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SAMEN MAKEN WE 
OVERIJSSEL DUURZAMER EN 
AANTREKKELIJKER
GroenLinks Overijssel bouwt aan een saamhorige, duurzame en houdbare 
samenleving, waarin ieder mens ertoe doet en mee kan doen. Dat is goed voor 
wie nu leeft en zo kunnen we aan volgende generaties een fi jne en gezonde 
wereld doorgeven. En daar beginnen we hier en nu al mee: thuis, op school, 
op het werk en onderweg. We hebben er de kennis voor, we hebben er de 
technieken voor én de tijd is er rijp voor. GroenLinks! Nu en in de toekomst!

Stel je voor, dat het niet om groei en geld gaat, maar om beter en mooier. Dat 
Nederland niet het land wordt met extra autowegen en vliegvelden, herrie en 
vervuiling, maar het land met het beste duurzame en groene vervoer. Een land 
waar de natuur behouden blijft. Een land waar vliegverkeer niet belangrijker is 
dan woonplezier. Daar kunnen en moeten we in Overijssel mee beginnen!

Als het gaat om klimaatverandering is Nederland al jaren het slechtste jongetje 
van de klas. Onze CO2-uitstoot per inwoner is nog steeds een van de hoogste 
van alle Europese landen. Het Klimaatakkoord van Parijs verplicht ons de 
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met 95% in 2050. In Overijssel 
hebben we afgesproken om in 2023 één vijfde van onze energie duurzaam op 
te wekken. Als we dat waar willen maken, dan moeten we de komende vier 
jaar fl inke stappen zetten en keuzes maken. De tijd van weer nieuwe goede 
voornemens is voorbij. Er zijn maatregelen nodig die de uitstoot van CO2 en 
andere milieu-onvriendelijke stoff en fl ink verminderen. 

We gaan landelijk én provinciaal  aan de slag met de omschakeling naar een 
nieuwe energievoorziening, met schone energie die zoveel mogelijk wordt 
opgewekt in de eigen regio. Dat is nodig voor onze kinderen, ook omdat we 
hen een schone, veilige en leefbare wereld achter willen laten. Dat kan alleen 
als we allemaal meedoen. De energietransitie schept daarnaast ook kansen, 
juist in de provincie, voor werkgelegenheid en ondernemerschap.
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Bij het bouwen aan zo’n saamhorige, duurzame en houdbare samenleving, 
waarin ieder mens ertoe doet en mee kan doen, wil GroenLinks Overijssel 
graag samen optrekken met bewoners en bedrijven in Overijssel, met 
mensen en organisaties in het onderwijs, de wetenschap, de landbouwsector, 
de transportsector, kortom met alle Overijsselaren die ook kiezen voor 
duurzaamheid. Veranderen doen we samen!

SAMEN MAKEN WE OVERIJSSEL 
EEN PRETTIGE LEEFOMGEVING
Mensen gedijen in een prettige en gezonde leefomgeving. Een goede 
omgevingskwaliteit is belangrijk voor onze samenleving. GroenLinks Overijssel 
wil dat de provincie het behoud en herstel van natuur en landschap bij 
ruimtelijke ontwikkelingen nauwlettend bewaakt. De provincie ziet er op toe 
dat haar eigen regels en beleid ook echt worden nageleefd.

In de komende bestuursperiode werken overheden aan de invoering van 
de Omgevingswet. Gemeenten moeten nieuw omgevingsbeleid formuleren 
en vastleggen in een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. Een van de 
doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet is het realiseren van een goede 
omgevingskwaliteit. Daarbij gaat het om fysieke, culturele, economische én 
sociale componenten. De provincie ondersteunt en stimuleert gemeenten om 
daaraan voldoende aandacht te geven.

Overijssel heeft veel waardevol erfgoed. Denk aan de historische 
binnensteden met hun monumenten en aan industrieel erfgoed, 
landgoederen, buitenplaatsen en cultuurlandschappen. Beeldbepalende 
gebouwen, zoals kerken, kloosters, molens, historische boerderijen en oude 
industriële complexen dragen bij aan de identiteit van onze steden, dorpen en 
streken. Het is jammer als ze door leegstand verpauperen of gesloopt worden. 
We koesteren, ontwikkelen en behouden dit erfgoed zo veel als mogelijk. Het 
draagt bij aan de herkenbaarheid van de regio’s en de aantrekkelijkheid van 
Overijssel en is daarmee van belang voor toerisme en werkgelegenheid. 



VERKIEZINGSPROGRAMMA                               OVERIJSSEL 4                               

ACTIEPUNTEN 

→  De provincie besteedt actief aandacht aan overlast van geur, geluid 
en fi jnstof bij het opstellen van het Omgevingsplan. Hierin worden 
gezondheidsaspecten nadrukkelijk meegewogen. Bij overtredingen van de 
normen wordt actief gehandhaafd.

→  De provincie scherpt haar gedoogbeleid met betrekking tot 
milieuovertredingen aan.

→  De provincie Overijssel zet in op meer formatieplaatsen voor toezicht en 
handhaving in de eigen organisatie.

→  De provincie stimuleert Omgevingsdiensten, gemeenten en waterschappen 
om meer prioriteit te geven aan toezicht en handhaving in het buitengebied.

→  De provincie zet zich in voor behoud van waardevol erfgoed, zoals de 
expositie van de IJsselkogge als icoon van de Hanzesteden. Daarnaast 
stimuleert ze het opknappen, in stand houden en hergebruik van Overijssels 
erfgoed en beeldbepalende gebouwen. Bijzondere aandacht is er voor 
leegstaande boerderijen, we zoeken naar creatieve nieuwe bestemmingen. 

SAMEN MAKEN WE OVERIJSSEL 
GROENER 
Overijssel heeft veel groene ruimte. Een groot deel daarvan is in gebruik 
als landbouw- en productiegrond. Een kleiner deel heeft een specifi eke 
natuurfunctie. De biodiversiteit in Overijssel is de afgelopen vijftig jaar sterk 
achteruitgegaan. Daarom geven we natuur meer ruimte en werken we aan 
betere verbindingen tussen natuurgebieden. De provincie houdt bij de 
begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) uitdrukkelijk rekening 
met populaties van bedreigde planten en dieren. 

GroenLinks wil dat de provincie alles in het werk stelt om de natuur in 
natuurgebieden en verbindingszones te beschermen en de regels daarover 
strikter bewaakt. Medegebruik van het Natuur Netwerk heeft geen gevolgen 
voor de natuurwaarden.
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De provincie ziet wilde dieren als onderdeel van de natuur en niet als een 
bedreiging. Hoogstens in uitzonderlijke gevallen worden wilde dieren, zoals 
ganzen, dassen, vossen en wolven, afgeschoten en alleen dan wanneer andere 
middelen hebben gefaald. 

