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VOORWOORD: 
 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen! U kunt stemmen voor de Provinciale Staten 
van Overijssel en u bepaalt dan ook indirect de samenstelling van de Eerste Kamer der Staten 
Generaal. U heeft meteen invloed op landelijk beleid! Superbelangrijk om te gaan stemmen dus. 
 
Het merendeel van de politiek in Overijssel heeft de afgelopen jaren klakkeloos Rijksbeleid 
overgenomen. De PVV Overijssel wil dat stoppen: Wij willen dat niet het Rijk bepaalt wat goed is voor 
onze provincie, maar u! Zo willen wij het bindend referendum invoeren, zodat u ervoor kunt zorgen 
dat Overijsselse politici en bestuurders de praatjes uit verkiezingstijd eindelijk eens waar zullen 
moeten maken. 
 
De Overijsselse bestuurders hebben samen met ongekozen burgemeesters en gemeentebesturen de 
afgelopen jaren bijna kritiekloos de hele provincie volgestopt met asielzoekerscentra met alle 
onveiligheid op onze straten van dien en met toename van overlast en geweldsincidenten in ons 
openbaar vervoer tot gevolg.  
  
Daarnaast hebben ze ook de windmolens en zonnepanelen (“zonnevelden”) als paddenstoelen uit de 
grond laten schieten. Bijna altijd tegen de wil van omwonenden want die dingen zorgen voor 
(geluids)overlast en ze vervuilen het landschap. Daarnaast staan ze bol van de subsidies die door u 
betaald moeten worden en nergens kunnen ze nog op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De 
PVV wil de bestuurlijke CO2-psychose doorbreken en zorgen voor rationeel energiebeleid: een 
stabiele energievoorziening die betaalbaar is voor iedereen. Kortom: geen windmolens in Overijssel 
en geen milieuvervuilende zonnevelden. 
  
Het moet ook afgelopen zijn met de door stikstofgekte ingegeven boerenhaat. In plaats daarvan 
moeten we trots zijn op onze boeren. Stikstof (ammoniak, mest) maakt een essentieel onderdeel uit 
van de agrarische keten: het is voedingsstof voor bomen, planten en gewassen. Als boeren hun 
bedrijf willen vernieuwen en innoveren wil de PVV er voor ze zijn en ze steunen. Wij zullen echter 
nooit meewerken aan gedwongen uitkoop van de Overijsselse agrariërs in verband met stikstof. 
  
We hebben Overijsselse politiek nodig die zich inzet voor onze prachtige provincie. Die zich hard 
maakt voor onze inwoners. Voor een provincie waarin woningen niet worden weggegeven aan 
gelukszoekers maar beschikbaar zijn voor Overijsselaars zonder 
jarenlange wachtlijsten. Wij willen een Overijssel waar je weer veilig 
over straat kunt, zowel te voet, met de auto als met de fiets, 
overdag en ’s nachts. Wij willen politiek die geen medewerking 
verleent aan de massa-immigratie maar zich verzet tegen die 
maatschappelijke en sociale ontwrichting. Een provincie Overijssel 
die onze boeren met rust laat en ze ondersteunt waar dat nodig is. 
Kortom: Een Overijssel om trots op te zijn.  
  
Beste Overijsselaars, mijn naam is Sebastiaan Stöteler. Samen met 
mijn fantastische PVV-collega’s ga ik keihard voor u aan het werk de 
komende periode. Gun ons daarvoor uw vertrouwen. Gun ons uw 
stem op 15 maart 2023. 
  
Het is tijd voor verandering. 
Het is tijd voor de PVV. 
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IMMIGRATIE 
  
AZC’s 
De PVV Overijssel verzet zich tegen de niet aflatende massa-immigratie. Meer immigratie is meer 
islam en dus meer vrouwenonderdrukking, homohaat en antisemitisme. De PVV Overijssel 
waarschuwt daar al jaren voor en verzet zich daartegen. Dat zullen we blijven doen. 
Desondanks zijn in het afgelopen jaar op veel plekken in onze provincie opvanglocaties voor 
asielzoekers geopend met als absolute dieptepunten de aankoop van voormalig hotel ‘’t Elshuys’ in 
Albergen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de ‘Asielboten’ in bijvoorbeeld 
Deventer en Zwolle.  
 
