
HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN OVERIJSSEL  
CONCEPT 

Hoe denken inwoners van Overijssel over belangrijke thema's die spelen in de 
samenleving, in hun provincie? Wat vinden zij belangrijk? En hoe slaan wij 
vervolgens de brug tussen wat mensen in Overijssel willen en wat de politiek 
denkt dat goed voor ze is? Zo ontstond bij RTV Oost het idee voor Het 
verkiezingsprogramma van Overijssel. 

Wij kozen vier hoofdthema's (verkeer, (groene) energie, landbouw en natuur 
en cultuur) waar bezoekers van onze site, app en Facebookpagina op konden 
reageren. Daarnaast was er nog de mogelijkheid om los van die hoofdthema's 
ideeën in te brengen. 

Dat leverde duizenden reacties op. Al die ideeën, suggesties en opmerkingen 
heeft de redactie van RTV Oost  tot dit document: Het verkiezingsprogramma 
van Overijssel. 



VERKEER EN ECONOMIE

Als er één thema is binnen Overijssel dat de gemoederen bezighoudt, is dat 
wel verkeer. De dagelijkse files op de A1 en de A28, de vele discussies over de
verkeersveiligheid van de N-wegen in de provincie. Asfalt is een belangrijke 
levensader voor de Overijsselse economie. De bereikbaarheid van Overijssel 
vinden mensen in deze provincie belangrijk. Of dat nu is met de auto, trein, 
bus of fiets. Overijsselaars willen verbonden blijven met de rest van de wereld.

Uit de reacties die bij RTV Oost zijn binnengekomen wordt duidelijk dat 
bereikbaarheid van de provincie een groot goed is. 
In zeker zestien reacties wordt het woord bereikbaar of bereikbaarheid 
genoemd. Daarnaast zijn er meerdere reacties te linken aan dit thema. Daarbij
gaat het niet alleen om bereikbaarheid van Overijssel over de weg maar ook 
per spoor. 

Het thema bereikbaarheid was ook opgenomen in de stellingen van ons 
formulier en kan daardoor sturend gewerkt hebben. Dat neemt niet weg dat 
het belang van bereikbaarheid groot is. 

Ook plattelandsgemeenten moeten goed bereikbaar blijven met het openbaar 

vervoer.

Deze stelling kreeg verreweg de meeste stemmen van de deelnemers aan ons 
onderzoek. Van de 1113 mensen die reageerden, zetten 737 een kruisje voor 
die stelling. 

Er moet meer asfalt in Overijssel komen om de files in de provincie te 

bestrijden.

Een stelling die is terug te voeren op bereikbaarheid en ook op veel stemmen 
kan rekenen: 595 kruisjes.

Ook in de reacties vinden we tientallen opmerkingen over verbreding van N- en
A-wegen. Of wegen die moeten worden doorgetrokken. Asfalt en vooral meer 
asfalt is een duidelijk thema in Overijssel. 

Het tegengeluid is echter ook te horen: meer asfalt is geen oplossing. Denk 
buiten de kaders in plaats van alleen te investeren in asfalt en spoor.

Een gezonde leefbare provincie moet het doel zijn. En dat betekent dus zeker 
geen asfalt.

Ook verkeersveiligheid is een regelmatig terugkerend onderwerp in de open 
reacties. Wegen moeten veiliger. In dat kader wordt de N36 en de vele 
ongelukken en doden die daarbij vallen regelmatig genoemd. 



Er wordt ook gepleit voor verkeersmaatregelen die kunnen leiden tot veiliger 
wegen. Waarom moeten automobilisten 130 rijden op autobanen? Breng dit 
terug naar 110 kilometer per uur in de spits. Het verkeer rijdt rustiger wat leidt
tot minder ongelukken.

Waarom is de N35 bij Raalte voorzien van een onderbroken streep waardoor 
auto’s daar kunnen inhalen? Een doorgetrokken streep voorkomt daar 
problemen. Hoewel, want dat blijkt ook uit reacties: al die doorgetrokken 
strepen! Inhalen mag nergens meer. Dat leidt tot irritaties en gevaarlijk 
rijgedrag. Of mensen gaan sluipen via andere wegen en houden zich daar niet 
aan de regels. 

