
 

 

Besluitenlijst Van 21 december 2010 
 
Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel 
 
 
 
 
Onderwerp: Brief aan genodigden dialooggroep Strategische 
Verkenning Zwolle Kampen Netwerkstad 2040  
(GM-beslissing d.d. 16-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0218578 

  
De regio ZKN werkt, overeenkomstig het projectplan Strategische Verkenning Zwolle Kampen 
Netwerkstad 2040, vastgesteld door de Regiegroep ZKN op 2 december j.l., aan een wenkend 
toekomstperspectief onder leiding van bureau BVR. 
 
Voorgesteld wordt een dialooggroep van maatschappelijke organisaties te formeren op bestuurlijk 
(top)niveau. De dialooggroep bepaalt – samen met bestuurders van provincie en gemeenten – de 
maatschappelijke prioriteiten die input zijn voor het visietraject. Tegelijk fungeert de dialooggroep 
als klankbord voor tussenproducten die vanuit het visietraject worden opgeleverd zoals het 
scopedocument (januari/februari 2011), ruimtelijke toekomstperspectieven (februari 2011) en 
projectenportefeuille (maart 2011). Het inhoudelijke spoor en het draagvlakspoor worden op die 
manier met elkaar verbonden. 
 
Het maatschappelijk krachtenveld van ZKN is in kaart gebracht en met onderstaande selectie van 
actoren zullen telefonische interviews worden afgenomen. Ter voorbereiding van deze interviews zal 
bijgevoegde brief worden verzonden aan de genoemde stakeholders. Voor de Strategische 
verkenning is gekeken naar een spreiding over ondernemers (profit), onderwijs & sociaal-cultureel 
veld (people) en groen-blauwe organisaties (planet) en daarbinnen naar beslissers. 
 
Wij vragen u, als zijnde bestuurlijk boegbeeld en verantwoordelijk gedeputeerde, deze brief te 
ondertekenen, mede namens de andere bestuursleden welke ingestemd hebben met de 
conceptbrief. 
 
 
 
Onderwerp: Verzoek Stichting Menno van Coehoorn de 
subsidietoezegging aan de gemeente Zwolle m.b.t. de Rodetorenbrug 
te Zwolle te heroverwegen. (GM-beslissing d.d. 16-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0219755 

  
De provincie heeft de Stichting Menno van Coehoorn laten weten dat de gemeente Zwolle het 
bevoegde gezag is voor de aanleg van de brug en heroverweging van de toezegging niet aan de orde 
is, omdat de brug in de visie van de provincie past binnen het provinciaal beleid (omgevingsvisie). 
 
 
Onderwerp: GS-nota over brief aan Provinciale Staten over 
consequenties regeerakkoord voor pMJP 2007-2013 
(GM-beslissing d.d. 17-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0221604 

  
Gedeputeerde Staten verzenden medio december een brief aan Provinciale Staten om hen te 
informeren over de consequenties van het Regeerakkoord voor de uitvoering van het pMJP 2007-
2013. Naast een overzicht van de rijksstandpunten omvat de brief een overzicht van de besluiten die 
Gedeputeerde Staten noodgedwongen hebben moeten nemen en een overzicht van de 
consequenties van deze besluiten voor de komende maanden. 
 
 
Onderwerp: Verweerschrift beroepszaak intrekken vergunning Nijhoff 
Grindmaatschappij BV (GM-beslissing d.d. 20-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0215656 

  
Gedeputeerde Staten stellen een verweerschrift vast voor het beroep van Nijhoff Grindmaatschappij 
BV te Almelo tegen het intrekken van de milieuvergunning van het bedrijf. Dit verweerschrift zal 
behandeld worden tijdens een zitting bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State. 
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Onderwerp: Verslag inspectiebezoek archief Regio Twente  
(GM-beslissing d.d. 20-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0211386 

  
GS hebben kennis genomen van het verslag van het inspectiebezoek aan het archief van de Regio 
Twente. De archiefzorg is grotendeels op orde; GS hebben aandacht gevraagd voor 
calamiteitenzorg. Een aantal technische verbeteringen in de archiefruimte, vooral wat betreft 
brandwerendheid en mogelijk van de in gebruik genomen archiefbewaarplaats elders dient te 
worden aangebracht. 
 
