samenwerking  

 Door samenwerking als landsdeel Oost profileren in Europa 

 De samenwerking binnen de Euregio met kracht voortzetten 

Regionale 
samen- 
werking 
stimuleren en 
faciliteren 
door 
bestuurlijke 
aandacht, 
middelen en 

daadkracht. 
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Economische Zaken 

 
D66 Overijssel staat voor een duurzaam economisch beleid. De balans 
tussen people, planet en profit is evident. Voor D66 Overijssel is het delen 
van de welvaart een vanzelfsprekendheid. Daarbij is het streven naar 
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk burgers een belangrijk 
uitgangspunt. D66 Overijssel kiest voor het versterken van de economie 
met een accent op kennis, innovatie en creatief ondernemerschap.  
 
Op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs hecht D66 Overijssel veel waarde 
aan het investeren in jongeren. Het verlengen van de schoolloopbaan is een 
manier om jongeren aan de slag te krijgen. Ook het aanbieden van stages en het 
uitbreiden van leer-/werkbanen is een middel tegen jeugdwerkeloosheid. 
Financiële bijdragen vanuit de provincie richting gemeenten en werkgevers kan 
hieraan een belangrijke impuls geven. De provincie moet de regionale 
economische structuur versterken, bijvoorbeeld door het stimuleren en faciliteren 
van startende ondernemers. Ook de relatie en samenwerking met hogescholen 
en universiteiten zijn in dit verband noodzakelijk.  
 
De ruimte op de bestaande bedrijventerreinen moet beter worden benut. Het 
beleid om nieuwe terreinen aan te leggen,  kan alleen bij hoge uitzondering 
worden uitgevoerd, waarbij moet worden aangetoond dat het onmogelijk is de 
behoefte te accommoderen op een van de bestaande terreinen. D66 Overijssel 
vindt dat regionale samenwerking moet worden gestimuleerd, vooral op het 
gebied van de ontwikkeling van bedrijventerreinen. D66 Overijssel staat voor 
duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen in algemene zin. De cradle-to-
cradlefilosofie, het werken aan een duurzame ontwikkeling, ligt hieraan ten 
grondslag. Gebruik van alternatieve energiebronnen moet worden gestimuleerd. 
Dit is goed voor de economie en de werkgelegenheid. Samenwerking met 
universiteiten in Twente, Wageningen, Osnabruck en Munster kan een impuls 
zijn voor de kenniseconomie. De provincie heeft hierin een financieel 
stimulerende rol.  
 
D66 Overijssel blijft tegen een doorstart van de luchthaven Twente. Voor een 
commerciële luchthaven is de locatie ongeschikt. Daarnaast past een nieuwe 
luchthaven niet binnen de duurzaamheidgedachte.  

 

Stimuleren 
van 
innovatieve 
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bedrijven en 
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van kennis- 
technologie. 
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Concrete politieke aanpak 
 

 D66 Overijssel staat voor het stimuleren van innovatieve processen 
bij bedrijven en het versterken van kennistechnologie. Zo moet ook 
het toeristisch ondernemerschap worden versterkt 

 Veel agrarische ondernemers zoeken naar verbindingen tussen 
agrarische productie en bijvoorbeeld recreatie, zorg of educatie. De 
provincie moet dit stimuleren in samenwerking met hogescholen en 
universiteiten 

 Het landelijk gebied heeft nieuwe economische dragers nodig en 
waar  mogelijk gekoppeld aan de klimaatopgave waar Nederland 
voor staat. Belangrijke thema‟s zijn: zon- en windenergie, 
waterkwaliteit en –berging, biomassaproductie, nieuwe natuur en 
biologische voedselproductie 

 D66 Overijssel pleit voor een rendabele agrarische bedrijfsvoering 
passend in het landschap. Minder gericht op de wereldmarkt met 
bulk en lage prijzen en meer op voedselvoorziening van hoge 
kwaliteit met een duidelijke toegevoegde waarde voor de Europese 
markt. Stimuleren van biologische landbouw 

 Geen megastallen. Maximum bebouwingspercentage in LOG-
gebieden. Agroparken op bedrijventerreinen moeten in principe 
kunnen worden aangelegd. In deze parken vindt agrarische 
bedrijvigheid plaats op een innovatieve, duurzame en 
diervriendelijke wijze 

 Internationale samenwerking is voor het bedrijfsleven belangrijk. 
Overijssel kan in dit proces een bijdrage leveren bijvoorbeeld door 
het organiseren van een handelsmissie of het ondersteunen van 
internationale innovatieprojecten 