En als er dan toch doorgetrokken strepen zijn, halen auto’s nog in omdat ze 
vaak achter landbouwverkeer rijden. Waarom niet de N-wegen driebaans 
maken met een rijbaan die om beurten beschikbaar is voor één rijrichting zoals
dat nu ook in Duitsland het geval is? Ook voor de A35 wordt dit als oplossing 
genoemd als een volledige verbreding niet haalbaar blijkt.

Verkeersstromen moeten worden gescheiden. Zorg er voor dat fietsers en 
auto’s zo min mogelijk op één rijbaan verkeren. 

De fiets wordt wel vaker genoemd in het kader van verkeersveiligheid. 
Meerdere keren wordt er gepleit voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers. 
De fiets komt nog apart ter sprake in dit document. 

Het verbreden van wegen wordt niet alleen genoemd in het kader van de 
bereikbaarheid van Overijssel maar maakt de wegen ook veiliger want minder 
druk. 

Veel suggesties op het gebied van veiligheid zijn nogal lokaal en daardoor 
waarschijnlijk lastiger om op te nemen in ons programma. 

Eén van de stellingen die was opgenomen in ons onderzoek had betrekking op 
veiligheid maar het is een maatregel die kennelijk wat verder van de mensen 
af staat. 

De provincie moet geld steken in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.

Deze stelling kon rekenen op 45 kruisjes van de 1113 mensen die reageerden. 

Ook het openbaar vervoer komt regelmatig langs in de open reacties die 
mensen konden insturen. 

Ook plattelandsgemeenten moeten goed bereikbaar blijven met het openbaar 

vervoer.



Deze stelling kwam al eens eerder langs in dit verhaal. Veel mensen, 737 van 
de 1113, kruisten dit aan. Gaat dat nu om het onderdeel platteland of het 
onderdeel openbaar vervoer?

Uit de open reacties blijkt dat openbaar vervoer en vooral het op peil houden 
van openbaar vervoerverbindingen erg belangrijk wordt gevonden. 

Meerdere keren wordt gepleit voor een spoorverbinding vanuit Twente naar 
Groningen. Maar de spoorverbinding moeten niet alleen beter naar het 
noorden. Overijssel moet in alle windrichtingen via het openbaar vervoer goed 
worden ontsloten. Dat zou absoluut voordelen hebben voor de 
werkgelegenheid. 

Er moet hoe dan ook meer spoor worden aangelegd. Dat leidt tot meer gebruik
van de trein en dus is er ook minder asfalt nodig omdat daar minder auto’s 
overheen hoeven. Investeer ook in goederenvervoer over het spoor. 

Meerdere reacties gaan over het aanleggen van meer spoor. Dat moet een 
verdubbeling van het spoor tussen Olst en Deventer opleveren. Ook moeten er
extra treinstations bij in Deventer en Zwolle. 

Niet alleen moet er nieuw spoor bij. De huidige spoorlijnen moeten worden 
verbeterd. Elektrificeer waar dat kan. Frequentie van het aantal treinen moet 
omhoog. 

Maak de treinverbindingen ook vooral sneller door treinen waar dat mogelijk is 
harder te laten rijden. Op delen van het traject zou 200 kilometer per uur 
gereden moeten worden. 

Een andere deelnemer aan ons onderzoek vindt dat de trein veel te veel 
aandacht krijgt als het gaat over het openbaar vervoer, terwijl de bus voor 
kleine kernen veel belangrijker is. Het huidige afbraakbeleid van de provincie 
op dat terrein is slecht voor de leefbaarheid in Overijssel. 
We hadden ook in ons onderzoek een stelling meegenomen over het 
Kamperlijntje

Station Stadshagen in Zwolle moet open: koste wat het kost.

113 mensen kruisten dit vakje aan om aan te geven dat ze het belangrijk 
vonden. 

Fietsen: we doen het veel in Overijssel en zien dat deze vorm van vervoer 
goed gefaciliteerd wordt. 



Beter onderhoud van fietspaden is een verzoek dat is terug te vinden in de 
open reacties van ons onderzoek. 

Het gebruik van de fiets mag zeker ook nog meer gestimuleerd worden. Het 
pas in ieder geval goed bij de duurzame ambities van de provincie. Binnen de 
stad alles op de fiets, daarbuiten met het openbaar vervoer. 

Zorg er in ieder geval voor dat de fietsmogelijkheden optimaal zijn. In dat 
kader wordt ook de F35 in Almelo genoemd. Wanneer wordt dat project in die 
stad eens afgerond. Een project waar ook veel provinciaal geld in zit. 

Meer oplaadpunten voor fietsers in de provincie, niet alleen bij horeca. 