GroenLinks wil meer biodiversiteit, niet alleen in natuurgebieden, maar ook 
in weiden, bermen, rotondes, slootkanten, tuinen, het openbare groen in 
dorpen en steden en op daken. Op al die plekken kunnen we het groen (weer) 
tot natuurlijke bloei laten komen. Dit is niet alleen mooi om van te genieten, 
maar is ook hard nodig voor bijen, vlinders, vogels en voor al wat leeft. Meer 
bloeiende planten betekent ook meer insecten en die zijn nodig om andere 
soorten te helpen overleven en ze zijn van enorm belang voor onze land- en 
tuinbouw.

Om het groene buitengebied te behouden willen we dat er kritisch wordt 
gekeken naar grootschalige uitbreidingen voor nieuwe woonwijken en 
bedrijventerreinen. Met name deze laatste zijn vaak ruim opgezet en 
leggen een groot beslag op de groene ruimte. De provincie gaat nog meer 
sturen en steviger afspraken maken met gemeenten over de noodzaak van 
nieuwe woon- en werklocaties. De provincie benut al haar mogelijkheden 
om gemeenten ertoe te brengen zoveel als mogelijk te bouwen binnen de 
bestaande stads- en dorpsgrenzen. Overheden en initiatiefnemers worden 
aangespoord tot herontwikkeling op de plek van leegstaande kantoren, 
fabrieken of op andere rommelige plekken. Zo blijft het buitengebied gespaard 
en blijven de steden en kernen levendig en compact. 

ACTIEPUNTEN 

→  Waardevolle oude bossen zijn of worden deel van het Natuur Netwerk 
Nederland.

→  De provincie zet meer dan nu in op ecoducten, faunapassages en rasters 
langs wegen en kanalen om het aantal slachtoff ers onder dieren als dassen en 
otters in het verkeer terug te dringen.

→  De provincie zet meer dan nu in op natuurvriendelijk beheer van 
wegbermen en oevers van watergangen als leefgebied van bijzondere planten 
en dieren, zodat er betere verbindingen tussen natuurgebieden ontstaan.

→  De provincie stimuleert beschermende maatregelen om schade aan 
landbouwhuisdieren door wilde dieren te voorkomen.
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→  De provincie bevordert het verbinden van natuurgebieden, onder meer 
door bescherming en het stimuleren van de aanleg van landschapselementen 
zoals heggen, hagen en houtwallen en door het verdwijnen van 
landschapselementen tegen te gaan.

→  Een provinciaal landschapsfonds voor de landbouw stimuleert aanleg 
en beheer van bossen, hagen, houtsingels en bloemenstroken in agrarisch 
gebied. 

→  De provincie zet in op kennisoverdracht voor vakmanschap in het 
landschapsonderhoud.

→  De provincie maakt jaarlijks budget vrij voor aanleg, herstel en beheer van 
landschapselementen.

→  De provincie stimuleert dat landschapsfondsen voor Groene en Blauwe 
Diensten worden benut voor de versterking van het landschap.

→  Overijssel wordt een bijenvriendelijke provincie. Het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen wordt teruggedrongen door afspraken te maken met de 
boeren.

→  De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door het beheer van haar 
eigen groen af te stemmen op het bereiken van een zo groot mogelijke 
soortenrijkdom. Het landschap, de bermen en het openbaar groen worden zo 
ingericht dat ze aantrekkelijk zijn voor bijen en andere insecten.

→  De provincie ontwikkelt beleid om stilte en duisternis in Overijssel te 
beschermen.
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SAMEN MAKEN WE 
OVERIJSSEL SCHONER 
Overijssel heeft nog veel asbestdaken die door verwering een gevaar voor 
de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Er liggen vele duizenden 
vierkante meters asbest op agrarische gebouwen die de komende jaren 
gesaneerd moeten gaan worden en ook moeten veel particulieren de 
asbestdaken op hun schuur vóór 2024 vervangen. De provincie heeft een 
belangrijke stimulerende en coördinerende taak in de uitdagingen die deze 
asbestproblematiek met zich meebrengt.

De provincie zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit in Overijssel verbetert door de 
uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak terug te dringen. 

Ook de vervuiling van de bodem wordt aangepakt. Er zijn, voornamelijk in 
Twente, veel hectares grond vervuild met HCH (hexachloorhexeen, vroeger 
gebruikt als pesticide) en de ondergrond van gas- en zoutwinlocaties is 
verontreinigd.

Het is van levensbelang om het Overijsselse grondwater schoon en op 
peil houden. Daarom wil GroenLinks dat de zoutwinning door AkzoNobel 
duurzaam en schoon plaats vindt en dat bedrijven als de NAM niet miljoenen 
liters (met olie) verontreinigd afvalwater de grond in pompen. Activiteiten in de 
bodem mogen niet leiden tot vervuiling van het grond- of drinkwater, nu niet, 
en ook in de toekomst niet. Om diezelfde reden wil GroenLinks ook niet dat er 
radioactief afval in de Overijsselse bodem wordt opgeslagen. 

Vervuiling en verspilling van grondwater móet voorkomen worden. Samen 
met waterbedrijven en waterschappen werkt de provincie aan bewustwording 
en maatregelen voor een zuiniger gebruik van (drink)water en grondwater. 
Infi ltratie van verontreiniging in het grondwater door bewoners en bedrijven 
wordt aangepakt. 

ACTIEPUNTEN

 → De provincie informeert samen met gemeenten actief de eigenaren van 
asbestdaken over de risico’s en de verplichting om een asbestdak te vervangen 
en over de mogelijkheden voor vervanging.

→  De provincie stimuleert en coördineert een gezamenlijke aanpak van 
asbest en stelt procesgeld ter beschikking voor initiatieven van collectieve 



VERKIEZINGSPROGRAMMA                               OVERIJSSEL 8                               

saneringsprojecten van boeren en particulieren. Ze zet zich in om eigenaren 
die de sanering niet zelf kunnen fi nancieren tegemoet te komen.

→  De provincie stimuleert gebouweigenaren om asbestsanering te 
combineren met verduurzaming van de betreff ende gebouwen (isoleren en 
installeren zonnepanelen). 

→  Overbelasting van natuurgebieden door stikstof wordt actief tegengegaan.

→  De provincie bevordert het terugdringen van de uitstoot van fi jnstof door 
verkeer en (intensieve) landbouw, zodat het gezondheidsrisico hierdoor 
vermindert.

→  De provincie gaat in overleg met de betreff ende gemeenten om tot een 
plan te komen voor het saneren van met HCH vervuilde gronden.

→  De provincie blijft de controles naar vervuiling van het grondwater rond de 
teerputten in Vasse ook in de verdere toekomst voortzetten.