Islam 
Met de massa-immigratie en de komst van vele gelukszoekers uit islamitische landen, wordt ook de 
invloed van de islam op onze samenleving steeds groter. Dat betekent meer onvrijheid en 
onveiligheid voor Joden, Christenen, atheïsten, homoseksuelen, lesbiennes, transseksuelen en 
vrouwen in het algemeen. Islam en vrijheid gaan niet samen. Sterker nog: Ze zijn precies het 
tegenovergestelde. Daarom, om een vrije en veilige samenleving te kunnen garanderen, moeten we 
de invloed van de islam terugdringen. De-islamiseren dus. 
   
Arbeidsmigratie 
Ook arbeidsmigranten hebben een veelal negatieve impact op de sociale cohesie in steden, dorpen, 
wijken, buurten en straten. Arbeidsmigranten zijn er in beginsel tijdelijk; zij willen zo goedkoop 
mogelijk verblijven en slapen daarom samengepakt met meerdere volwassenen in één woning met 
alle risico’s op ruzies en overlast van dien. 
 
De “immigratiecrisis” houdt natuurlijk direct verband met alle andere crisissen die ons land nu kent. 
Van de wooncrisis, energiecrisis tot de stikstofadministratiecrisis. Je kunt immers woningen bouwen, 
maar als je in zulke getalen mensen blijft toelaten tot onze provincie, zullen we het woningtekort 
nooit oplossen. Daarnaast gebruiken meer mensen en meer woningen natuurlijk meer energie en 
heeft de uitdijende bebouwde omgeving een negatieve invloed op de natuur. Stikstof of niet. 
  
Daarom wil de PVV Overijssel: 
  
- Dat de provincie niet meewerkt aan vestiging van nieuwe asielzoekerscentra 
- De sluiting van bestaande asielzoekerscentra bevorderen 
- Gemeenten ondersteunen bij hun verzet tegen asieldecreten van Den Haag 
- De islamitische infrastructuur terugdringen 
- Gemeenten oproepen te stoppen woningen met voorrang weg te geven aan statushouders 
- Niet handhaven op taakstellingen voor gemeenten m.b.t. huisvesting statushouders 
- Bedrijven bewegen in sollicitatieprocedures eerst voor Overijsselaars te kiezen 
- Bedrijven (mee) laten betalen voor huisvesting van door hen ingehuurde arbeidsmigranten 
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UW VEILIGHEID 
 
Veiligheid is van groot belang voor de vrijheid van onze Overijsselse samenleving. Vrouwen, kinderen 
én mannen moeten veilig over straat en in de buitengebieden kunnen wandelen.  
 
Helaas is dat in heel veel buurten, steden, gemeenten en regio’s niet meer het geval: Vrouwen 
worden op straat en in parken lastiggevallen en soms zelfs verkracht en ook in (regionale) treinen zijn 
zij niet meer veilig en worden aangerand, geïntimideerd en nageroepen/nagesist.  
 
De PVV pleit voor meer handhaving in de buitengebieden die meer moeten worden ondersteund 
met cameratoezicht op criminele ‘hotspots’, meer zelfverdedigingsmiddelen voor de BOA’s en 
drones. Donkere plekken, waaronder fietspaden langs provinciale wegen en 
(vrachtwagen)parkeerplaatsen moeten beter, efficiënter en slimmer worden verlicht. 
 
Ook op de weg neemt het aantal incidenten hand over hand toe. De PVV zet zich al jaren in voor 
midden geleiders op de N36 en N50 om frontale botsingen, soms met dodelijke afloop, te 
voorkomen. Hoewel dit niet provinciale wegen zijn, heeft de provincie zeker wel een vingertje in de 
pap. De PVV gaat daarmee roeren, net zo lang tot het geregeld is. Bovendien loopt de rijksweg N35, 
een zeer belangrijke en veel gebruikte verbinding tussen twee economische regio’s, nog altijd dwars 
door Mariënheem. Bijzonder slecht voor de leefbaarheid.  
 