 Recreatie en toerisme zijn uitdrukkelijk gekoppeld aan de regionale 
economie. Natuur, cultuur en toerisme bevorderen de 
werkgelegenheid. De communicatie rondom het merk Overijssel 
moet worden versterkt en uitgedragen door regionale bureaus voor 
toerisme. Festivals met een bovenregionale uitstraling, kleinschalige 
culturele activiteiten in de regio bieden kansen. D66 Overijssel zoekt 
de verbinding op tussen bestaand cultureel aanbod en het 
ontwikkelen van nieuwe toeristische activiteiten 

 D66 Overijssel is van mening dat de opwekking van duurzame 
energie naar de toekomst met kracht moet worden gestimuleerd. 
Daarbij is een passende infrastructuur nodig. 
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Financiën 
 
Een betrouwbare provincie is van groot belang. D66 Overijssel wil een 
dienstbare en wendbare provincie, gericht op het aanpakken van de 
huidige maatschappelijke problemen. Efficiënt en op de juiste wijze. Hierbij 
hoort een stabiele financiële positie over een lange periode. Elke burger 
moet kunnen zeggen: “Ik krijg waar voor mijn geld bij de provincie 
Overijssel”. Door maximale transparantie is het inzichtelijk hoeveel 
financiële middelen aan welke maatschappelijke problemen worden 
besteed. Zo is het voor de burgers duidelijk dat de gekozen aanpak het 
meest effectief en efficiënt is.  
 
Door de gevolgen van de recente economische crisis ontkomt ook de provincie 
Overijssel niet aan een forse terugval van inkomsten. Dit heeft ingrijpende 
gevolgen voor het oplossen van maatschappelijke problemen. De provincie wordt 
betaald door de burger. Daarom moet de provincie zeer zorgvuldig omgaan met 
de aan haar toevertrouwde financiële middelen.  
 
Concrete politieke aanpak 
 

 De afweging die de provincie dient te maken bij het oplossen van 
maatschappelijke problemen moet op basis van een verbreedde 
maatschappelijke kosten-batenanalyse: welke kosten worden nu 
gemaakt met daarbij de analyse van de diverse oplossingen. Zo 
wordt ook zichtbaar wat niet in geld is uit te drukken 

 D66 Overijssel wil een takendiscussie over bestaand en nieuw uit te 
voeren beleid. De takendiscussie is een politieke discussie. 
Provinciale Staten stuurt en beslist, Gedeputeerde Staten faciliteert. 
D66 Overijssel zal het initiatief nemen om aan te geven aan welke 
beleidsterreinen hoge prioriteit zal worden gegeven en aan welke 
minder. Dit begint met het doorlichten van bestaand beleid op 
effectiviteit en efficiëntie 

 De financiële positie van de provincie is niet transparant genoeg. 
Periodiek moet een discussie in Provinciale Staten plaatsvinden over 
nut en noodzaak van bestaande reserves en voorzieningen. Per 
reserve/voorziening moet een concreet plan beschikbaar zijn. 
Tevens dient helder te zijn welke beleidsruimte beschikbaar is 

 Bij de begroting moet helder zijn welk beleid gestopt kan worden en 
welk beleid onontkoombaar is. Bij de jaarrekening dient expliciet te 
zijn aangegeven welk beleid conform de afspraak is uitgevoerd. 
Daarbij heeft D66 Overijssel als uitgangspunt dat niet besteedde 
middelen  terugvloeien naar de Overijsselse burgers en niet  worden 
opgespaard. Daarbij moet kritisch gekeken worden naar 
fondsvorming 

 Financiële risico‟s tot een minimum beperken. D66 Overijssel is 
tegen risicovol beleggen van gemeenschapsgeld. De controle 
hiervan wordt tevens door de provinciale rekenkamer, periodiek, 
getoetst en beoordeeld 

 De Essent-gelden zijn incidentele opbrengsten. Deze gelden mogen 
alleen geïnvesteerd worden in projecten die een duurzaam karakter 
hebben en waar de samenleving een langdurig rendement van heeft 
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 D66 Overijssel vindt het belangrijk dat de provincie uitlegt waarom zij 
bezig is met de dingen die ze doet. Draagvlak creëer je door de 
discussie aan te durven, af te wegen en te overtuigen dat dit de 
juiste aanpak is in plaats van uitsluitend financiële prikkels geven of 
financieel bestraffen. Gedragsverandering door overtuiging heeft de 
voorkeur 

 De provincie moet de mogelijkheid tot belastingheffing hebben. De 
provinciale opcenten van de wegenbelasting zijn hiertoe niet het 
goede middel. Aansluiting moet worden gezocht bij de 
ingezetenenheffing van het waterschap gekoppeld aan een 
inkomensafhankelijk systeem.  

