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 Ten behoeve van de Midterm Review Coalitieakkoord: inzicht in 

de eenmalige impuls van provinciale investeringen in termen van 

omzet en werkgelegenheid met behulp van een input-

outputanalyse

 Daarbij tevens inzicht in banen naar opleidingsniveau en in 

hoeverre banen en omzet bij het MKB worden gecreëerd

 Aan de hand van een aantal cases een beeld schetsen van de 

werkingsmechanismen tussen de inzet van een bepaald 

beleidsinstrument en de permanente maatschappelijke en 

economische effecten

Opdracht
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8 hoofdopgaven
 Investeringsbudget Coalitieakkoord

 Activiteiten per hoofdopgave: wat gebeurt er precies met de gelden

 Ophoging met gelden van anderen

 Totaal + toedeling sectoren

Permanente effecten

Analyselijn

Maatschappelijk:

 Milieu

 Gezondheid

 Veiligheid

 Ontplooiing

 Burgerparticipatie

 …

Met behulp van

input-outputanalyse

Eenmalige impuls

Aan de hand van enkele cases

Banen

Toegevoegde waarde

Sectoren

Direct / indirect

Binnen / buiten provincie

Opleidingsniveau

Bedrijfsgrootte

Economisch:

 Lagere kosten

 Meer afzet

 Meer bestedingen / 

investeringen

 Werkgelegenheid

 Woon-werkklimaat
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 Cijfers Coalitieakkoord Overijssel werkt!

 Lopende en nieuwe investeringen. Niet: beheer, bedrijfsvoering etc.

 Op aantal punten geactualiseerd waar (politiek) is besloten tot bijstelling

 Gelden van derden tellen (deels) mee. Mate waarin is afhankelijk van belang

inzet Overijssel (‘what if not’) -> inschatting Decisio: bovenop totale impuls

coalitieakkoord komt ‘cofinancieringsimpuls’ (verschilt per project)

 Verdeling naar activiteiten/sectoren op basis van begrotingsvoorstellen, kennis

provinciaal beleid en input inhoudelijk betrokkenen en experts van provincie

 Input/Output-model: beproefd model op basis van CBS-cijfers uit 2015

 Niet in I/O-analyse: grondverwerving (wel belangrijk, maar geeft niet direct een

economische impuls)

 Geen totale impactanalyse van structurele effecten, maar illustratie aan de 

hand van cases

Uitgangspunten/verantwoording
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 Revolverend geld: geeft een impuls, maar het geld moet

terugkomen dus kan niet voor andere investeringen

worden aangewend. Middelen provincie in fondsen

daarom niet in I/O-doorrekening

 Structurele impact: innovatie, duurzaamheid, (digitale) 

bereikbaarheid

 Hefboomeffect wel meegenomen: omvang

investeringen derden (is in totaal 277 miljoen) en ‘what 

if not’ (op basis daarvan is een bedrag van 194 miljoen

meegerekend)
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 Doel: ‘verhaal vertellen’ van werking provinciaal

beleidsinstrumentarium

 Boodschap: structureel maatschappelijk rendement is ‘waar je 

het welvaartstheoretisch uiteindelijk voor doet’

 Niet altijd economisch, niet (altijd) causaal te herleiden, 

tijdsperiode tussen impuls en effect

 Cases: MKBA fietsinfrastructuur en N-wegen, PAS, HMO, 

Gastvrij Overijssel, Agrofood, ‘Doe-democratie’, Oost NV, 

Ruimte voor de Vecht, cultuurinvesteringen

Cases
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 Investeringsprogramma voor de periode 2015-2019 

 Totaal € 1,616 miljard (€ 1,408 miljard bestaand plus €

244 miljoen nieuw minus  € 36 miljoen heroverweging)

 Grootste posten: mobiliteit, natuur en landbouw, 

economie en energiefonds (samen 85 procent)

 1,6 miljard euro in 4 jaar is circa 1,1 procent van BRP (€

37,2 miljard in 2015), inclusief gelden derden € 2,1 

miljard (1,4 procent BRP)

Coalitieakkoord
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Hoofdopgaven

Middelen Effect in banen
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Investeringsprogramma Overijssel Werkt!
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Van input …
 Co-financiering: € 844 MLN

 ESCROW: € 40 MLN

 Grondverwerving: € 176 MLN

 Fondsen: € 194 MLN

 Vrijval van middelen: €12 MLN

 Overige niet meegenomen 

middelen: € 60 MLN

Totaalbedrag voor 

doorrekening: 