→  De gaswinning in Overijssel wordt zo snel als mogelijk afgebouwd. De grond 
en het grondwater worden weer schoon gemaakt.

→  Nieuwe gasboringen en proefboringen worden niet toegestaan in 
Overijssel. De winning van schaliegas en steenkoolgas is en blijft verboden in 
Overijssel. 

→  De provincie ontwikkelt samen met het Staatstoezicht op de Mijnen beleid 
om het toezicht op de zoutwinning rond Hengelo en Enschede duidelijk vast te 
leggen. Daarbij wordt ook vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de gevolgen 
van de winning.
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SAMEN MAKEN WE DE 
LANDBOUW IN OVERIJSSEL 
DUURZAMER
Eten en drinken spelen een cruciale rol in ons leven. Van voedsel kun je 
genieten en door beter voedsel te produceren en te eten, worden we 
gezonder, creëren we zinvolle werkgelegenheid en krijgen we een mooier en 
natuurrijker Overijssel.

Het grootste deel van de provincie heeft een agrarische bestemming en wordt 
dus ingezet voor de voedselproductie. Maar veel boeren hebben het moeilijk: 
ze staan onder druk om voortdurend meer te produceren tegen een zo laag 
mogelijke prijs, om de concurrentie op de wereldmarkt aan te kunnen. Dat 
gaat ten koste van natuur, milieu en dierenwelzijn. 

GroenLinks wil dat de provincie samen met boeren, burgers en buitenlui 
werkt aan natuur-, milieu- en diervriendelijke landbouw, die lekkere gezonde 
producten levert, met eerlijke prijzen voor de boeren en een mooi, gevarieerd 
en natuurrijk platteland. Door het stimuleren van gebruik van plantaardige 
eiwitten, wordt de landbouw toekomstbestendig én duurzamer. Dat gaat veel 
gemakkelijker met regionale afzet van producten. Het geld wordt dan verdiend 
in en voor onze regio. 

De huidige manier van voedselproductie brengt enorm veel 
transportbewegingen en een fl inke milieubelasting met zich mee: uitputting 
en vervuiling van bodems, verspilling van brandstoff en en gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen. De natuurlijke rijkdom is ook in Overijssel 
de afgelopen decennia dramatisch achteruitgegaan, denk aan de teloorgang 
van weidevogels, wilde planten, vlinders, bijen en andere insecten. Voor een 
natuurrijker platteland moeten we toe naar vormen van kringlooplandbouw, 
zoals de biologische land- en tuinbouw. 

De groeiende bevolking voeden kan alleen als de vleesconsumptie per 
persoon naar beneden gaat. Voor de productie van één kilo vlees is een 
veelvoud aan plantaardige eiwitten nodig. Momenteel wordt dan ook het 
overgrote deel van de landbouwgrond voor de productie van veevoer gebruikt. 
Met een kleinere veestapel in onze provincie krijgen varkens, kippen en koeien 
ook meer ruimte om buiten te wroeten, scharrelen en grazen. 
De provincie kan samen met de landbouwsector de overgang naar duurzame 
landbouw en verkleining van de veestapel stimuleren. In Overijssel is geen 
ruimte voor megastallen.
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ACTIEPUNTEN

→  Er komt een actieplan voor het versterken van biologische landbouw in de 
provincie Overijssel, gericht op een groei naar 15% van het oppervlak dat in 
agrarisch gebruik is, in de komende vier jaar. Er komt daarvoor een kennis- en 
informatiecentrum voor omschakeling naar biologische landbouw.

→  Er wordt gestreefd naar een grondgebonden veehouderij. Initiatieven voor 
regionale teelt van veevoer worden daarom ondersteund.

→  De provincie intensiveert de controles op brandveiligheid van veestallen om 
het aantal stalbranden terug te dringen. 

→  De provincie stimuleert experimentele vormen van landbouw die voor meer 
biodiversiteit zorgen, zoals voedselbossen en agroforestry (voedselbosbouw).

→  Door het stimuleren van regionale afzet en distributie wordt de 
klimaatbelasting van de landbouw omlaag gebracht. Hoe korter de 
afstand tussen boer en bord, hoe minder energie er wordt verspild. De 
provincie ondersteunt de ontwikkeling en vermarkting van regionale 
kwaliteitsproducten. Burgers die samen met agrariërs werken aan regionale 
voedseldistributie, bijvoorbeeld via voedselcoöperaties, krijgen ondersteuning.

→  Extreem vervuilende teelten, zoals lelies, worden door de provincie 
ontmoedigd en tegengegaan.

→  De provincie geeft het goede voorbeeld door voor de eigen catering vooral 
gebruik te maken van biologische en regionaal geproduceerde producten.

SAMEN MAKEN 
WE OVERIJSSEL 
AANTREKKELIJKER
Overijssel is in trek bij toeristen. De steden met hun (cultuur)historische 
verhalen en monumenten, cultureel aanbod en het fraaie buitengebied met 
goede verblijfsvoorzieningen en wandel- en fi etsnetwerken trekken veel 
bezoekers uit binnen en buitenland, met name Duitsland en Vlaanderen. Die 
kwaliteiten maken Overijssel ook aantrekkelijker voor (nieuwe) bewoners, 
studenten en bedrijven.
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Wandelen is de meest populaire vorm van actieve vrijetijdsbesteding en de 
(economische) opbrengsten ervan zijn in Overijssel aanzienlijk. Zorgvuldig 
gekozen wandelroutes en wandelnetwerken maken natuur en landschap 
beleefbaar. Daarnaast dragen goede wandel- en fi etsroutes bij aan de 
aantrekkelijkheid van een gebied voor toeristen en recreanten en aan de 
waardering voor het landschap.
Het hoogwaardige openbare wandelnetwerk en het netwerk van 
fi etsknooppunten worden voor de lange termijn geborgd. Bij ontwikkelingen 
op het gebied van (verblijfs)recreatie en toerisme wordt verbinding gelegd met 
de wandel- en fi etsnetwerken. 

De vrijetijdseconomie heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een groei van 
werkgelegenheid in de provincie en biedt ook de komende jaren kansen 
voor nieuwe banen, vooral voor MBO-ers. We streven niet per se naar 
meer bezoekers, maar verwelkomen groei van die groepen die kiezen voor 
duurzame, groene, actieve vakanties of voor stedentrips, passend bij het 
toeristische profi el van Overijssel. 

De provincie zorgt ervoor dat de Overijsselse steden en dorpen beter 
met elkaar gaan samenwerken om het toerisme te versterken. Het moet 
vanzelfsprekend zijn dat een bezoeker van bijvoorbeeld Zwolle ook wordt 
gewezen op de bijzondere kwaliteiten van steden en plaatsen in de omgeving, 
zoals Kampen, Hasselt of Hattem. En dat geldt ook voor Salland en Twente. 