  
Besparingen 
 

 Kerntakendiscussie in gang zetten. Deze methode leidt vooral tot het 
nader uitwerken van een gewenst sturingsmodel (regiemodel) voor 
de provinciale organisatie 

 Personele consequenties doorlichten als nieuw beleid regulier is 
geworden 

 Wegensector. Minder wegen aanleggen betekent minder 
voorbereiding voor de provincie en externe adviseurs en minder 
asfalt. Daarom alle geplande projecten herijken op kostenaspect en 
zinvolheid 

 Reduceren van toetsing, handhaving en controle door sturing aan de 
voorkant en een (ruimtelijk) beleid gebaseerd op meer eigen 
verantwoordelijkheid en minder op regelgeving 

 Versobering binnen het provinciaal apparaat 

 Nu jeugdzorg naar gemeenten wordt overgeheveld, bezien of de 
provincie nog autonome middelen moet inzetten.  

 Denk hierbij aan eigen kracht conferenties, wegwerken knelpunten 
zorgaanbod,  

 innovatie in de jeugdzorg, preventie en vroeg signalering, het 1.000 
jongerenplan (project om werkloze jongeren in Overijssel aan werk 
te helpen) 

 De eerste drie activiteiten zijn reguliere taken van de jeugdzorg en 
de laatste twee activiteiten  zijn taken die behoren tot het 
gemeentelijk domein. In een tijd waarin de provincie drastisch moet 
bezuinigen is er volgens D66 Overijssel voor deze uitgaven geen 
plaats meer 

 Grote projecten die op stapel staan, indien mogelijk vertragen 

 Op natuurlijke wijze inrichten van vliegveld Twente is 
kostenbesparend. Ook door hierbij  in zee te gaan met particuliere 
investeerders kan eeen beperking  van kosten worden gerealiseerd 

 In algemene zin meer publiek/private samenwerking 

 Meer rood voor groen (bij bouwen wordt een bijdrage gevraagd voor 
natuur, water en landschap in de omgeving). 

 Bezuinigen op sociale infrastructuur door clustering en inzet van 
private middelen. 
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Sociale infrastructuur 

 
Noodzakelijke voorzieningen waardoor mensen volwaardig kunnen 
meedoen in de maatschappij zijn onder andere school, bibliotheek, 
buurthuis, sportvereniging, maatschappelijk werk, theater, kinderopvang, 
de sociale dienst. Integratie en participatie zijn kernbegrippen.   

 
In de ogen van D66 Overijssel levert investeren in sociale infrastructuur 
belangrijke resultaten op, zoals kwaliteit van leven, burgerschapszin en 
economisch rendement. Zo kan sport preventief werken als het om de 
gezondheid gaat, haalt het ouderen uit een isolement en kunnen jongeren 
ervaring opdoen met vrijwilligerswerk. 
D66 Overijssel ondersteunt de nota Samen & Overijssel: jeugd, sociale 
infrastructuur en cultuur 2009-2012 van de provincie Overijssel.  Voor sommige 
onderdelen binnen de sociale infrastructuur, zoals school en bibliotheek is de 
betekenis overduidelijk. Dit geldt minder voor zaken als maatschappelijk werk, 
buurtwerk en schuldhulpverlening. Deze sociale infrastructuur is kwetsbaar als 
het om bezuinigingen gaat. In enkele delen van Overijssel staat het 

voorzieningenniveau extra onder druk door een krimpende bevolking. 
 
Concrete politieke aanpak 
 

 Integraal jeugdbeleid opstellen als paraplu boven de afzonderlijke 
jeugdbeleidsterreinen. Dit beleid moet in lijn zijn met nationale 
wetten en internationale verdragen. Uitgangspunt is een breed 
draagvlak bij politiek, jongeren en jeugdorganisaties 

 Het jeugdbeleid moet worden uitgewerkt in jaarplannen van de 
provincie. Zo kan snel worden ingespeeld op nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen 

 Versterken van sportinfrastructuur, met specifieke aandacht voor 
breedtesport 

 Investeren in randvoorwaarden voor de deelname van senioren in de 
maatschappij, zoals wonen, openbaar vervoer, regiotaxi, mantelzorg, 
sport en culturele voorzieningen 

 Het inzetten van private middelen in deze voorzieningen niet 
schuwen 

 Het voortdurend inventariseren op provinciaal niveau van wensen en 
behoeften van burgers en ondernemers op de verschillende 
beleidsterreinen met betrekking tot krimp en het voortdurend 
bijeenbrengen van de uitkomsten van deze inventarisaties tot 
samenhangende conclusies met betrekking tot krimp. 