 
Onderwerp: Publicatie subsidieplafonds 2011  
(GM-beslissing d.d. 20-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0219296 

  
Een zeer groot deel van het beleid van de provincie Overijssel wordt uitgevoerd door de prestaties 
die instellingen en organisaties uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld leveren. Omdat zij 
met deze prestaties bijdragen aan het publieke belang van de provincie Overijssel, worden voor deze 
geleverde prestaties subsidies verstrekt.  
Op basis van artikel 3.40 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 1 van de Algemene 
subsidieverordening Overijssel 2005 maken Gedeputeerde Staten van Overijssel de hoogte van de 
subsidieplafonds bekend voor het jaar 2011. De subsidieplafonds worden gepubliceerd in het 
Provinciaal blad en zijn beschikbaar via provincie.overijssel.nl. 
 
 
Onderwerp: Verslag inspectiebezoek gemeentearchief Rijssen-Holten 
(GM-beslissing d.d. 20-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0215170 

  
GS hebben kennis genomen van het verslag van het inspectiebezoek aan het archief van de 
gemeente Rijssen-Holten. Behoudens de noodzaak van enkele kleine investeringen in de 
archiefbewaarplaats is de zorg voor en het beheer van het archief op orde. GS verzoeken B&W van 
Rijssen-Holten om voor 1 mei 2011 een verzoek in te dienen waarbij zij worden gemachtigd de 
Wabo-vergunningen volledig digitaal te archiveren. 
 
 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar Landgoed De Kunne  
(KITO) – A10-064 (GM-beslissing d.d. 21-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0164923 

  
De provincie stimuleert toeristische bedrijven met de subsidieregeling KwaliteitsImpuls Toerisme 
Overijssel (KITO). Natuurkampeerplaats “De Kunne” in De Lutte heeft zo’n KITO-subsidie 
aangevraagd voor het realiseren van een luxe stacaravanpark op een naastgelegen vervallen 
kampeerterrein. Gedeputeerde Staten hebben de subsidie geweigerd omdat zo’n project dat gericht 
is op het realiseren van “tweede woningen” nooit voor KITO-subsidie in aanmerking komt. Hiertegen 
heeft de camping bezwaar gemaakt. Gedeputeerde Staten besluiten na heroverweging dat de 
subsidie terecht is afgewezen, maar passen wel de motivering van het besluit aan. 
 
 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar - handhavingsverzoek 
omwonenden Wassink Markelo (GM-beslissing d.d. 21-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0219283 

  
 Een veehouder uit Enter bouwt in Markelo de gebouwen die nodig zijn voor zijn bedrijfsverplaatsing. 
Daarvoor heeft het bedrijf een vergunning nodig krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 
(natuurvergunning) in verband met het nabijgelegen natuurgebied De Borkeld. Een aantal 
omwonenden heeft Gedeputeerde Staten verzocht handhavend op te treden tegen het bedrijf om het 
bouwen zonder natuurvergunning stop te zetten. Gedeputeerde Staten hebben dit verzoek 
afgewezen, waarna de omwonenden in bezwaar zijn gegaan. Na heroverweging wijzen 
Gedeputeerde Staten het verzoek opnieuw af, omdat de veehouderij inmiddels al een 
natuurvergunning heeft gekregen. 
 