ACTIEPUNTEN

→  Grondeigenaren kunnen een fi nanciële bijdrage krijgen wanneer ze 
wandelpaden op hun terrein aanleggen en in stand houden.

→  De provincie breidt de komende vier jaar wandel- en fi etsnetwerken 
uit en ondersteunt verbeteringen en uitbreidingen van duurzame 
verblijfsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor duurzaam kamperen in het groen.

→  De provincie ondersteunt de intensivering en verdere samenwerking van de 
toeristische trekpleisters in Overijssel met een extra bijdrage.
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SAMEN MAKEN 
WE OVERIJSSEL 
KLIMAATBESTENDIGER 
Klimaatverandering zorgt voor zowel natter als droger weer, als voor 
warmer en extremer weer. Dit betekent aan de ene kant dat de kans op 
overstromingen en wateroverlast toeneemt en aan de andere kant dat er 
meer kans is op (economische) schade door droogte, bijvoorbeeld aan wegen, 
dijken en gebouwen. Klimaatverandering heeft ook negatieve gevolgen voor 
dieren en planten (in de natuur en landbouw) en onze gezondheid. 

De provincie Overijssel staat met haar rivierdelta en hoge gronden voor een 
grote opgave. We moeten enerzijds oplossingen vinden om ons te beschermen 
tegen te veel water en anderzijds zorgen voor voldoende voorraad zoet water 
in tijden van droogte.

Het is belangrijk om bij het ontwerpen en inrichten van onze openbare ruimte 
te zorgen voor voldoende mogelijkheden voor het afvoeren en vasthouden 
van (regen)water en meer groen in stedelijk gebied (tegengaan hittestress). 
Dat vraagt om goed combineren van functies en ruimte bij inbreiding en 
verdichting in bestaand bebouwd gebied. Bij grote ruimtelijke ontwikkelingen 
houden we vanaf het begin rekening met klimaatverandering. 

Groene wijken en steden zijn gezonder. Het zoveel mogelijk vergroenen van de 
bebouwde omgeving schept ook meer ruimte voor waterberging en kan natte 
voeten en kelders mee helpen voorkomen. Iedereen kan hieraan meedoen, 
het opruimen van onnodige bestrating is al een goed begin. 

ACTIEPUNTEN

→  De provincie gaat samen met waterschappen en gemeenten stevig inzetten 
op bewustwording van particulieren, ontwerpers en de bouwsector. 

→  De provincie stimuleert en ondersteunt voorbeeldprojecten, 
educatieprogramma’s en  schoolprojecten over klimaatmaatregelen. Om 
te stimuleren dat bewoners zelf klimaatmaatregelen nemen faciliteert de 
provincie klimaatcoaches en continueert de stimuleringsregeling. 
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SAMEN MAKEN WE 
OVERIJSSEL CIRCULAIR 
GroenLinks wil af van het economisme waarin maatschappelijke problemen 
tot economische kwesties worden herleid. In plaats daarvan werken we 
in Overijssel aan een circulaire economie. Dus: kringlopen sluiten en 
grondstoff en, natuurlijke hulpbronnen en afval hergebruiken. Dat betekent 
ook slimmer produceren en ondernemen.  

De provincie Overijssel kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze 
verandering door ondernemers, bewoners en organisaties te stimuleren om 
te investeren in effi  ciënter gebruik en hergebruik van grondstoff en en van 
natuurlijke hulpbronnen. 

Overijssel is voor de energievoorziening nu nog grotendeels afhankelijk van 
fossiele brandstoff en. Een forse omslag is daarom nodig.

ACTIEPUNTEN

→  Binnen de eigen organisatie streeft de provincie naar minimaal 
grondstofgebruik en maximaal hergebruik. 

→  De provincie koopt alleen duurzaam geproduceerde producten in.

→  De provincie stimuleert hergebruik van grondstoff en, maar ontmoedigt en 
bestraft afvalcriminaliteit.

→  Bedrijven die zich richten op duurzame innovaties worden gestimuleerd 
met een versneld en soepel vergunningtraject (rode loper beleid).

→  De provincie stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven om hergebruik 
mogelijk te maken.
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SAMEN MAKEN 
WE OVERIJSSEL 
ENERGIENEUTRAAL
Circulair ondernemen betekent ook dat we effi  ciënter en zorgvuldiger 
omgaan met energie en dat we fossiele energiebronnen vervangen door meer 
duurzame vormen van energie uit zon, wind, water en aardwarmte. 

GroenLinks wil een versnelde afbouw van het gebruik van fossiele 
brandstoff en: in 2040 gebruikt Overijssel alleen nog duurzame energie die 
door zon, wind, water of aardwarmte wordt opgewekt. In 2023 is dat aandeel 
25%. 

Een snelle overgang naar een fossielvrije energieproductie is alleen mogelijk 
als we veel minder energie gaan gebruiken om onze huizen, kantoren, scholen 
en andere gebouwen te verwarmen, koelen en verlichten. Nieuwe woningen 
en andere gebouwen worden in de provincie alleen nog energieneutraal 
gebouwd.

We hebben de kennis in huis om ook alle bestaande gebouwen energiearm 
of energieneutraal te maken, met behulp van bijvoorbeeld isolatie, 
warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De kosten daarvan zijn 
nu nog relatief hoog. De provincie kan bij de energieomschakeling een 
grote stimulerende rol spelen door kennis op een laagdrempelige manier 
beschikbaar te maken. Daarnaast kan ze inwoners via energieloketten en 
-coaches ondersteuning bieden bij het vinden van de weg in wettelijke regels, 
subsidiemogelijkheden en andere fi nanciële regelingen.  

De komende jaren zal op steeds meer plekken in Overijssel lokaal energie 
worden opgewekt. Via slimme netwerken (smart grids) kan deze energie 
worden gedeeld met andere partijen die op dat moment energie nodig 
hebben. De provincie stimuleert dergelijke smart grids.

De provincie kan bewoners en bedrijven stimuleren en ondersteunen 
bij het vormen van energiecollectieven. Via het energiefonds stelt de 
provincie leningen met een lage rente beschikbaar voor particulieren en 
bewonerscollectieven die hun energievoorziening willen verduurzamen. Ook 
gaat de provincie met geldverstrekkers op zoek naar mogelijkheden voor 
minder kapitaalkrachtigen om energiemaatregelen te fi nancieren.
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Niet alleen huishoudens, vooral ook bedrijven moeten overschakelen op 
duurzame energie. De provincie geeft hen daarbij een duwtje in de rug en 
geeft ondersteuning als ondernemers daarmee samen aan de slag gaan. 