 In krimpgebieden aandacht vragen voor unieke 
vestigingsmogelijkheden en extra aandacht voor het 
voorzieningenniveau 
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Provinciale politieke ondersteuning 
 

 Stimuleren van het ondernemerschap van de sportverenigingen 

 De voedingsbodem voor topsport als uitvloeisel van breedtesport 
moet gegarandeerd blijven 

 In elk groter dorp zoveel mogelijk functies clusteren in één 
gebouw/organisatie dat voor meerdere activiteiten, waaronder b.v. 
sporthal, ontmoetingscentrum, bibliotheek, e.d. gebruikt kan worden, 
waarbij personeel en programma‟s op elkaar kunnen worden 
afgestemd en uitgewisseld . Te denken valt aan Kulturhus of een 
Multi Functionele Accommodatie (MFA). Deze gebouwen moeten 
goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer 

 De organisatie van deze gebouwen kan geclusterd worden waarbij 
de aansturing vanuit één organisatie die meerdere gebouwen 
beheert, plaatsvindt.  
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Jeugdzorg 

 
Opvoeden is de verantwoordelijkheid van ouders. Wanneer het opvoeden 
en opgroeien van een kind meer zorg met zich meebrengt dan kan worden 
gegeven door ouders en naaste omgeving, kan een beroep worden gedaan 
op hulp. Er zijn vele vormen van hulpverlening, zoals opvoedingshulp, 
pleegzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor gedragsmatig 
moeilijke jongeren. 
 
Er is behoefte aan gemotiveerde en deskundige hulpverleners, die het 
vertrouwen van ouders en kinderen weten te winnen. Hulpverleners die moeilijke 
beslissingen niet uit de weg gaan wanneer de veiligheid van het kind dat vereist. 
Binnen de jeugdzorg moet een logische structuur komen van samenwerkende 
organisaties. De provincie heeft de wettelijke taak om de regie te voeren over de 
jeugdzorg. Het vereenvoudigen van het stelsel is een aangelegenheid van rijk, 
provincies en gemeenten tezamen. Dat kan betekenen een reductie van 
provinciale taken. 
 
In Nederland is de jeugdzorg sterk versnipperd zowel bij lokale zorg als bij de 
gespecialiseerde zorg. Het stelsel van de jeugdzorg wordt gekenmerkt door 
sectoren die elk hun eigen regels en financiering kennen. En die ook nog slecht 
met elkaar samenwerken. Bureaucratie en wachtlijsten versterken het negatieve 
beeld van de jeugdzorg. 
 
Concrete politieke aanpak 

 

 D66 Overijssel gaat uit van de eigen kracht van mensen en de 
jeugdhulpverlening moet hierop gericht zijn. Licht waar het kan, zwaarder 
indien noodzakelijk. Altijd met het kind en de naaste omgeving als 
vertrek- en eindpunt. 

 Op termijn moeten de taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de 
taken van Bureau Jeugdzorg onder één regie en door één instelling 
worden uitgevoerd. De provincie Overijssel kan het stelsel van de 
jeugdzorg vereenvoudigen door het samensmeden van instellingen die 
nu nog als aparte onderdelen fungeren. Een logische naam voor die 
instelling is: “ Het Bureau voor Jeugd en Gezin”. 

 Voor de jeugdzorg moeten vanuit de provincie realistische, haalbare en 
meetbare doelen worden geformuleerd. Onvrede over de effectiviteit van 
de jeugdzorg wordt vaak veroorzaakt door het misverstand dat voor 
ieder probleem ook een oplossing is (cure). Echter, problemen worden 
vaak van generatie op generatie overgedragen. Zo gaan psychische 
stoornissen vaak een leven lang mee en vereisen een langdurige 
begeleiding (care). Dus past een korte termijn visie niet. 

 De allochtone jeugd heeft recht op een relevant aanbod binnen de 
jeugdzorg. Het huidige aanbod slaat niet aan mede vanwege 
onbekendheid met de vrijwillige jeugdzorg. Hierdoor komen allochtone 
jeugdigen vaak direct in de gesloten jeugdzorg terecht. 