Als het gaat over optimale fietsmogelijkheden: zorg voor goed verlichte 
fietspaden en wegen. Daar zit een overlapping met veiligheid. Dat geldt ook 
voor het verzoek om veilige oversteekplaatsen voor fietsers. Maak de fiets 
belangrijk als alternatief vervoermiddel richting 2030. 

Sterker nog, maak de (elektrische) fiets belangrijker: alle dorpen en steden 
één fietsweg. Auto’s kunnen wel omrijden. Betere fietsverbindingen zijn nodig 
om het fietsen goed te kunnen stimuleren. Leg mooi asfalt aan voor fietspaden
waar het dus goed op fietsen is en geef fietsers overval voorrang. 

Bromfietsers en snorfietsers niet op fietspaden. 

De F35, de fietssnelweg in Twente, moet niet stoppen in Nijverdal, maar door 
de hele provincie lopen.

Deze stellling kreeg in ons onderzoek veel bijval. 433 mensen zetten hier een 
kruisje voor.

Verkeer en economie zijn nauw met elkaar verweven. Vandaar dat je ook kunt 
stellen dat het verbreden of doortrekken van wegen in onze provincie een 
positieve invloed kunnen hebben op de economie. Die link leggen mensen die 
het vragenformulier hebben ingevuld ook. 

Op het gebied van verkeer en economie is het belangrijk voor de provincie om 
ervoor te zorgen dat bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen. Een van de 
mensen die heeft gereageerd vindt dat de provincie hier een ondersteunende 
rol mag hebben als het gaat om stimuleren, ontwikkeling, het nauw volgen en 
in sommige gevallen het ondersteunen met subsidie. 

Zo wordt er gepleit voor een een snelweg tussen Enschede en Zwolle. Dit zorgt
voor een betere verkeersdoorstroming dan de huidige N35 nu biedt en zal 
daardoor ook de economie stimuleren.
Als het gaat om economie worden bedrijventreinen in de provincie ook 
genoemd. Een van de mensen die gereageerd hebben, vindt dat 



bedrijventerreinen niet geconcentreerd moeten worden op een plek maar dat 
er gewoon lokale bedrijventerreinen moeten komen/blijven. 

Stimuleer ook in meer duurzame industrieterreinen. En haal meer 
techbedrijven naar Twente. 

Werkgelegenheid is een term die ook regelmatig langskomt in de reacties op 
ons onderzoek. Betere busverbindingen resulteren in meer mogelijkheden voor
mensen om ook buiten de regio aan de slag te kunnen. 

Snellere treinverbindingen leiden er ook toe dat mensen uit het westen eerder 
geneigd zijn om in Overijssel te gaan werken. Zorg er voor dat bedrijven goed 
en snel bereikbaar zijn. 

Zorg er als provincie ook voor dat bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen

Een opvallende suggestie was optie de reiskostenvergoeding om te keren. Die 
vergoeding kan nu nog gezien worden als een soort beloning voor het ver van 
je werk wonen. Keer het om: mensen die dicht bij hun werk wonen, krijgen 
een dikke bonus. Mensen die ver van hun werk wonen, moet je juist zwaarder 
belasten. 

Het stimuleren van dichtbij werk wonen wordt vaker genoemd door 
respondenten. 

De provincie zou een forenzenplan moeten dat het voor werkgever en 
werknemer aantrekkelijker maakt om in de regio te werken waar ze ook wonen

Rond het thema economie hebben we een aantal stellingen in onze 
vragenformulier opgenomen

De provincie moet bedrijven stimuleren om meer goederen over het water te 
vervoeren

367 kruisjes

Overijsselse bedrijven moeten voorrang krijgen bij provinciale aanbestedingen.

477 kruisjes

De provincie moet de leegstand van winkels in binnensteden aanpakken. 
 
485 kruisjes



De fiets kwam ook ter sprake in ons thema (groene) energie. 

Mensen die op de fiets naar hun werk gaan, moeten daarvoor door de 
provincie beloond worden.

232 van de 615 mensen die reageerden zijn het eens met deze stelling. 



DE STELLINGEN EN  DE ANTWOORDEN

Ook plattelandsgemeenten moeten goed bereikbaar blijven met het openbaar 
vervoer.

743/1125

Er moet meer asfalt in Overijssel komen om de files in de provincie te 
bestrijden.

601/1125 

De provincie moet de leegstand van winkels in binnensteden aanpakken.