€ 2.063 MLN

Doorwerking 

naar sectoren

Bedragen in 

euro’s x 1.000

De inzet van de provincie en haar 

co-financiers 22.700 banen 

oplevert (werkzame personen). Dat 

zijn bij elkaar 19.100 arbeidsjaren
Doorrekening I/O maakt 

inzichtelijk dat

De inzet van de provincie en haar 

co-financiers een bruto 

toegevoegde waarde van 1,6 

miljard euro oplevert

Daarvan 11.800 direct 

en 10.900 indirect

… naar output

1. Bestuursstijl en kwaliteit bestuur 12.000€               

2. Economie en werkgelegenheid 210.000€            

2a. Vrijetijdseconomie 16.000€               

3. Leefomgeving 169.000€            

4. Mobiliteit 622.000€            

5. Natuur en landbouw 330.000€            

6. Energie en duurzaamheid 184.000€            

7. Cultuur en sociaal 28.000€               

Europese Fondsen 49.000€               

Overige projecten -5.000€                 

Totaal 1 .616.000€   

Totaal oorspronkeli jke inzet Overijssel Werkt! 

(bestaand en nieuw budget)
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Uitkomsten I/O-analyse

 Van de € 1,6 miljard provinciale investeringen is € 1,4 miljard meegerekend in de I/O-

analyse (grondverwervingen, middelen van de provincie in de fondsen en enkele 

vrijgevallen middelen a.g.v. politieke besluiten zijn niet meegenomen)

 Daarmee is 844 miljoen euro cofinanciering losgemaakt (waarvan € 244 miljoen vanuit 

de fondsen)

 Doorrekening van deze impuls van € 2,06 miljard levert het volgende op: 

 Een eenmalige werkgelegenheidsimpuls van 22.700 banen

 Daarvan zijn 11.800 banen direct en 10.900 banen indirect (door ‘inkoop’ van bedrijven die 

met provinciale middelen zijn ondersteund)

 24 procent van de banen zijn voor laag-, 43 procent voor midden- en 31 procent voor 

hoogopgeleiden (overig is niet bekend)

 Helft van de banen komt terecht bij bedrijven tot 50 werknemers, de overige banen bij 

bedrijven die 50 werknemers of meer hebben

 Impuls toegevoegde waarde: € 1,6 miljard (€ 790 miljoen direct, € 820 miljoen indirect)
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Opleidingsniveau en bedrijfsgrootte

Banen op zowel laag, midden 

als hoog opleidingsniveau …

… verspreid over zowel 

MKB als grote bedrijven

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Laag Midden Hoog Onbekend

Aantal gecreërde banen naar opleidingsniveau in Overijssel 
en de rest van Nederland

Overijssel

Overige provincies

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 tot 10

werknemers

10 tot 50

werknemers

50 tot 100

werknemers

100 tot 500

werknemers

500

werknemers of

meer

Aantal gecreëerde banen naar bedrijfsgrootte

Overijssel

Overige provincies



15ECONOMISCHE IMPACT COALITIEAKKOORD OVERIJSSEL

Meeste banen in bouw en zakelijke diensten

Bouw zorgt voor veel werk voor 

laaggeschoolden, in zakelijke 

diensten veel banen voor hoger 

opgeleiden …

… en 22 procent banen bij 

bedrijven met minder dan 

10 werknemers
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III. Highlights en cases 

per hoofdopgave
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 Doel: werken aan “interactieve en participatieve 

overheid die ruimte geeft aan initiatieven van inwoners 

en bedrijfsleven”

 Totaal budget € 8 miljoen

 Voorname instrumenten: experimenten (€ 3,85 miljoen), 

kennisdeling en -ontwikkeling (€ 1,2 miljoen) en 

communicatie (€ 1,5 miljoen)

 Alleen cofinanciering bij experimenten, niet

meegerekend want Overijssel sluit aan bij initiatieven

van anderen

 Eenmalig effect: 100 banen, veel zakelijke diensten en 

hoger opgeleiden

Kwaliteit openbaar bestuur (1)

Zakelijke 

diensten

Onderwijs

Informatie en 

communicatie

Overige 

sectoren

Effecten naar banen per sector

Zakelijke 

diensten

Informatie en 

communicatie

Onderwijs

Horeca

Toedeling middelen naar sector
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Case: de ‘doe-democratie’1