 
Onderwerp: advies Natuurbeheerplan 2011  
(GM-beslissing d.d. 21-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0198520 

  
Gedeputeerde Staten hebben op 20 september 2010 het Natuurbeheerplan Overijssel 2011 
vastgesteld. De Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) heeft hen desgevraagd op 25 mei 
2010 en op 17 september 2010 geadviseerd over het ontwerp van dit plan en de (reactie op de) 
zienswijzen. Gedeputeerde Staten informeren de PCLG over de wijze waarop zij hun adviezen 
hebben betrokken in de besluitvorming. 
 



 

 

 
Onderwerp: Tennetcompensatie-projecten landschap&cultuurhistorie 
(GM-beslissing d.d. 21-12-2010) 

 Kenmerk:  2010/0218235 

  
Overijssel heeft met netbeheerder Tennet overeenstemming bereikt over een compensatiebedrag 
van €4 miljoen voor projecten op het gebied van natuur en landschap&cultuurhistorie in de 
omgeving van de hoogspanningslijn Zwolle – Hoogeveen. Voor een totaalbedrag van €3,75 miljoen 
zijn er concrete projecten in uitvoering. Het BGO Noordoost Overijssel heeft in oktober positief 
gereageerd op een lijst met projectvoorstellen op het gebied van landschap&cultuurhistorie. Deze 
lijst heeft een omvang van €282.090,-  GS adviseert Tennet om deze projecten samen met de 
bestuurlijke partners in Noordoost Overijssel uit te voeren. Concreet gaat het om projecten ten 
behoeve van landschapsherstel in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Staphorst en Waterschap 
Reest en Wieden. 
 
 
Onderwerp: Brief aan PS over Cultuurhistorische waardenkaart  Kenmerk:  2010/0203646 
  
GS informeren PS over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het amendement Slager cs. 
inzake de ontwikkeling van een cultuurhistorische waardenkaart voor Overijssel 
 
 
Onderwerp: Pilotproject in kader Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  Kenmerk:  2010/0203090 
  
Gedeputeerde Staten delen aan het ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie (EL&I) 
niet in te gaan op het voorstel van  het ministerie om zonder samenwerking met het ministerie en 
voor eigen kosten een pilotproject in het kader van de uitwerking van het Europese 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit te voeren.  
GS voeren als reden hiervoor aan dat bij een dergelijk pilotproject vooral bij samenwerking tussen 
het Rijk, de ondernemers in het gebied en de provincie meerwaarde oplevert. 
 
 
Onderwerp: Project drinkwatercapaciteit Twente: uitwerking stap 2 
afwegingsmethode 

 Kenmerk:  2010/0207714 

  
De provincie Overijssel, drinkwaterbedrijf Vitens en Waterschap Regge & Dinkel hebben 
een mijlpaal bereikt in het project dat ervoor zorgt dat Twente ook in de toekomst kan worden 
voorzien in haar drinkwaterbehoefte. Het project heeft tot doel om een nieuwe 
drinkwaterwinning te realiseren met een capaciteit van 5 tot 7 mln m3 drinkwater per jaar in of 
nabij Twente. Uit een uitgebreide analyse die samen is uitgevoerd met vertegenwoordigers 
van mede-overheden en maatschappelijke organisaties blijkt dat 6 locaties veel potentie 
hebben om ontwikkeld te worden tot een drinkwaterlocatie. Dit zijn de locaties nabij Hoorn van 
Overijssel, Bruchterveld, Vriezenveen, Enterbroek, Sallandse Heuvelrug en 
Berkelland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om deze locaties mee te nemen in het 
vervolgtraject van het project. In het vervolgtraject wordt op basis van een Milieu Effect 
Rapportage en een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse bepaald welke locatie het meest 
geschikt is. 
 