487/1125

Overijsselse bedrijven moeten voorrang krijgen bij provinciale aanbestedingen.

481/1125

De F35, de fietssnelweg in Twente, moet niet stoppen in Nijverdal, maar door 
de hele provincie lopen.

438/1125

De provincie moet bedrijven stimuleren om meer goederen over het water te 
vervoeren

368/1125

Station Stadshagen in Zwolle moet open: koste wat het kost.

116/1125

De provincie moet geld steken in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.

48/1125 



(GROENE ENERGIE)

Duurzaam, windmolens, zonneparken, waterstof; zomaar wat termen die 
langskomen in de open reacties van ons vragenformulier. Aan de andere kant 
zijn daar de tegenstanders van bovenstaande manieren om op een duurzame 
manier energie op te wekken. Ook termen als bruinkool en kernergie komen 
regelmatig voorbij. 

De provincie moet veel meer ruimte geven aan zonne- en windmolenparken.

235 van de in totaal 610 reacties die er op dit onderwerp kwamen, leverden 
een kruisje op bij deze stelling. 

Ook in de open reacties zien we veel opmerkingen over zonne- en windparken.
Zonnepanelen moeten geplaatst worden op daken van overheden, op daken 
van boerderijen. Denk vooral goed na over de locaties van zonneparken en 
windmolens. Gebruik daarvoor geen vruchtbare landbouwgrond. 

Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen die aangeven dat ze 
helemaal niets zien in zonne-energie of windenergie. 

Een andere term die regelmatig opduikt in de opmerkingen van deelnemers 
aan ons onderzoek is de noodzaak van goede isolatie van woningen. Isoleren 
moet met stip bovenaan staan, maak daar de inwoners van Overijssel bewust 
van door huizen bijvoorbeeld te controleren met drones. Want het opwekken 
van duurzame energie heeft niet veel zin als een groot deel ook weer verloren 
gaat. 

Zorg vooral dat het haalbaar en betaalbaar is, al die windenergie en zonne-
energie. 

Overijssel wil in 2023 twintig procent duurzame energie opwekken. Dat 
percentage moet omhoog.

201 van de  615 mensen die  reageerden op dit onderwerp staan positief 
tegenover deze stelling. 

Overijssel moet veel meer investeren in nieuwe technieken om de 

energiedoelstellingen te halen.

Bovenstaande stelling kon op de meeste steun rekenen van de deelnemers aan
ons onderzoek. 333 mensen zien graag dat Overijssel de buidel trekt voor 
nieuwe technieken die het mogelijk moeten maken om energiedoelstellingen te
halen. 



Zes procent energiebesparing in 2023 is een haalbaar provinciaal doel.

Deze stelling krijgt de handen wat minder op elkaar, misschien logisch omdat 
het voor een leek moeilijk is om een goed inschatting te kunnen maken 
hierover. Toch hebben 146 van 615 mensen die reageerden er wel vertrouwen 
in dat het gaat lukken, die zes procent. Wat neer komt op een percentage van 
23,9%

Een belangrijke opmerking die meerdere keren wordt gemaakt is: hou het 
betaalbaar. Isolatie, zonnepanelen op het dak, gasloos wonen. Het is allemaal 
mooi en aardig. Maar het moet wel betaalbaar blijven! “Er zijn mensen met 
een koopwoning die deze kosten niet kunnen betalen”, stelt een van de 
mensen die een open reactie plaatst. ”Woningbouwvereningingen bieden vaak 
verduurzaming aan voor een laag bedrag per jaar, maar als je het zelf moet 
betalen heb je behoorlijke kosten die je in één keer moet betalen.”

“Isoleer woningen door middel van subsidies.” Of daarmee wordt bedoeld 
volledig gesubsidieerd of meer dan nu het geval is, wordt niet duidelijk. 

“Betaalbare energie voor iedereen”

Overigens blijkt uit de reacties op de stellingen dat mensen het best heel 
belangrijk vinden dat energie-neutraal bouwen snel de nieuwe standaard 
wordt.

Een van de onderwerpen die ook meerdere keren naar voren is gebracht in het
open onderdeel van ons onderzoek zijn asbest daken. Wellicht ook getriggerd 
door de volgende stelling: 

De provincie moet veel meer geld uittrekken om daken asbestvrij te maken.

235 kruisjes van de in totaal 615 kruisjes die zijn gezet, kwamen bij deze 
stelling. 