 De transitie naar een doe-democratie - oftewel een samenleving waarin de 

burger aan zet is en de overheid participeert - staat in NL aan het begin

 Dit is een proces van lange adem, trial and error en cultuurverandering

 Inzet van Overijssel met het subsidiëren van experimenten met nieuwe 

samenwerkingsvormen en bestuursstijlen, kennis delen en ontwikkelen 

draagt bij aan vergroten burgerparticipatie en sociaal/maatschappelijk 

ondernemerschap

 Betrokkenheid en zelfredzaamheid mensen en buurten worden groter. Dit 

heeft voor de overheidsuitgaven een gunstig effect doordat minder beroep 

hoeft te worden gedaan op publieke middelen op het gebied van 

uitkeringen, zorg, beheer openbare ruimte e.d.

Kwaliteit openbaar bestuur (2)

1 Zie ook: Decisio (december 2016), Evaluatie Doe-democratie (in opdracht van MinBZK)
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 Regionale economie: belangrijkste opgave voor Overijssel, 

met name met oog op werkgelegenheidsgroei en hoge 

werkloosheid in Twente

 Totaal ruim € 170 miljoen (excl. fondsen en VTE), waarvan 

€ 80 miljoen gericht op innovatie en ondernemerschap, €

19 miljoen breedband, € 48 miljoen voor 

gebiedsontwikkeling en bedrijventerreinen en € 23 miljoen 

nog besloten moet worden

 Cofinanciering € 133 miljoen

 Eenmalig effect: 3.700 banen

 Impact innovatie pas op langere termijn zichtbaar, levert 

daarnaast niet altijd banen op

Economie (1)
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Bouw
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Onderwijs

Handel

Overige 

sectoren

Effect naar banen per sector

Zakelijke 

diensten

Informatie en 

communicatie
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Onderwijs
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 In 2016 opdracht verbreed met kantorenlocaties en winkelgebieden

 Zorgen voor aansluiting vraag en aanbod op vastgoedmarkten door ontwikkelen, 

investeren, kennis inbrengen, processen aanjagen

 Maatschappelijk belang: zorgvuldig ruimtegebruik, tegengaan verpaupering, 

ruimtelijke kwaliteit, beleving, instandhouding voorzieningenstructuur

 HMO draagt bij aan behoud banen (per € 100.000 geïnvesteerd vermogen 5 

behouden en 2,5 nieuwe banen)

 Uit de tussenevaluatie Kerntaak economie (juli 2014) blijkt:

 Impuls vergroot binding en investeringsbereidheid (effect in kwantitatieve 

zin niet te zeggen)

 Provinciale inzet met HMO lokt zowel bij bedrijven als gemeenten 

investeringen uit (multiplier 7)

 Subsidie- plus revolverende gelden: ambitie 75 procent

Economie (2): HMO
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 Banen vrijetijdseconomie ook tijdens de recessie 

toegenomen

 Totaal bijna 17 miljoen euro, waarvan € 10 miljoen 

Gastvrij Overijssel en € 5 miljoen festivals/evenementen

 Veel subsidies met cofinanciering: € 24 miljoen extra

 Mix van activiteiten: marketing, productontwikkeling, 

evenementen, kennis, procesbegeleiding, infrastructuur

 Eenmalig effect: 572 banen

 Permanente effecten: meer bezoekers en bestedingen, 

woon- en leefklimaat (steeds voornamere factor, zie 

Kracht van Oost-Nederland), crossovers andere sectoren

Vrijetijdseconomie (1)
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diensten

Cultuur, sport 

en recreatie
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Vrijetijdseconomie (2)

• Vrijetijdseconomie in Overijssel is ‘serious business’. De sector is in de afgelopen 10 jaar 

gegroeid en biedt werk aan ruim 30.000 mensen. Overijssel zet in op versterking door 

grootschalige marketingcampagnes en ondersteunen van partners uit Gastvrij Overijssel. 

Daarnaast zijn er subsidieregelingen om ondernemers te stimuleren hun aanbod te 

vergroten en te verbreden.

• Een voorbeeld is de PMPC-regeling (Product-Markt-Partner-Combinatie). In 2014 sprak 

Decisio* met enkele ondernemers die gebruik maakten van deze regeling. Het voorbeeld 

‘STOER eten’ kwam daar ter sprake: een samenwerking tussen 13 boerenbedrijven die 

gezamenlijk een dinerbuffet met enkel Twentse streekproducten aanbiedt. Deze ‘cross 

over’ tussen bedrijven uit de Agrofood en toeristische sector zorgt voor een verbreding 

van werkzaamheden en aanbod van de diverse bedrijven. Het zorgt daarnaast voor een 

etalage van de Twentse (eet)cultuur. 