De energietransitie schept ook werkgelegenheid: de aanleg en ombouw van 
warmtenetten en de aanpak van bestaande gebouwen leveren de komende 
jaren werk voor adviseurs, installateurs en voor de bouwsector. Dat vraagt 
wel om omscholing en nieuwe vakmensen. Het onderwijs moet daarop nu al 
inspelen.

Overijssel zal de komende jaren te maken krijgen met de aanleg van 
windmolenparken en zonneparken. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de kwaliteit van het landschap, de natuur en biodiversiteit. Daarom 
heeft de provincie een sturende rol bij de ruimtelijke inpassing van grote 
energieprojecten en biedt ze gemeenten actief hulp en richtlijnen.

Kernenergie is voor ons geen aanvaardbaar alternatief. 

ACTIEPUNTEN

→  De provincie maakt haar eigen gebouwen en vastgoed uiterlijk in 2030 
energieneutraal.

→  De provincie stimuleert de aanleg van zonnepanelen op gebouwen en langs 
wegen. 

→  De provincie stimuleert de aanleg van windmolenparken. Daarbij wordt 
rekening gehouden met trekvogels en andere natuur- en landschapswaarden.

→  De provincie helpt gemeenten bij de ruimtelijke inpassing van zonneparken 
en windmolens en stimuleert samenwerking tussen gemeenten voor 
grootschalige energieprojecten. 

→  Energiecoöperaties die streven naar het energieneutraal maken van hun 
regio worden door de provincie ondersteund.

→  De provincie stimuleert en ondersteunt het (beroeps)onderwijs bij nieuwe 
opleidingen die inspelen op energietransitie en op de omslag naar circulair 
ondernemen en een duurzame economie.

→  De provincie stimuleert en ondersteunt projecten waarbij naast opwekking 
van groene stroom ook energie-opslag deel uitmaakt van het project.
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→  De provincie zal initiatieven op het gebied van smart grid ondersteunen en 
stimuleren.

→  De provincie stimuleert branches en bedrijven tot het afsluiten van Energie 
Prestatie Keurmerken.

→  De provincie intensiveert toezicht en handhaving bij bedrijven op het 
gebied van de verplichte maatregelen voor energiebesparing. Ze stimuleert 
gemeenten om hetzelfde te doen.

→  De provincie zal alle mogelijkheden gebruiken om een versnelde sluiting 
van de kerncentrale in het naburige Lingen (Duitsland) te bewerkstelligen.

SAMEN MAKEN WE 
OVERIJSSEL DUURZAAM 
MOBIEL 
DUURZAAM VERVOER
GroenLinks wil onze mobiliteit duurzamer maken door het openbaar vervoer 
en het fi etsnetwerk verder te verbeteren. De mobiliteit groeit de komende 
jaren. De elektrische fi ets wordt daarom steeds belangrijker voor de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en platteland. Jongeren moeten 
veilig op de fi ets naar school kunnen, ouderen moeten zo lang mogelijk (veilig) 
kunnen blijven fi etsen

De provincie stimuleert duurzaam openbaar vervoer, zorgt voor voldoende 
laadpalen en extra netwerkcapaciteit voor een snellere overgang van 
automobilisten op elektrisch rijden. Vervoer met fossiele brandstoff en 
zorgt mede voor slechte luchtkwaliteit in onze steden. Daarom coördineert 
de provincie afspraken over het dieselvrij maken van de centra van de 
Overijsselse steden voor 2023. Ook stimuleert ze (via pilots) schone vormen 
van stadsdistributie, bijvoorbeeld met elektrische busjes en vrachtfi etsen en 
de inzet van diensten als de fi etskoerier.

Door slim laden (Smart Charging) kunnen elektrische auto’s ervoor zorgen dat 
er meer stroom uit zon en wind mogelijk is op het elektriciteitsnet. Zo wordt er 
direct en indirect CO2 bespaard door de overgang van diesel of benzine naar 
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elektrisch rijden. De kern van slim laden is dat je je elektrische auto inplugt 
en dat deze met de inzet van slimme technologie op de meest gunstigste 
momenten oplaadt. Bijvoorbeeld als er buiten de piekuren weinig vraag is 
naar stroom of juist als er veel aanbod is van schone stroom uit zon en of 
wind. Ook is het mogelijk om de energie die is opgeslagen in elektrische auto’s 
als buff er te gebruiken. Daarvoor hebben we een slim energienetwerk (Smart 
Grid) nodig.

GroenLinks wil samen met bewoners en met respect voor aanwezige natuur- 
en landschapswaarden naar maatwerkoplossingen zoeken voor kernen 
die door provinciale wegen doorsneden worden. Ook willen we gevaarlijke 
oversteken voor fi etsers en voetgangers bij provinciale wegen aanpakken om 
de veiligheid te vergroten.

Goederenvervoer groeit en legt een steeds grotere druk op ons verkeersnet, 
op de luchtkwaliteit en op de leefbaarheid. GroenLinks vindt dat 
goederenvervoer logistiek slimmer moet worden georganiseerd. Vervoer over 
water en spoor wordt gestimuleerd. 

ACTIEPUNTEN

→  In het budget voor provinciale wegen wordt structureel geld voor fi ets- en 
voetgangersvoorzieningen opgenomen.

→  De provincie neemt het voortouw om samen met alle wegbeheerders 
en buurprovincies en in overleg met de Fietsersbond een samenhangend 
fi etshoofdnetwerk vast te stellen, met daarin snelfi etsroutes als aparte 
categorie. De provincie neemt daarbij de coördinatie op zich van de planning, 
realisatie en het onderhoud van snelfi etsroutes.

→  De provincie bevordert het fi etsgebruik door de aanleg en subsidiering van 
meer fi etssnelwegen, vrijliggende en veilige fi etspaden en verbindingen tussen 
stad en ommeland.

→  De provincie maakt met de grote gemeenten afspraken over uniforme 
milieuzones en het dieselvrij maken van hun binnensteden in uiterlijk 2023.

→  De provincie stimuleert innovatieve proeftuinen waarbij ervaring wordt 
opgedaan met het slim laden van elektrische voertuigen.

→  De provincie gebruikt in 2022 in de eigen organisatie alleen nog elektrisch 
(of anderszins duurzaam aangedreven) dienstauto’s en bedrijfswagens. 
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→  Samen met gemeenten werkt de provincie Overijssel aan een versnelde 
aanpak voor verduurzaming van het doelgroepenvervoer in Overijssel. 

→  De provincie onderzoekt de mogelijkheden om transport te beperken en 
minder milieubelastend te maken.

→  De provincie onderzoekt vóór 2021 met andere overheden en het 
bedrijfsleven de mogelijkheden van nieuwe overslagpunten voor vervoer over 
water en spoor.

