INFORMATIE PROVINCIE OVERIJSSEL
t.b.v. lijsttrekkers Provinciale Statenverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De verkiezingen markeren de start van
een nieuwe provinciale bestuursperiode. Een periode die vele uitdagingen en kansen kent en een periode
waarin keuzes gemaakt moeten worden. De samenwerking met onze partners is daarbij van essentieel
belang, om vanuit de maatschappelijke opgaven, resultaten te kunnen boeken voor én met onze inwoners
in Overijssel.
De context van de aankomende bestuursperiode verschilt – opnieuw – wezenlijk van de afgelopen periode.
Demografische, technologische, economische, bestuurlijke en andersoortige trends en ontwikkelingen in
de samenleving, hebben grote invloed op het werk van de provincie. In het document ”Facts en figures
Overijssel” wordt aan de hand van cijfers en kaarten de situatie per beleidsveld weergegeven. In het
document “Trendcurve Overijssel 2019” worden de relevante trends beschreven en de betekenis daarvoor
voor decentrale overheden.
In het document “Samenvatting Financiën” wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en de feitelijke
ontwikkelingen van de provinciale financiën. De begroting is sluitend (er is geen tekort), heeft meerjarig
een positief structureel saldo en er is vrije ruimte aanwezig voor nieuwe ontwikkelingen. Anderzijds is er
aantal financiële onzekerheden waarvan de effecten nu niet in detail aan te geven zijn.
We staan met elkaar, zoals gezegd, voor een aantal grote uitdagingen en kansen. Bijvoorbeeld ten aanzien
van de vier grote transities: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en verduurzaming van
het landelijk gebied. Het is aan de provinciale politici om daar een Overijsselse vertaling van te maken. In
het document “Opgaven in Overijssel” worden maatschappelijke opgaven beschreven met daarbij beknopt
beschreven de kern van de opgaven voor Overijssel.
Deze opgaven vragen om slim verbinden van stad en land en beperken zich niet tot bestuurlijke grenzen
en zijn bovendien dermate complex en overlappend, dat samenwerking en integraal werken niet alleen
wenselijk maar ook noodzakelijk is. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom
afgesproken deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk op te pakken: via het Interbestuurlijk
Programma (IBP). Samenwerking met andere partners, zoals bedrijfsleven, onderwijsinstellingen,
maatschappelijke organisaties en inwoners is daarin de leidraad. Ook hebben we samen met de regio’s
proposities bij het Rijk ingediend om regiodeals te sluiten (Kansen voor Overijssel).
De politici van de provincie Overijssel zijn aan zet om zich ten aanzien van deze uitdagingen en kansen op
een goede wijze te positioneren en keuzes te maken over de strategie van en voor de provincie Overijssel.
De documenten uit dit informatiepakket bevatten daarvoor achtergrondinformatie. Met deze informatie
kunt u extra goed voorbereid de verkiezingsperiode beginnen en wellicht daarna de onderhandelingen over
een nieuw bestuursprogramma.
Op de provinciale website www.overijssel.nl vindt u een veelheid aan informatie. Hieronder ter
illustratie een korte opsomming van het beschikbare materiaal:

Cijfers en kaartenmateriaal: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/

Omgevingsvisie Overijssel: http://www.overijssel.nl/thema's/omgeving/omgevingsvisie/

Informatie over bestuur provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/bestuur/

De planning- & controlcyclus (begrotingen, jaarverslagen) van de provincie Overijssel:
http://destaatvan.overijssel.nl/

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

De interactieve provinciale website: www.jijenoverijssel.nl
De link naar het Interbestuurlijk Programma: https://www.interbestuurlijkprogramma.nl/
Kansen voor Overijssel: http://www.overijssel.nl/bestuur/kansen-overijssel/