 D66 Overijssel pleit voor een experiment waarbij gewerkt wordt met 
Persoonsgebonden Budget in de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. 
De spelregels moeten worden opgesteld in overleg met de provincie, 
zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. 
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 Per 1 maart 2009 geldt voor scheidende ouders met kinderen de 
verplichting tot een ouderschapsplan. Dat plan, waarin onder meer de 
omgang van de kinderen met beide ouders wordt geregeld,  wordt in de 
praktijk lang niet altijd nagevolgd. De handhaving van het recht op 
omgang is een landelijk probleem dat ook in Overijssel speelt. De 
betrokken partijen in Overijssel (rechtbank, Openbaar Ministerie, 
jeugdzorg, provincie) moeten elkaar niet langer het probleem 
toeschuiven. Effectieve afspraken met alle betrokkenen zijn van cruciaal 
belang 

 Lange wachtlijsten in Overijssel zijn taboe. Zeker als het gaat om 
crisisopvang 

 Aandacht besteden aan homoseksualiteit onder met name allochtone 
jongeren 
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Kunst en cultuur 

 
Hoe zou onze maatschappij eruit zien zonder kunst en cultuur? 
Fantasieloos, kleurloos, emotieloos. Veel mensen participeren in kunst en 
cultuur. Het begrip is veelzijdig. Het omvat naast de traditionele vormen 
zoals beeldende kunst, muziek en dans ook mode, fotografie, film-
/videokunst, musicals, nieuwe media. Kunst en cultuur vormen de bron van 
creativiteit en zijn broodnodig in alle sectoren van de maatschappij. Zo is 
creativiteit ook van belang voor techniek, economie, milieubeheer, 
gezondheidszorg en media. Zonder creativiteit geen kans op verandering.  
 
Archeologie, monumentenzorg, landschapsbeheer en natuurbeheer zijn voor 
D66 Overijssel essentiële zaken, ook voor de ontwikkeling van planologie en 
cultuurtoerisme. De verschillende onderzoeken en ervaringen van de afgelopen 
jaren hebben ontegenzeggelijk opgeleverd dat Overijssel zeer veel te bieden 
heeft op het gebied van cultuurhistorie en archeologie. Een integrale aanpak met 
betrekking tot onze regionale identiteit is wenselijk en D66 Overijssel vindt dat 
het tijd wordt de huidige kennis te verzilveren 
 
De provincie vervult een rol als bemiddelaar tussen culturele instellingen en het 
onderwijs. Zo kan het culturele aanbod in scholen op een hoger plan worden 
gebracht. D66 Overijssel wil experimenten op het gebied van kunst en cultuur 
stimuleren om zo een kweekvijver te realiseren als grondslag voor 
vernieuwingen. Het kunst- en cultuurbeleid dient de sociale cohesie en 
participatie te bevorderen. De provincie heeft als taak te zorgen voor verankering 
van cultuureducatie in alle gemeenten 
 
De tendens om te bezuinigen op kunst en cultuur kan leiden tot 
kapitaalsvernietiging op de lange termijn. Door te grote versnippering van 
activiteiten in gemeenten wordt vaak opnieuw het wiel uitgevonden. Dit komt 
kwaliteit en efficiëntie niet ten goede.  

 
Concrete politieke aanpak 
 

 D66 Overijssel kiest voor kunst en cultuur om hiermee het leef- en 
werkmilieu te verbeteren 

 Integrale aandacht voor archeologie, monumentenzorg en 
landschapsbeheer 

 Cultuurmakelaars worden alleen ingezet als aanzienlijk rendement 
kan worden gegarandeerd en aangetoond 

 Samenwerken met aangrenzende provincies is een prioriteit op alle 
deelgebieden. De provincie heeft daarbij een ondersteunende en 
coördinerende rol 

 Erfgoededucatie op school door het stimuleren van kunst, regionale 
historie en cultuur in het basis- en voortgezet onderwijs 

 Vernieuwende  initiatieven op het gebied van kunst en cultuur 
belonen 

 Het benutten van cultuurhistorisch erfgoed door intensievere vormen 
van samenwerking van allerlei belanghebbenden. Provinciaal 
ondersteunen van dienstverlening aan gemeentelijke en particuliere 
initiatieven in Overijssel 

Zonder 
creativiteit 
geen kans 
op 
verandering
. 
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 RTV-Oost moet zich profileren vanuit een ondernemende aanpak en 
inspelen op de vraag uit de markt. Intensieve samenwerking met 
RTV-Gelderland, andere regionale omroepen en Duitsland bevordert 
de kwaliteit van de uitzendingen en de efficiëntie in bedrijfsvoering. 
Gebruik van nieuwe (sociale) media maakt RTV-Oost aantrekkelijker 
voor externe financiers c.q. sponsors. D66 Overijssel wil RTV-Oost 
in zijn vernieuwing ondersteunen en bij ongewijzigd beleid geen 
extra steun verlenen. 

 Creëren van draagvlak voor regionale geschiedenis (regionaal 
historische centra, musea, etc.). Ontsluiten van cultuurhistorie door 
provinciale websites en databank. 
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