 
Onderwerp: Convenant IV sanering en onderzoek asbestlocaties Hof 
van Twente 

 Kenmerk:  2010/0208718 

  
De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente hebben een vierde convenant gesloten over 
de uitvoering van met asbest verontreinigde saneringslocaties in de Hof van Twente. Op basis van 
dit convenant zullen door de gemeente in de programmaperiode saneringen worden uitgevoerd van 
vier ernstig met asbest verontreinigde locaties en zal de gemeente op veertien locaties een nader 
bodemonderzoek naar asbestverontreiniging verrichten. De provincie draagt aan de uitvoering van 
de bodemsaneringen 80% bij aan totaal te financieren kosten tot een maximum van € 506.000,--  
en aan de onderzoekskosten 50% tot een maximum van € 35.075,--. Het resterende gedeelte van 
20% in de saneringskosten en 50% in de onderzoekskosten wordt gefinancierd door de gemeente 
Hof van Twente. 
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Onderwerp: grenscorrectie Borne Hengelo  Kenmerk:  2010/0213330 
  
De gemeenteraden van Borne en Hengelo hebben een besluit genomen tot onderlinge 
grenscorrectie. Deze grenscorrectie dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan Gedeputeerde 
Staten van Overijssel.  
De directe aanleiding van deze grenscorrectie is de kaveluitgifte op bedrijventerrein Buren - De 
Veldkamp van de gemeenten Borne en Hengelo. De gemeentegrens loopt op dit moment door het in 
ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Buren - De Veldkamp.  Zonder de grenscorrectie zou een aantal 
toekomstige bedrijfskavels op het grondgebied van twee gemeenten liggen. Dit is geen gewenste 
ontwikkeling voor bedrijf en gemeenten en leidt tot onduidelijkheden met betrekking tot de 
juridische status van onroerende zaken (basisregistratie adressen en gebouwen), het beheer en 
onderhoud, maar ook praktische zaken zoals het aanvragen van vergunningen en het opleggen van 
belastingaanslagen lokale heffingen. Er is sprake van een qua omvang kleine correctie, waarbij 
Borne het eigendom van ca. 17.000 m2 van Hengelo verkrijgt, en Hengelo het eigendom van ca. 
8000 m2 van Borne verwerft. Gedeputeerde Staten hebben de grenscorrectie goedgekeurd. De 
grenscorrectie zal worden bekendgemaakt in het Provinciaal blad en ingaan op 1 januari 2011. 
 
 
Onderwerp: Voordracht benoeming leden en plaatsvervangende leden 
hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer 

 Kenmerk:  2010/0215768 

  
Vanwege het aflopen van de huidige zittingsperiode is het nodig om nieuwe leden van het 
hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer te benoemen. 
Gedeputeerde Staten besluiten de leden die GS eind november 2010 hebben benoemd als leden van 
het hoofdstembureau voor de Provinciale Statenverkiezingen bij de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor deze benoeming. De benoeming geldt voor de periode 
2011 tot 2015. De burgemeester van Zwolle, dhr. drs. H.J. Meijer, is qualitate qua hoofd van het 
stembureau. Als leden zullen optreden mw. A.A.M. Conradi en de heren H.H. Janssen, H. Dijkstra en 
J. Hagedoorn, allen te Zwolle. 
 
 
Onderwerp: Goedkeuring Gemeenschappelijke 
regeling´Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn´. 

 Kenmerk:  2010/0216633 

  
Een achttal waterschappen gelegen in de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland, Friesland, 
Flevoland en Utrecht willen de samenwerking omtrent de inning van waterschapsbelasting 
intensiveren. Dit betekent feitelijk een fusie van de belastingkantoren Lococensus te Zwolle en 
Tricijn te Harderwijk tot één belastingkantoor voor die waterschappen. De provincie Overijssel 
verleent als coördinerende provincie, gehoord de betrokken andere provincies, goedkeuring. 
 
 
Onderwerp: Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 
(Ubs) 

 Kenmerk:  2010/0216117 

  
Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs) gewijzigd. Het 
uitvoeringsbesluit bevat criteria en procedures voor subsidieverlening door de provincie.  
Nieuw is onder meer de subsidiemogelijkheid voor gemeenten voor de uitvoering van saneringen op 
stedelijke vernieuwingslocaties. Verder kan de subsidie voor rietbeheer in 2011 niet meer door 
pachters van Natuurmonumenten en mensen met eigen grond worden aangevraagd, maar alleen 
door pachters van Staatsbosbeheer omdat deze beheerders niet in aanmerking komen voor een 
andere vergoeding.  
Verder gaat het veel al om inhoudelijk kleinere of technische wijzigingen. 
 