Uit de open reacties blijkt dat mensen willen dat het asbestvrij maken van 
daken beter vergoed wordt. Vervang die daken dan ook door duurzame daken,
luidt een advies. 

Voor particulieren zou moeten gelden dat alle asbest die zij uit hun woning 
laten verwijderen honderd procent vergoed wordt. 

Ook opvallend, of juist niet. Maar een goede economie in Overijssel moet bij 
voorkeur niet ten koste gaan van het milieu. 



DE STELLINGEN EN DE ANTWOORDEN

Energie-neutraal bouwen moet veel sneller de nieuwe standaard worden.

345/615 

Overijssel moet veel meer investeren in nieuwe technieken om de 
energiedoelstellingen te halen.

333/615 

De  provincie moet het gasloos maken van huizen in Overijssel flink 
subsidiëren.

311/615

De provincie moet veel meer ruimte geven aan zonne- en windmolenparken.

276/615

De provincie moet veel meer geld uittrekken om daken asbestvrij te maken.

235/615

Mensen die op de fiets naar hun werk gaan, moeten daarvoor door de 
provincie beloond worden.

232/615

Overijssel wil in 2023 twintig procent duurzame energie opwekken. Dat 
percentage moet omhoog.

201/615

Zes procent energiebesparing in 2023 is een haalbaar provinciaal doel.

147/615

Een goede Overijsselse economie mag best ten koste gaan van het milieu.

94/615



LANDBOUW EN NATUUR

Overijssel is een boerenprovincie. En dat is ook wel gebleken uit ons 
onderzoek. Van alle thema’s kwamen de meeste reacties op het onderdeel 
landbouw en natuur. En de reacties liepen nogal uiteen. Het is een beetje te 
vergelijken met twee mensen die een boerenerf oplopen. De een klaagt over 
de stank terwijl de andere de buitenlucht prijst. 

Een eerste analyse van het aantal reacties op de stellingen leert dat 
onderwepen als megastallen, wolven en de jacht op ganzen leven in de 
provincie. 

Ook opvallend: de stelling over vermindering van regeldruk bij boeren kan op 
veel bijval rekenen. Sterker nog, bijna 900 mensen zetten een kruisje bij de 
stelling over regeldruk. 

Geiten zijn niet echt populair in Overijssel. Slechts 249 van de 1648 mensen 
vinden het een goed idee om de geitenstop terug te draaien. 

Het Overijsselse coullissenlandschap wordt meerdere keren genoemd. 
Deelnemers aan het onderzoek rond het thema landbouw en natuur vinden het
enorm belangrijk dat het coulissenlandschap in ere wordt hersteld in 
Overijssel. Houtwallen moeten terugkeren in het landschap. 

Op een rijtje de argumenten: 
• Het is een toeristisch pluspunt voor Overijsselaars
• Boerderijen zijn te veel fabrieken geworden die ten koste gaan van het 

landschap
• Het is het uithangbord van Twente
• Akkers zijn woestijnen voor bijen geworden
• Het is een speeltuin geworden voor roofdieren, weidevogel is kansloos.

Het herstel van het coullissenlandschap wordt in één adem genoemd met het 
lage aantal weidevogels in onze provincie. 

Bescherm de akker- en weidevogel, luidt het pleidooi van veel deelnemers aan 
ons onderzoek

Elke boer wordt verplicht maatregelen op zijn land te nemen om weidevogels 
te beschermen.

Het is een van de stellingen in ons onderzoek die op brede steun kan rekenen. 
688 van 1648 mensen die meededen heeft aangegeven bovenstaande stelling 
belangrijk te vinden, een percentage van 42,5. 



In combinatie met de bescherming van weidevogels hoor je logischerwijs ook 
vaak dat de predatoren moeten worden aangepakt. Vos, kraai en marter. Ze 
moeten vogelvrij verklaard worden, valt regelmatig terug te lezen. Ook wolven
winnen niet de populariteitsprijs in Overijssel. Afschieten! Net als die andere 
predatoren omdat ze schadelijk zijn voor de weidevogel. 

Daarnaast, als schapenhouders het slachtoffer worden van een wolf moet 
geregeld worden dat er een betere vergoeding komt, vindt bijna de helft van 
de mensen die mee deed aan ons onderzoek. 

Elke boer wordt verplicht maatregelen op zijn land te nemen om weidevogels 
te beschermen.