OPENBAAR VERVOER 
GroenLinks wil snellere en meer betrouwbare treinverbindingen binnen de 
provincie. Daarvoor zijn de volgende spooraanpassingen nodig:

• verdubbeling van de spoorlijn Zwolle-Wierden;
• verdubbeling van het baanvak Deventer-Olst; 
• verdubbeling en elektrifi catie van de spoorlijn Zutphen-Hengelo. 

Daarmee ontstaat er op al deze trajecten ruimte voor volwaardige intercity- en 
sprinterdienstregelingen en voor nieuwe stations bij onder meer Zwolle-Zuid 
en Deventer-Noord. Voor de langere termijn vinden we het wenselijk dat de 
lijn Enschede – Emmen – Groningen heropend en verbeterd wordt om zo deze 
twee universiteitssteden direct per spoor te verbinden. 

Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en dat van de auto te 
ontmoedigen, worden bezuinigingen op buurtbussen en regionale buslijnen 
teruggedraaid of omgebogen door meer maatwerk en kleinschalige vormen 
van openbaar vervoer in te voeren. GroenLinks wil een goed provinciedekkend 
busnet, met een omvang en frequentie van bussen die past bij het aantal 
reizigers. 

Daarnaast vindt GroenLinks dat de provincie samen met gemeenten en het 
rijk moet investeren in betere aansluitingen tussen fi ets, auto, bus en trein. 
Bijvoorbeeld door het verbeteren van busstations en betere, gratis bewaakte 
fi etsenstallingen bij trein- en busstations. Ook de looproutes naar stations 
moeten worden verbeterd en beter zichtbaar en aantrekkelijker worden 
gemaakt. Ook willen we dat de dienstregeling van grensoverschrijdende 
bus- en treinverbindingen met Niedersachsen en Nordrhein Westfalen wordt 
verbeterd en uitgebreid en een betere promotie van deze verbindingen. 

Ook reizigers met een beperking hebben recht op goed en voor hen 
toegankelijk vervoer en moeten zelfstandig kunnen reizen. Nu zijn ze vaak te 
afhankelijk van de beschikbaarheid van reisassistentie. 
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ACTIEPUNTEN

→  De provincie neemt vanaf 2019 elektrische aandrijving als standaard eis op 
in nieuwe concessies voor bus en treinvervoer. 

→  De provincie gaat actief in gesprek met het rijk en spoorpartijen over de 
verdubbeling van de spoorlijn Zwolle-Wierden, van het baanvak Olst-Deventer 
en over de verdubbeling en elektrifi catie van de spoorlijn Zutphen-Hengelo.

→  De provincie zorgt voor elektrifi catie van het spoortraject Almelo-
Mariënberg vóór 2023 en voor heropening van het station van Bergentheim.

→  De provincie zet zich in om de afspraken met de Blauwnetpartners voor 
overstappende treinreizigers zonder uit- en inchecken uit te breiden naar de 
NS.  

→  De provincie zet zich ervoor in dat treinreizigers met een beperking 
gemakkelijker zelfstandig kunnen reizen.

→  De provincie eist bij aanbestedingen van openbaar vervoer vanaf 2019 
onbeperkte toegankelijkheid van openbaar vervoer voor de gehandicapte 
reiziger. Daar waar die toegankelijkheid niet hier en nu geregeld kan worden 
eist de provincie een stappenplan om deze toegankelijkheid binnen vijf jaar te 
realiseren. 

→  Station Zwolle Stadshagen moet zo snel mogelijk in gebruik worden 
genomen zonder de aansluitingen van het Kamperlijntje op andere lijnen in 
gevaar te laten komen.

→  De provincie zorgt voor een provinciedekkend net van buslijnen, dat alle 
buurten en kernen met minimaal 1000 inwoners ontsluit. 

→  Daarnaast gaat de provincie in overleg met regio’s en busmaatschappijen 
aan weerszijden van de grens om het grensoverschrijdend busvervoer te 
verbeteren, bijvoorbeeld tussen Oldenzaal-Denekamp en Nordhorn en tussen 
Overdinkel en Gronau.
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VLIEGVERKEER
Als we klimaatverandering serieus nemen dan moet de uitstoot van CO2 
en fi jnstof in de luchtvaart ook naar beneden. De uitbreiding van regionale 
vliegvelden en van Schiphol heeft grote gevolgen voor het klimaat en ons 
woongenot. Laag overvliegende vliegtuigen geven overlast in woongebieden 
en verstoren de rust in natuurgebieden zoals de Wieden en Weerribben. We 
verliezen op steeds meer plekken de stilte, de rust en de mogelijkheid om 
ongestoord te genieten van de natuur. Artsen maken zich steeds meer zorgen 
over de gevolgen van ultrafi jnstof op met name kinderen. 

GroenLinks heeft de afgelopen jaren stevig oppositie gevoerd tegen de 
plannen voor een commerciële luchthaven in Twente. Hoewel als gevolg 
van Europese staatssteunregels een commerciële luchthaven niet mogelijk 
bleek, is er toch een Luchthavenbesluit genomen dat ruimte biedt aan vele 
duizenden vliegbewegingen per jaar. GroenLinks wil geen verdere uitbreiding 
van vliegveld Twente, geen commerciële vluchten en geen overloop van 
Schiphol naar Twente.

GroenLinks wil de uitbreiding van vliegveld Lelystad tegenhouden. De grenzen 
zijn bereikt. We hebben geen groter Lelystad Airport nodig. Niet als we een 
leefbare planeet willen en rust en natuur. GroenLinks zet zowel landelijk als in 
Provinciale Staten stevig in op een beperking van de groei van het vliegverkeer. 
We willen dat de provincie bij het Rijk aandringt op landelijke en internationale 
maatregelen voor reële prijzen van vliegtickets en op snellere treinen en 
betere treinverbindingen als alternatief voor vliegverkeer. 

ACTIEPUNTEN
  
→   De provincie staat geen verdere doorontwikkeling van vliegveld Twente toe. 
Ze zal, wanneer daar plannen voor zijn, alle wettelijke middelen gebruiken om 
een mogelijk gebruik van vliegveld Twente als commerciële luchthaven dan 
wel als overloop van Schiphol tegen gaan.

→   De provincie gebruikt alle wettelijke middelen om de groei en uitbreiding 
van Lelystad Airport tegen te houden.
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SAMEN MAKEN WE 
OVERIJSSEL GEZONDER 
Een goede gezondheid is belangrijk, misschien wel een van de belangrijkste 
zaken in het leven. De (gezondheids)zorg in Nederland staat in vergelijking 
met andere landen gelukkig op een heel hoog niveau. Overijssel heeft met 
haar prachtige, groene omgeving alles in zich om mensen te laten fl oreren 
en de gezondste provincie van Nederland te zijn. Toch blijkt de Overijsselse 
bevolking volgens de statistieken niet heel erg gezond. 