 
Onderwerp: Jaarverslag provinciale archiefinspectie 2009 + 2010  Kenmerk:  2010/0219191 
  
GS hebben kennis genomen van het jaarverslag van de provinciale archiefinspectie 2009 + 2010. GS 
constateren dat de zorg voor en het beheer van de archieven grotendeels op orde zijn. Speciale 
aandacht gaat uit naar de duurzaamheid en betrouwbaarheid van digitale archiefvorming enerzijds, 
anderzijds naar het voorkomen van achterstanden bij bewerking van analoge archieven. GS bieden 
dit verslag onder meer aan de zogenaamde ‘zorgdragers’ in Overijssel aan. Zorgdragers in de zin 
van de Archiefwet zijn de gemeenten, de waterschappen, de politieregio’s en de gemeenschappelijke 
regelingen. 
 



 

 

 
 
Onderwerp: Slotwijziging pMJP 2010  Kenmerk:  2010/0215378 
  
GS stellen de begrotingswijziging pMJP december 2010 vast. Hierin worden, binnen het mandaat dat 
PS voor het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied aan GS hebben verstrekt, bedragen in 
de tijd naar voren gehaald dan wel naar achteren geschoven. 
 
 
Onderwerp: Provinciale bijdrage uitvoeringsconvenant 
mobiliteitsmanagement Regio Stedendriehoek 

 Kenmerk:  2010/0221739 

  
De provincie Overijssel heeft met de provincie Gelderland, het Rijk en de Regio Stedendriehoek in 
2007 een gebiedsgerichte verkenning uitgevoerd, waaruit blijkt dat de mobiliteitsgroei zal leiden tot 
congestie op de A1. Om de regio bereikbaar te houden wordt naast capaciteitsverbetering en de 
aansluiting op het onderliggend wegennet, ook ingezet op mobiliteitsmanagement. Bedrijfsleven en 
overheden in de Stedendriehoek hebben daarom een uitvoeringsconvenant ondertekend. Het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor de uitvoering van maatregelen in dit convenant 
een bijdrage van  
€ 853.000,- toegekend. De regionale bijdrage aan de uitvoering van het mobiliteits-
managementconvenant wordt geleverd door  de provincies Overijssel en Gelderland en de 
Stedendriehoek. Het aandeel daarin van de  provincie Overijssel bedraagt €300.000,-. 
 
 
Onderwerp: Milieu effectenonderzoek Capaciteitsuitbreiding A1, 
Apeldoorn-Zuid- Deventer-Oost 

 Kenmerk:  2010/1314852 

  
GS hebben kennis genomen van het rapport “MilieuEffectenOnderzoek Capaciteits-uitbreiding A1 
Apeldoorn-Zuid – Deventer-Oost “. Hierin worden de effecten beschreven voor het milieu van de 
uitbreiding van de capaciteit van de A1, tussen Apeldoorn en Deventer. 
GS besluiten dit MilieuEffectenOnderzoek toe te voegen als achtergrondrapportage bij de verkenning 
Capaciteitsuitbreiding A1, Apeldoorn- Azelo. 
 