805 van de 1648 mensen die een kruisje zetten, deden dat onder meer bij de 
stelling over de wolf en zien dus het liefst dat het roofdier geen voet aan de 
grond krijgt in onze provincie. 

Een ander heel duidelijk onderwerp als het gaat om landbouw en natuur zijn 
de megastallen. Moeten we dat nu wel of niet willen. 

Megastallen moeten worden verboden in Overijssel.

Dat was één van de stellingen in ons onderzoek. Ruim de helft van de mensen 
dat mee deed aan dit thema zette een kruisje bij deze stelling. 867 mensen 
reageerden. 

Een andere stelling met veel hangt wel samen met de eerdergenoemde stelling
over de megastallen, want gaat over ammoniakuitstoot door boerenbedrijven. 

Ammoniakuitstoot door boerenbedrijven moet harder worden aangepakt om 
onze natuurgebieden te beschermen.

531 mensen zetten een kruisje bij deze stelling. 

In de open reacties gaat het niet zo veel over ammoniakuitstoot. Wel heel veel
over megastallen. En die moeten weg, blijkt uit verreweg de meeste reacties 
over dit onderwerp. Minder vee, minder veehouderij, kleinschalige 
dierenboerderijen, verkleining veestapel, kleiner boeren. Schaf megastallen af.
Het zijn maar wat termen die langskomen. 
“De tegenwoordige landbouw is desastreus voor voor de natuur, 
schaalvergroting gaat maar door”, is één van de reacties. 

Maar ja, is dat wel de oplossing? Nee, vindt iemand anders. “Je moet als 
agrariër meekunnen in de tijd, anders is het sowieso einde verhaal, zowel 
economisch als maatschappelijk.”

Boeren hebben het zwaar, is de strekking van een andere reactie. “Ik vind dat 
het beroep dat er voor zorgt dat wij elke dag brood op de plank hebben beter 



beschermd moet worden. 365 dagen per jaar werken en dan te horen krijgen 
dat je er misschien mee moet stoppen omdat mensen het vinden stinken.”

Er zou meer steun moeten komen voor gezinsbedrijven. Geen megastallen, 
maar geld naar de kleinere bedrijven zodat die het hoofd boven water kunnen 
houden, vindt een ander. 

Regeldruk. Het was het onderwerp in de stellingen waar verreweg het meest 
op gereageerd is. 

De regeldruk voor boeren moet omlaag: gewoon minder regels!

897 mensen van de 1648 die reageerden op de stellingen in ons onderzoek 
over landbouw zetten een kruisje voor deze stelling.  

En ook in de open reacties wordt regeldruk voor boeren regelmatig 
aangehaald. Het mag allemaal wel wat minder, is de algemene conclusie. 

“Je wordt gek van de regels . En regels worden in gevoerd of afgeschaft als 
mensen dat willen , want dat levert stemmen op.”

“De charme gaat door alle regeltjes van het boerenvak af, als het dat al niet 
is.“

“De regeldruk moet drastisch omlaag en laten we niet vergeten dat verreweg 
de grootste oppervlakte van de grond door boeren onderhouden wordt.”

“Laat boeren de vrijheid zonder nog meer regels want het beste voedsel komt 
toch van de Nederlandse boeren ze werken soms dag en nacht voor ons eten 
en drinken!”

“Ik vind belangrijk dat de natuur behouden blijft voor iedereen, maar niet door
agrariërs nog meer regels op te leggen. Als er één sector is die belang heeft bij
de natuur, zijn het de agrariërs wel”, luidt een van de reacties. 

“Dat men waardering krijgt voor de boer. Boeren werken elke dag met de 
natuur en dieren. Boeren weten zelf hoe ze dat het beste kunnen doen. Daar is
gee comentaar en regelgeving voor nodig van mensen die er HELEMAAL GEEN 
VERSTAND VAN HEBBEN!!”

Mensen die er geen verstand van hebben, er wordt vaker aan gereferereerd. 

“De bemoeizucht en regels van mensen die er geen verstand van hebben weg 
ermee.”

Maar ook emotie moet buiten de deur worden gehouden op het moment dat 
beslissing genomen moeten worden op het gebied van landbouw. 



“Dat de landbouw beoordeeld wordt op basis van feiten en niet op basis van 
emotie.”

“Laat de landbouw weer landbouw zijn, minder regels en bemoeienis van de 
staat en organisaties.”