• Met subsidies stimuleert de provincie Overijssel lokale initiatieven en lokaal 

ondernemerschap in diverse sectoren: permanent aantrekkelijker toeristisch aanbod en 

impuls aan de werkgelegenheid

* In het kader van de Tussenevaluatie REB 2012-2015
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 Ambities: bruisende steden en een vitaal platteland, gezonde en 

veilige leefomgeving, schoon drinkwater, droge voeten en schone 

lucht, balans vraag/aanbod vastgoedmarkt, ruimtelijke kwaliteit

 Totaal € 157 miljoen, met name gebiedsontwikkeling IJsseldelta, 

ruimte voor de Vecht, NO-Twente

 Cofinanciering: € 139 miljoen

 Veel bouw en zakelijke diensten (VAT, proces)

 Eenmalig effect: 3.211 banen

 Permanente effecten: leefmilieu, schaarse ruimte en ruimtelijke 

kwaliteit, versterking stedelijke en plattelandseconomie, 

aantrekken bestedingen, beschermen econ. infrastructuur

Leefomgeving (1)
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Case Ruimte voor de Vecht

 Brede gebiedsontwikkeling in Vechtdal. Vier doelstellingen:

 Waterveiligheid: maatregelen om waterveiligheid in de toekomst te garanderen

 Natuur: ontwikkelen en versterken natuur(waarden)

 Economie: economische ontwikkeling stimuleren

 Identiteit: versterken van de gemeenschappelijke identiteit van Vecht en Vechtdal

 Een berekening van de provincie Overijssel op hoofdlijnen laat zien dat het programma 

Ruimte voor de Vecht 42 arbeidsjaren heeft gecreëerd in 2014 en 18 in 2015. In deze 

periode heeft de provincie € 19 miljoen besteed aan het programma

 De monitor Ruimte voor de Stad (2016) laat tevens zien dat in de periode 2009-2014 

het aantal bedrijven in het Vechtdal is gestegen,  de werkgelegenheid in toerisme en 

recreatie is toegenomen en het gebied aantrekkelijker is geworden volgens bewoners en 

recreanten

Leefomgeving (2)
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 Een goede regionale bereikbaarheid over weg, water en spoor als 

voorwaarde voor het aanjagen van de economie

 Totaal € 570 miljoen (excl. fondsen), waarvan € 400 miljoen 

provinciale en rijkswegen, € 150 miljoen OV en € 20 miljoen aan 

overige projecten

 Co-financiering: € 240 miljoen

 Eenmalig effect: 8.800 banen

 Permanente effecten: reistijdwinsten en betrouwbaarheid 

netwerk, aantrekken bedrijvigheid (omzet en banen)

 Kracht van Oost-NL: op bereikbaarheid scoort Overijssel onder 

gemiddelde, terwijl het belangrijke vestigingsplaatsfactor is, met 

name voor (kennis)diensten

Mobiliteit (1)
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 Fietsmobiliteit heeft diverse maatschappelijke effecten:

 betere bereikbaarheid 

 gezondheid van fietsers

 minder broeikasgassen, lokale emissies, geluid, congestie, subsidies en veiligheid

 Omvang effecten hangt onder meer af van locatie, maar maatschappelijk voordeel modal shift naar 

fiets kan oplopen tot vijftig cent per afgelegde kilometer

 Casus Verkenning Fietsruggengraat Stedendriehoek (Decisio en Tibs Advies, 2014): op enkele 

tracés loopt verwachte potentie (het extra aantal fietsers) op tot enkele duizenden per dag, 

maatschappelijke baten variëren van enkele tonnen tot meer dan 10 miljoen euro per tracé. Baten: 

onder andere reistijdwinsten, verminderde congestie, externe effecten als gezondheidsbaten, 

verhoogde arbeidsproductiviteit en minder uitstoot van schadelijke stoffen

 Eveneens in Stedendriehoek is de stimuleringsactie ‘Samen Schakelen: korting op aanschaf van 

een e-bike’ opgezet: 21.000 werknemers en 153 bedrijven deden mee. Effect 9.000 autoritten 

minder per week in de spits van mensen die overstappen van de auto op de fiets. De 

automobilisten die een e-bike aanschaften hebben samen een woon-werkafstand van bijna 9.500 

kilometer. Samen zorgen zij voor bijna 50.000 autokilometers minder in de spits per week