 
Onderwerp: Zienswijze gebiedsontwikkeling Luchthaven twente e.o.  Kenmerk:  2010/0204268 
  
Mevrouw Goorhuis Oude Sanderink vraagt naar de huidige stand van zaken inzake de door de heer 
Bloem ingediende zienswijze inzake Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 
 
 
Onderwerp: Mandatering en machtiging uitvoering certificering 
Subsidieregeling Natuur en landschapsbeheer Overijssel (SRNL) 

 Kenmerk:  2010/0211942 

  
Gedeputeerde Staten hebben besloten de stichting Certificering natuur- en landschapsbeheer te 
mandateren voor de uitvoering van het onderdeel certificering van het Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer (SNL). Op 21 september 2010 hebben Gedeputeerde Staten met het Inter 
Provinciaal Overleg en de andere provincies in Nederland afspraken gemaakt over de 
werkzaamheden van de Stichting voor dit onderdeel uit de provinciale subsidieregelingen SNL. Op dit 
moment is de oprichting van deze Stichting een feit en is het formele mandaatbesluit door 
Gedeputeerde Staten genomen. 
 
 
Onderwerp: Beslissing op twee bezwaarschriften tegen afwijzing van 
aanvragen om schadevergoeding ex. artikel 30 Reconstructiewet 
concentratiegebieden (Rwc). 

 Kenmerk:  2010/0204317 

  
Twee bewoners van het reconstructiegebied Salland-Twente hebben bezwaar gemaakt tegen 
afwijzing van hun schadeclaims. De claims waren ingediend vanwege de vaststelling van het 
reconstructieplan, omdat in het plan een gebied nabij hun percelen als landbouwontwikkelingsgebied 
was aangewezen. Gedeputeerde Staten verklaren de bezwaren ongegrond, omdat de schaderegeling 
in de reconstructiewet geen grond biedt voor de gevraagde schadevergoeding. Een eventuele claim 
kan te zijner tijd worden voorgelegd aan de gemeente in het kader van het bestemmingsplan. 
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Onderwerp: Verantwoording convenanten gemeenten Hardenberg en 
Oldenzaal en waterschap Groot Salland 

 Kenmerk:  2010/0210961 

  
Het Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) is een meerjarig investeringsprogramma in het 
landelijk gebied, gebaseerd op een bestuursovereenkomst tussen rijk en provincie.  
In gezamenlijke gebiedsconvenanten met gemeenten en waterschappen worden meerjarige 
afspraken gemaakt in de vorm van convenanten, om de doelen uit het pMJP te realiseren. De 
convenanten zijn de basis voor de subsidiebeschikkingen die aan de partners worden verleend. 
Jaarlijks moeten de partners aan de provincie verantwoording afleggen wat zij met de verleende 
subsidie gerealiseerd hebben. Drie partners hebben tot op heden nog geen verantwoording over 
2009 afgelegd. Zij krijgen daarom van Gedeputeerde Staten een brief waarin dringend verzocht 
wordt deze verantwoording alsnog binnen vier weken na het verzenden van de brief in te dienen. 
 
 
Onderwerp: Bevestiging grenswijziging Natura 2000 gebied De 
Wieden 

 Kenmerk:  2010/0214968 

  
De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer 
(20 april 2010, PDN.2010/195) toegezegd de grens van het Natura 2000 gebied De Wieden aan te 
passen. Het betreft de wijziging van de grens ten noorden van Wanneperveen en ten westen van de 
Gasthuisdijk. Deze wijziging is van belang binnen het gebiedsproces in Noordwest-Overijssel. 
Vandaar dat Gedeputeerde Staten aan staatssecretaris Bleker vragen om, vooruitlopend op de 
definitieve aanwijzing van het gebied, zo groot mogelijke zekerheid aan betrokkenen te bieden over 
het doorvoeren van de grenswijziging. 
 