“Laat het beleid niet bepalen door schreeuwers die langs de zijlijn staan en op 
emotie reageren! Dit is te lang gebeurd. Laat mensen beleid maken waar 
nodig, niet maar regels maken om de regels.”

Boeren zijn belangrijk, is een reactie die ook regelmatig terugkomt. Belangrijk 
voor de regio en belangrijk voor de economie. “Vrijheid voor agrarische 
ondernemers zij zijn de motor van de economie in onze regio.”



DE STELLINGEN EN  DE ANTWOORDEN

De regeldruk voor boeren moet omlaag: gewoon minder regels!

897/1648

Megastallen moeten worden verboden in Overijssel.

867/1648

Schapenhouders moeten een betere vergoeding krijgen van de provincie als 
hun schapen worden gegrepen door een wolf.

805/1648

Boeren moeten extra provinciale subsidies krijgen als ze duurzaam of 
biologisch produceren.

782/1648

Ganzen moeten op grote schaal bejaagd worden om landbouwschade te 
voorkomen.

735/1648

Elke boer wordt verplicht maatregelen op zijn land te nemen om weidevogels 
te beschermen.

688/1648 

De provincie moet met maatregelen komen om de gevolgen van droogte te 
beperken  voor  natuur en de boeren.

621/1648

Ammoniakuitstoot door boerenbedrijven moet harder worden aangepakt om 
onze natuurgebieden te beschermen.

531/1648

Natuur in Overijssel moet toegankelijker gemaakt worden voor recreanten.

341/1648

De geitenstop die door de provincie is ingevoerd moet worden teruggedraaid.

249/1648



CULTUUR

Vinden we cultuur in Overijssel helemaal niks of vinden we het ingewikkeld en 
staat het te ver van ons bed om er een duidelijke mening over te hebben? Die 
vraag dringt zich op voor wie sec kijkt naar het aantal reacties dat binnen zijn 
gekomen omtrent het thema cultuur in ons verkiezingsprogramma van 
Overijssel. 

Totaal kwamen slechts 189 reacties binnen. Zet dat weg tegen bijvoorbeeld 
landbouw met 1648 reacties of verkeer en economie met 1125 reacties dan is 
dat een nog schrale opbrengst. Ook (Groene) energie (615 reacties) en het 
thema overige (524 reacties) deden het een heel stuk beter. 

Gezien het beperkte aantal reacties is het wat minder makkelijk om gewicht 
aan bepaalde onderwerpen te hangen. Maar wie volledig objectief naar de 
resultaten kijkt, kan in ieder geval concluderen dat het cultuur erfgoed  en de 
bewaking daarvan een groot goed is in Overijssel. 

Het behoud van ons culturele erfgoed is belangrijker dan mooie exposities in 
Overijsselse musea.

88 van de 189 mensen die reageerden vinden bovenstaande stelling zo 
belangrijk dat ze er een kruisje voor zetten. Bijna de helft van alle mensen die 
meededen aan dit onderzoek vinden cultureel erfgoed belangrijker dan mooie 
exposities in Overijssel musea.

Overijsselse kunst en cultuur moet een streepje voor hebben bij de provincie.

Overijssel is een chauvinistisch volkje, blijkt uit bovenstaande stelling die 
aansluit bij het verhaal over cultureel erfgoed en de instandhouding daarvan. 
Bovenstaande stelling kon rekenen op de meeste kruisjes. 98 in totaal. 

Uit de open reacties blijkt ook wel wat mensen belangrijk vinden. “We moeten 
dat behouden wat Overijssel siert. Natuur, landbouw, ruimte en tradities”, luidt
één van de reacties. 

Behoud van cultureel erfgoed en streekcultuur wordt meerdere keren 
genoemd. Meer Nedersaksisch spreken in dorpen wordt aangestipt als 
belangrijk. 

Het behoud van de streekcultuur wordt gezien als het behoud van de eigen 
identiteit

Daarnaast is de besteding van subsidiegeld een onderwerp dat in de open 
reacties meerdere keren ter sprake komt. 

“Subsidie naar kunst is subjectief en niet uit te leggen.” Waarmee deze 
persoon maar wil zeggen dat het lastig is om geld toe te wijzen aan kunst. 



Want, wat is kunst? En vooral, wat zijn mooie kunstvormen waar subsidiegeld 
naar toe mag. 