Schone lucht en rust zijn essentieel voor een gezonde leefomgeving. 
Daarnaast moeten mensen zich prettig voelen in de publieke ruimte en 
die moet uitnodigen om te spelen, te bewegen en elkaar te ontmoeten. De 
provincie zorgt er met andere overheden voor dat er ruime mogelijkheden zijn 
om veilig te wandelen en te fi etsen in het groen.  

GroenLinks geeft in het kader van het bevorderen van een gezonde levensstijl 
prioriteit aan preventie van overgewicht op jeugdige leeftijd en aan het 
stimuleren van de breedtesport.

De afgelopen vijftien jaar groeide de werkgelegenheid in Overijssel het sterkst 
in de zorg. Zorg zal ook de komende decennia een belangrijke economische 
sector zijn. GroenLinks heeft veel waardering voor alle mensen die betaald en 
onbetaald werkzaam zijn in de zorg. Op dit moment bestaat echter een tekort 
aan mensen die willen werken in de zorg. Aan de arbeidsomstandigheden 
en werkdruk kunnen we als provincie weinig doen. De provincie kan wel via 
een gezamenlijke agenda en afspraken met het onderwijs en de zorgsector 
stimuleren dat er meer mensen worden opgeleid om in de zorg aan het werk 
te gaan.

Overijssel heeft vooraanstaande en vernieuwende bedrijven en instituten op 
het gebied van gezondheid en zorg, evenals onderwijs- en kennisinstellingen 
die zich profi leren op zorgtechnologie, maar ook kleinere bedrijven die bezig 
zijn met 3D technieken. 

ACTIEPUNTEN

→  De provincie neemt het voortouw om gemeenten en andere partijen bij 
elkaar te brengen en te mobiliseren om werk te maken van een gezonde 
provincie. Denk aan scholen, supermarkten, sportverenigingen en bedrijven.

→  De provincie stimuleert actief duurzame innovatie in de zorg.
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SAMEN MAKEN WE 
OVERIJSSEL KLEURRIJKER 

CULTUUR
Cultuur kent drie waarden: intrinsiek, maatschappelijk en economisch. In 
Overijssel komt de intrinsieke waarde tot uiting in de (professioneel) gemaakte 
kunst die elke dag gecreëerd wordt. Dagelijks worden mensen geraakt door 
culturele uitingen gemaakt door gepassioneerde culturele makers. In onder 
meer schouwburgen, poppodia, musea en fi lmtheaters leren we meer over 
onszelf en de ander. Dit is een maatschappelijke waarde. 
Deze waarde vinden we ook in de amateurkunst. Mensen schilderen zelf, 
spelen in toneelstukken of repeteren iedere dinsdag met hun koor of orkest. 
Dit zorgt voor ontmoeting en ontspanning. 

Kunst en cultuur dragen bij aan een spannend, inspirerend Overijssel, waar 
voor iedereen iets valt te beleven. En waar iets te beleven is willen mensen 
zijn. Dit trekt mensen naar onze provincie, wat weer zorgt voor economische 
impulsen. 

Via scholen en cultuurcentra komen kinderen en jongeren in aanraking 
met kunst en cultuur en krijgen ze de kans om hun talent te ontplooien. De 
provincie zorgt met de inzet van ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ dat ieder kind 
en iedere jongere deze kans krijgt. Kunst en cultuur leveren ook een bijdrage 
aan het vestigingsklimaat. Overijssel is gebaat bij goedopgeleide mensen 
(MBO, HBO en universiteit). Een levendige leefomgeving is daarbij belangrijk.

Overijssel blijkt een bijzondere bakermat voor muzikaal talent. Met twee 
conservatoria, een door het Rijk gesubsidieerd orkest en productiehuis 
beschikken we over uniek cultureel kapitaal dat op onze ondersteuning kan 
rekenen.

De provincie speelt hierin vooral de rol van ondersteuner en verspreider. 
Zo zorgt ze er samen met de gemeenten voor dat cultuurvoorzieningen 
(schouwburgen, bibliotheken, poppodia, cultuurcentra, evenementen, enz.) 
toegankelijk zijn voor iedereen. Dat talenten de kans krijgen om zich te 
ontwikkelen en iedere amateur kan zingen, schilderen, muziek kan maken 
of toneel kan spelen. Daarnaast subsidieert de provincie bovenlokale 
professionele instellingen die Overijssel op de kaart zetten. Denk aan het 
Orkest van het Oosten, Museum de Fundatie, Productiehuis De Nieuwe Oost, 
Deventer op Stelten en Rijksmuseum Twenthe. 
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Een rijk cultureel klimaat verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en zorgt 
voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De aanwezigheid van creatief en 
ondernemend talent draagt bij aan zo’n cultureel klimaat. Het schept ook 
nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid, met name in de steden. Daarom 
vindt GroenLinks Overijssel het belangrijk om jonge creatieve ondernemers en 
talenten aan Overijssel te binden.

Voor de ontwikkeling van culturele en kunstzinnige gaven stelt de provincie 
structureel geld beschikbaar voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. In 
overleg met het onderwijs (bijvoorbeeld ArtEZ, Saxion en Deltion), culturele 
instellingen, culturele koepels en de te vormen cultuurregio’s wordt bezien hoe 
het geld voor cultuureducatie en -participatie eff ectief kan worden ingezet.

ACTIEPUNTEN

→   De provincie werkt samen met de gemeenten aan een samenhangende 
culturele infrastructuur met een divers programma aan activiteiten, 
tentoonstellingen en voorstellingen in de directe leefomgeving van onze 
inwoners.

→  De provincie stimuleert en ondersteunt gemeenten om afspraken te maken 
met onderwijs, maatschappelijke en culturele instellingen en bedrijfsleven 
over voorzieningen en verantwoordelijkheden voor educatie en participatie in 
kunst en erfgoed.

→  De provincie zet de samenwerking met rijk en gemeenten voort om de 
kwaliteit van het cultuuronderwijs te versterken en breidt deze samenwerking 
uit naar het VMBO.

→  De provincie stimuleert en ondersteunt gemeenten bij het vinden van 
ruimte voor (startende) creatieve ondernemers en culturele broedplaatsen.

→  De provincie intensiveert de subsidieregeling ‘Nieuwe Makers’ om meer 
startende culturele makers te kunnen ondersteunen op weg naar een 
professioneel leven in de cultuursector.