 
Onderwerp: Risicoanalyse verwerving EHS en majeure projecten.  Kenmerk:  2010/0220111 
  
Naar aanleiding van het opschorten van de grondverwerving per 5 oktober 2010 ten behoeve van de 
EHS is in beeld gebracht welke financiële risico’s er zijn voor de provincie Overijssel in relatie tot dit 
dossier. Ook is in beeld gebracht welke financieringsrisico’s er zijn in relatie tot de ILG middelen ten 
aanzien van de majeure projecten. Omdat enerzijds wel zeker is dat er ook na 2013 ILG middelen 
zullen zijn, maar nog onzeker is in welke mate, zullen de risico’s vanuit deze analyse worden 
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening 2010. Aan PS zal bij de eerste 
diverse postenwijziging 2011 een voorstel voor wijziging van de begroting worden voorgelegd om in 
totaal € 4,2 mln budget formeel toe te voegen aan het verwervingsbudget EHS vanuit beschikbare 
middelen voor voorfinanciering EHS. Door GS is besloten om met provinciale middelen gefinancierde 
grond ook daadwerkelijk in provinciaal eigendom te nemen 
 
 
Onderwerp: Subsidiebeschikkingen pMJP/POP2/LEADER  Kenmerk:  2010/0218467 
  
Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het afgeven van 14 positieve subsidie-beschikkingen in 
het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied. Er wordt subsidie 
verleend aan een viertal kavelruilprojecten, waarmee de structuur van de grondverbonden landbouw 
verbetert. Ook wordt subsidie verleend aan vijf projecten voor de verbreding van de activiteiten op 
het landbouwbedrijf. 
Voor een aantal projecten is naast een provinciale subsidie tevens een subsidie in het kader van het 
Europees subsidieprogramma PlattelandsOnwikkelingsProgramma 2007-2013 (POP-2) beschikbaar 
uit de LEADER-as van het POP-2. Dit betreft een bottom up aanpak in zes gebieden in Overijssel met 
sterke betrokkenheid van gemeenten, inwoners en ondernemingen. De initiatieven dragen bij aan de 
sociale en economische vitaliteit van het platteland in Overijssel. Subsidie wordt verleend voor onder 
andere een Kulturhus in Overdinkel en verbetering van het verenigingsgebouw d’Overtoom in 
Genemuiden. In Hardenberg wordt een centrum gebouwd, waarin minimaal 10 verschillende 
materialen en technieken om duurzaam te bouwen onderling vergeleken kunnen worden. Ook 
worden er seminars georganiseerd om kennis te delen over duurzaam bouwen. In Zwartsluis wordt 
een museum gerealiseerd en een museumtuin aangelegd. In het kader van erfgoededucatie worden 
verscheidene historische begraafplaatsen gerestaureerd. 
Gedeputeerde Staten stellen hiervoor maximaal € 2.666.725,-- aan Europese middelen (ELFPO-
fonds) en € 1.990.531,-- aan eigen provinciale middelen beschikbaar. Met deze bijdragen wordt een 
totale investering gerealiseerd van € 8 mln. 
 



 

 

 
Onderwerp: Prestatieovereenkomst DLG 2011-2013  Kenmerk:  2010/0197157 
  
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ondertekenen van de Prestatieovereenkomst met 
de Dienst Landelijk Gebied voor 2011-2013. De Dienst Landelijk Gebied zal in Overijssel, ter 
afwikkeling van lopende juridische verplichtingen, voor ruim € 47 miljoen omzetten en prestaties 
opleveren in het landelijk gebied, waaronder 800 ha verwerving nieuwe natuur, 170 ha inrichting 
nieuwe natuur, 1.925 ha herverkaveling landbouwgrond, 10.000 m3 waterberging en 7 km 
wandel/fietspad. Deze middelen worden ingezet ter uitvoering van de 7-jarige 
bestuursovereenkomst die de provincie hierover met het Rijk in 2007 heeft afgesloten. 
Gedeputeerde Staten gaan in het 1e kwartaal in 2011 een apart besluit nemen over de voortgang 
van projecten die na afloop van de looptijd van de bestuursovereenkomst nog niet zijn afgerond. 
Daarnaast maken Gedeputeerde Staten een algemeen voorbehoud over deze 
Prestatieovereenkomst, gelet op de impact van de bezuinigingen van het regeerakkoord. Als gevolg 
van landelijke ontwikkelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team  
Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon 038 499 92 00. 