“Subsidie niet naar commerciële doeleinden (Freshtival, Grolsch Zomerfestival 
etc) maar naar het vrij toegankelijk maken van musea bibliotheken e.d. En al 
helemaal niet naar voetbalstadions of FC Twente”, luidt deze reactie. Voetbal 
als cultuur, kennelijk. 

Financiering van cultuur moet transparant zijn, luidt een andere reactie. 

Cultuureducatie wordt ook een paar keer genoemd in de open reacties. Daar 
moet je geld in steken, luidt het advies van mensen die hebben meegedaan 
aan ons onderzoek. 

Ook het Orkest van het Oosten kan nog op fans rekenen in Overijssel. Een 
aantal keer wordt aangehaald dat er geld moet naar het orkest. 

Misschien ook nog wel opvallend: uit de reacties op de stellingen blijkt dat 
monumenten belangrijk gevonden worden in Overijssel. Een stelling over het 
behoud van monumenten kan op behoorlijk wat bijval rekenen.



DE STELLINGEN EN ANTWOORDEN

Overijssel moet inzetten op behoud van monumenten want die zijn onderdeel 
van onze cultuur.

98/189

De provincie moet inzetten op behoud van bibliotheken in steden, dorpen en 
wijken.

88/189

Het behoud van ons culturele erfgoed is belangrijker dan mooie exposities in 
Overijsselse musea.

82/189

Instellingen en mensen in de kunstsector krijgen te veel subsidie. Dat kan best
wat minder.

55/189

Het moet precies bekend zijn hoeveel provinciale subsidie er naar culturele 
instellingen gaat.

48/189

Overijsselse kunst en cultuur moet een streepje voor hebben bij de provincie.

47/189

Er moet meer provinciaal geld in de vorm van subsidies naar de kunstsector in 
Overijssel.

34/189

In steden moeten in lege bedrijfspanden meer ateliers komen voor 
kunstenaars.

32/189

De jeugd heeft de toekomst. Cultuuronderwijs moet  belangrijker worden op 
scholen in Overijssel.

27/189



OVERIGE

Een misschien wel wat ingewikkeld thema omdat het zomaar kan zijn dat 
ingebrachte ideeën helemaal niet op het bordje van de provincie liggen of 
komen te liggen, simpelweg omdat de provincie er niet over gaat. Toch wilde 
RTV Oost weten wat mensen belangrijk vinden. Welke thema’s verdienen de 
aandacht van de provincie? 

ONDERWERPEN/RANGLIJST

Zorg

333/524

Leefbaarheid

303/524

Veiligheid

263/524

Werkgelegenheid

255/524

Onderwijs

168/524

Wonigbouw

116/524

Toerisme/recreatie

67/524 

Sport

47/524



Opvallend is wel dat ondanks dat het hier gaat om het aanstippen van nieuwe 
thema’s of onderwerpen die wij nog niet hebben genoemd, de door RTV Oost 
gekozen vier thema’s toch regelmatig de revue passeren in de open reacties. 

N-wegen, landbouw en natuur, leefbaarheid van het platteland, wolvenbeleid, 
duurzame energie, cultuur, spoorverbinding Twente-Groningen, natuur, 
duurzame economie, fietspaden; ze komen opnieuw langs. 

Op het gebied van veiligheid wordt onder meer genoemd het weer laten rijden 
van bussen in de avonduren zodat jongeren en ouderen zich veilig kunnen 
verplaatsen. 

Houd de provincie bereikbaar en veilig en pak criminaliteit in Almelo aan. 

Kijk naar het aanplanten van bomen langs de A1, zodat die fijnstof tegen 
kunnen gaan. En ook al is dat niet de taak van de provincie, laat ze invloed 
uitoefenen in Den Haag om het voor elkaar te boksen. 

Zorg ervoor dat woningen betaalbaar blijven in Overijssel. Ouderen die hun 
huis uit willen moeten vervolgens flink bijbetalen, luidt een betoog. “Zo krijg je
ons de grote huizen niet uit. En wij krijgen geen hypotheek.”

Iemand anders merkt op dat de huren naar beneden moeten. Zo hoeven 
mensen geen schulden te maken om te kunnen wonen. 

Waar eerder FC Twente werd genoemd als een culturele instelling waar geen 
geld naar toe moet, vindt iemand dat dit wel het geval zou moeten zijn met Go
Ahead Eagles. 

Hou het Overijssels landschap aantrekkelijk in al haar facetten. Dat is de echte
rijkdom van Overijssel en het zal in de toekomst in Nederland alleen maar 
schaarser worden. 