Mobiliteit (2): de fiets
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Mobiliteit (3): investeringen infra

 Het onderzoek ‘Kracht van Oost-Nederland’ concludeert dat Overijssel op het gebied van de bereikbaarheid 

over de weg onder het gemiddelde scoort. In datzelfde onderzoek wordt bereikbaarheid als een van de 

belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor bedrijven genoemd. Het onderzoek geeft mee dat het voeren van 

ruimtelijk beleid, gericht op verbetering van de bereikbaarheid, kan helpen om de ‘netwerkkracht van de 

economie van Oost-Nederland verder te ontwikkelen’. Dit is belangrijk om sectoren als de zakelijke diensten 

en cultuur en recreatie te stimuleren, zij hechten veel belang aan goede bereikbaarheid

 Het mobiliteitsbeleid van Overijssel, gericht op het ‘verbeteren van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 

leefbaarheid van en naar stedelijke netwerken en streekcentra door het aanpakken van de grootste 

knelpunten op het hoofdwegennet in Overijssel’, is er dus op gericht om vestigingsplaats-factoren te 

verbeteren: ‘de ruimtelijk-economische basis op orde’

 N-wegen ontsluiten stedelijke centra met elkaar, met dorpen in hun omgeving en met rijkswegen

 Verbetering van deze wegen heeft diverse effecten, conform de MKBA-methodiek als volgt uit te splitsen: 

 Direct effect: ‘een goede en betrouwbare reistijd’ zorgt voor minder reistijdverliezen

 Indirect economisch effect: betere bereikbaarheid zorgt voor een grotere nabijheid van werk en 

bedrijfsgerelateerde mogelijkheden, ‘business’

 Externe effecten: verbetering van de verkeersveiligheid (zorgt voor minder ongevallen). Daarnaast leidt een 

efficiëntere routekeuze tot minder uitstoot van emissies (positieve gezondheidseffecten), minder geluidhinder 

voor omwonenden (a.g.v. beter asfalt) en minder uitstoot van broeikasgassen (positieve effecten op het klimaat)
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 Doelen: Natuur, landschap en landbouw als bronnen van welvaart, 

grondstoffen, toerisme, energie en regionale identiteit. Duurzaamheid 

en innovatie bieden kansen voor ondernemerschap in natuur en 

landbouw

 Omvat in totaal € 331 miljoen provinciale gelden, waarvan € 278 

miljoen EHS

 Cofinanciering: € 10 miljoen

 Gelden komen voornamelijk neer in de bouwsector

 Eenmalig effect: 2.400 banen

 Permanente effecten: natuurontwikkeling, versterking duurzaamheid 

en concurrentie- en innovatiekracht agrosector, ruimte voor 

economische groei (PAS), aantrekkelijkheid recreanten en toeristen 

Natuur en landbouw (1)
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Case Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

 PAS kent een tweeledige doelstelling: 

− Natura2000-gebieden toekomstbestendig maken

− Ruimte creëren voor economische ontwikkelingen

 Het PAS wordt gefinancierd vanuit de uitvoeringsreserve EHS. Dit geld wordt 

besteed aan het verwerving van grond, planuitwerking, realisatie en 

eindbeheer. Voor de planuitwerking en realisatie is een provinciale bijdrage 

beschikbaar (wanneer de provincie geen trekker is)

 Permanente effecten: natuurkwaliteit en -ontwikkeling, ruimte voor 

economische ontwikkeling

 Prioritaire projecten Overijssel: uitbreiding capaciteit A1, luchthaven 

Twente/Tec Base, provinciale wegen en bedrijventerreinen

Natuur en landbouw (2)
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Case verduurzaming agrofoodketen

 Met innovatielabs innovatieve en duurzame productiewijzen stimuleren

 In totaal 12 miljoen euro provinciaal geld voor opstarten innovatielabs, 

ondersteuning businesscases, versterken fondsen en uitrol van kennis opgedaan 

in de innovatielabs

 Agri&Food is een van de landelijke topsectoren en een sterke en belangrijke 

sector voor de werkgelegenheid in Overijssel (Kracht van oost-Nederland, 2017)

 Structureel effect door investeren in innovatieve en duurzame productiewijzen 

versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van Overijssel

 Daarnaast positieve effecten leefomgeving, bijvoorbeeld door precisielandbouw. 