→  De provincie zorgt ervoor dat alle voorzieningen en docenten voor 
schools en buitenschools cultureel onderwijs gerangschikt en goed vindbaar 
gepubliceerd worden op een provinciaal platform dat ook breed via andere 
kanalen wordt gecommuniceerd.
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IEDEREEN TELT MEE 
GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen in Overijssel gelijke kansen 
heeft en hier prettig woont, leeft en werkt, of je nu hier geboren bent, een 
nieuwkomer of als vluchteling tijdelijk hier woont. We vinden het belangrijk 
dat iedereen zich er kan ontwikkelen, zichzelf kan zijn en gelijk behandeld 
wordt, ongeacht afkomst, huidskleur, seksuele gerichtheid, religie, beperking, 
geslacht of politieke voorkeur. 

In onze samenleving wordt een groot beroep gedaan op ieders eigen 
verantwoordelijkheid en op de eigen kracht van mensen. Hierdoor voelen 
mensen die discriminatie ondergaan zich vaak alleen staan. Door preventie 
en voorlichting kunnen mensen weerbaarder worden tegen discriminatie en 
pesten. 

Het hebben van werk is een belangrijk aspect om volwaardig binnen onze 
maatschappij te kunnen participeren. Hoewel iedereen gekant is tegen 
discriminatie komt het bij de werving en selectie van personeel regelmatig 
voor. Je leeftijd en/of je migratieachtergrond is medebepalend voor de kansen 
die je krijgt op de arbeidsmarkt. 

Bijna alle gemeenten beperken zich tot de wettelijk verplichte taken voor 
het verlenen van onafhankelijke bijstand bij de afwikkeling en registratie van 
klachten over discriminatie en ongelijke behandeling). GroenLinks wil dat de
provincie de gemeenten stimuleert om dit beleid te verruimen.

ACTIEPUNTEN

→  De provincie stelt geld beschikbaar voor provinciebrede preventie en 
voorlichtingsactiviteiten door de organisatie Artikel 1 Overijssel, bijvoorbeeld 
op scholen. 

→  De provincie neemt het initiatief om een symposium te organiseren met 
werkgevers- en werknemersorganisaties en de betreff ende doelgroepen om 
de ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt bespreekbaar te maken en 
knelpunten samen aan te pakken.

→  De provincie zorgt voor toegankelijkheid, volgens de brede omschrijving 
uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, voor 
bijvoorbeeld slechtziende, rolstoelafhankelijke en laaggeletterde mensen. 
Het provinciehuis en provinciale instellingen en diensten worden letterlijk en 
fi guurlijk drempelloos.

→  De provincie wordt voorbeeldwerkgever op het punt van diversiteit en 
inclusie en vervult zo een voortrekkersrol in de regio als het gaat om afspraken 
uit het Sociaal Akkoord.
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TALENT ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontplooien. Voor 
kennisverwerving en het aanleren van vaardigheden biedt ons onderwijs die 
garantie. Het onderwijs zal daarbij tijdig moeten inspelen op de ontwikkelingen 
in en veranderende behoeften van de samenleving. Digitalisering, 
energietransitie en technologische innovaties leiden tot nieuwe beroepen en 
een groeiende vraag naar vakmensen. 

Het gaat goed met de economie, ook in Overijssel, er zijn veel vacatures. Maar 
niet iedereen profi teert daarvan. Sommige vacatures zijn moeilijk in te vullen, 
omdat er te weinig beschikbare of geschikte arbeidskrachten zijn. Sommige 
beroepen verdwijnen door technologische ontwikkelingen, aan de andere kant 
ontstaan nieuwe beroepen. Werkzoekenden hebben niet altijd de juiste kennis 
of vaardigheden voor de beschikbare vacatures. Het is belangrijk dat eenieder 
naar vermogen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en een zinvolle bijdrage 
kan leveren aan de maatschappij. Dat is des te meer nodig in een samenleving 
die vergrijst. 

Overheden, bedrijfsleven, onderwijs en sociale partners werken daarom 
samen aan de doorlopende ontwikkeling van de beroepsbevolking en de 
vakmensen van de toekomst. Ze investeren continu in het menselijk kapitaal. 
Voor iedereen geldt: een leven lang leren en ontwikkelen vergroot je kansen 
om mee te doen in de samenleving. 
In de Regio Zwolle werken alle partners al op deze manier samen aan zo’n 
brede Human Capital agenda die de ontwikkeling van menselijk kapitaal en 
talenten verbindt met de (toekomstige) vraag op de arbeidsmarkt. 

Ook het stimuleren van grensoverschrijdende werkgelegenheid is hierbij van 
belang. De provincie kan er samen met andere grensprovincies bij het rijk op 
aandringen om bureaucratische barrières weg te nemen en de erkenning van 
diploma’s uit elkaars landen in de praktijk eenvoudiger te maken.

ACTIEPUNTEN

→  De provincie breidt de Human Capital aanpak uit naar heel Overijssel. 
Ze brengt alle betrokken partijen bij elkaar en investeert in de doorlopende 
ontwikkeling, opleiding en weerbaarheid van arbeidskrachten, zodat er nu en 
in de toekomst genoeg vakmensen beschikbaar zijn.

→  Scholing moet jongeren een goede kans bieden om economisch zelfstandig 
te worden. Studenten van MBO, HBO en universiteiten moeten stageplekken 
en banen kunnen vinden in Overijssel. Daarmee dragen zij ook bij aan 
innovatie op hun stage- of werkplek.
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TEN SLOTTE
GroenLinks kiest voor een open bestuursstijl, waarbij goede contacten met in-
woners, maatschappelijke organisaties, gemeenten en omliggende provincies 
centraal staan. Dit betekent onder meer, dat de provincie hen in een zo vroeg 
mogelijk stadium betrekt bij de ontwikkeling van nieuw beleid en hun inbreng 
serieus neemt. 

In Overijssel werken gemeenten en andere overheden in diverse verbanden 
en op verschillende schaalniveaus samen. De provincie neemt daaraan deel en 
stimuleert dergelijke samenwerking waar die er nog niet is om uitwisseling van 
ideeën en delen van kennis en ervaringen te vergroten. Bijvoorbeeld op het 
vlak van energietransitie, klimaat, circulaire economie, cultuur en mobiliteit, 
maar ook op het gebied van wonen en het bestrijden van criminaliteit. De rol 
van de provincie hierbij is onder meer: regie voeren waar mogelijk, kennis-
overdracht bewerkstelligen, fi nanciering regelen/beschikbaar stellen en eisen 
stellen voor behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed.

GroenLinks staat voor een degelijk fi nancieel beleid voor de korte en langere 
termijn, waarbij het realiseren van de doelstellingen en de actiepunten in dit 
programma leidend zijn. 

Samen met alle Overijsselaren wil GroenLinks eraan werken dat Overijssel de 
mooiste plek is en blijft om in te wonen, te werken, te leren en te leven. Nu en 
straks!

overijssel.groenlinks.nl
facebook.com/GroenLinksOverijssel
instagram.com/groenlinksoverijssel/
twitter.com/gloverijssel
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