Met behulp van satellieten en sensoren wordt mest efficiënter benut waardoor 

minder emissies en uitspoeling

Natuur en landbouw (3)
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 Doel: energietransitie om groene economische groei mogelijk te 

maken. Inzet op duurzame opwekking, besparingen leidt tot 

werkgelegenheid, goedkoper wonen, efficiënter ondernemen en 

gezonde leefomgeving

 Energiefonds: 132 miljoen euro

 Projecten opwekken duurzame energie en energiebesparende 

maatregelen € 61 miljoen, daarnaast schoon/veilig leefmilieu en 

asbestsanering samen € 11 miljoen

 Cofinanciering (€ 45 miljoen) plus belangrijke rol provincie met 

het energiefonds, deel co-financiering vanuit het fonds 

meegenomen in de I/O-doorrekening

 Eenmalig effect: 2.600 banen

Energie en duurzaamheid (1)
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Case Energietransitie

 Primair doel: overstap van fossiele brandstoffen (eindig, CO2-uitstoot, politieke 

afhankelijkheid) naar duurzame energieopwekking

 Daarnaast in algemene zin terugdringing energieverbruik door gedrag, technologie, 

maatregelen

 Ook economisch van belang. Impact1:

 Energie is groeisector: + 4,4 procent in 2015

 In Overijssel circa 1.100 bedrijven en 4.200 fte in energiegerelateerde bedrijven

 Totaal aan investeringen in energietransitie Overijssel in 2017-2023: € 2,2 miljard, 

bijna 18.000 fte

 Besparingen op energieuitgaven leiden tot 1.540 – 1.760 fte structurele

werkgelegenheid, grotendeels vanaf 2023

 Werkgelegenheidseffect op lange termijn hangt af van succes en snelheid transitie

 Studenten energiegerelateerd onderwijs MBO, HBO en WO 15% gestegen 2011-2015

Bron cijfers: E&E advies (december 2016), Economische impactstudie energietransitie

Energie en duurzaamheid (2)
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 Cultuur bepaalt en vormt de identiteit van Overijssel 

en draagt bij aan de economie en een aantrekkelijke 

woon- en werkomgeving

 Provincie besteedt in totaal € 28 miljoen, waarvan €

23 miljoen aan cultuur

 Komt in diverse sectoren terecht

 Eenmalig effect: 546 banen

 Permanente effecten: versterking woon- en 

leefklimaat, algemene en culturele ontwikkeling, 

crossovers

Cultuur en sociaal (1)
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Cultuur en sociaal (2)

 Overijssel stimuleert het ‘vormen en uitdragen van de culturele identiteit’ met de subsidieregeling Cultuurparticipatie. 

Subsidie is bedoeld voor ‘activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van 

cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers’. 

 Daarmee tracht Overijssel creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel 

ondernemerschap. Door creatieve talenten als innovators en als ambassadeurs van de toekomst voor Overijssel te 

stimuleren en behouden, moet een innovatief en stimulerend klimaat ontstaan voor zowel de culturele als andere 

sectoren. 

 De provincie verstrekt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De subsidie biedt starters daarmee een kans, maar 

vanwege de eigen inbreng wordt een serieus businessplan noodzaak. 

 De provincie beoogt de volgende outcome: 

 De Overijsselse identiteit en eigenheid is (beter) zichtbaar en beleefbaar

 Creatieve en culturele ondernemers en talenten starten hun (mondiale) carrière in Oost-Nederland

 Een toename van het cultuurtoerisme in Overijssel

 Culturele voorzieningen zijn mede bepalend voor aantrekkelijkheid van het woon- en leefklimaat, dat een ecnomische

factor van belang is geworden (zie Kracht van Oost-Nederland)

 Maatschappelijke baten van cultuur (gebruik, genot, economisch) zijn hoger dan de kosten (SEO, De waarde van 

cultuur in cijfers, 2011). De culturele sector zorgt (landelijk) voor 2,25 procent BBP (Min OCW, Cultuur in Beeld 

2015). Culturele voorzieningen hebben een positief effect op de vastgoedwaarde in de omgeving (Decisio, MKBA 

Spuiforum Den Haag, 2010)
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Europese fondsen

 EFRO, Interrreg, POP3, thematische fondsen

 50 miljoen middelen vanuit Overijssel bedoeld als co-

financiering van projecten die mede door EU-fondsen 

gefinancieerd worden

 De ‘hefboom’ van deze projecten is hetzelfde bedrag

 Gaat grotendeels om subsidies aan bedrijven actief in 

de industrie

 Eenmalig effect: 830 banen
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