Een samenleving die niet veilig is, is niet vrij. 
 
Daarom wil de PVV Overijssel: 
 

- Geen asielzoekers in Overijssel 
- Provinciale bijdragen aan gemeenten afhankelijk maken van veiligheidscijfers 
- Geen subsidie voor organisaties die het niet nauw nemen met vrouwenrechten en LHBTIQ+  
- Cameratoezicht in elke treincoupé 
- BOA’s op elke trein 
- Opwaardering N35 naar twee keer twee-baans 
- Midden geleiders N36 en N50 
- Rondweg om Mariënheem 
- Behoud van adequate spreiding van ziekenhuizen, eerste hulpposten en ouderenzorg 

  



 

 5

UW PORTEMONNEE 
  
Het grootste gedeelte van de inkomsten van de provincie komen uit het provinciefonds. Dat is geld 
dat door het Rijk aan provincies wordt betaald. Een ander deel van de inkomsten van de provincie 
komt van de zogeheten ‘opcenten’. Dat is een gedeelte van de motorrijtuigenbelasting die eigenaren 
van motorvoertuigen betalen.  
 
Hoewel de provinciale kosten per motorrijtuig de afgelopen jaren niet noemenswaardig zijn 
gestegen, is het totaal aan inkomsten van de provincie wel omhoog gegaan. Dat komt omdat er 
steeds meer auto's, motoren en andere voertuigen zijn. De “provinciale opcenten” kunnen wat de 
PVV Overijssel betreft dus omlaag, om de stijgende kosten voor individuele huishoudens hopelijk iets 
te dempen. Dieselrijders zijn natuurlijk dubbel de sjaak, vanwege de extreemhoge dieselprijzen en de 
hogere motorrijtuigenbelasting. Waar mogelijk wil de PVV Overijssel die dan ook meer verlagen. 
 
Het lijkt er echter op dat de komende jaren de “provinciale opcenten” zullen worden vervangen door 
een nieuw provinciaal belastingsysteem. De PVV Overijssel zal zich daartegen verzetten, en als ze dan 
toch moeten worden ingevoerd, belastingen te stellen op het laagst mogelijke tarief. 
 
De grootste kostenstijger van de afgelopen jaren is in bijna alle gevallen natuurlijk de 
energierekening. De PVV zegt het al jaren: windmolens en zonnepanelen zijn inefficiënt en 
onrendabel. De afgelopen jaren is de energierekening voor het gemiddelde huishouden dan ook flink 
gestegen. De PVV Overijssel wil daarom stoppen met het landschap te vervuilen met zonnepanelen 
en windmolens. We moeten werken aan een stabiele en voor iedereen betaalbare 
energievoorziening. Dat is goed voor uw portemonnee.  
 
De PVV Overijssel pleit daarbij ook voor een kleine provinciale overheid die minder geld uitgeeft. 
 
Daarom wil de PVV Overijssel: 
 

- Provinciale opcenten (motorrijtuigenbelasting) verlagen. De automobilist is geen melkkoe. 
- Geen provinciale belastingen. U betaalt al belasting genoeg. 
- Lagere leges (vergoedingen voor vergunningaanvragen) 
- Waar nodig bijdragen aan voedselbanken en hun distributiecentra 

 
  



 

 6

KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE 
 
Klimaat & CO2 
Het klimaat in Nederland verandert. Zoveel is duidelijk. De oorzaak van de klimaatverandering ligt 
wel veel gecompliceerder dan wat klimaatalarmisten u willen doen geloven. CO2 – als broeikasgas – 
is slechts voor een klein deel verantwoordelijk voor de temperatuur in Nederland en op aarde. Veel 
meer invloed hebben: de afstand tot de zon, zonneactiviteit (explosies op de oppervlakte van de 
zon), zeestromen (die voeren warme – of koude lucht aan) en bijvoorbeeld waterdamp. De PVV wil 
daarom niet meegaan in de CO2-gekte. 
 
Windmolens 
Ook in de komende Statenperiode wil de provincie Overijssel meer windmolens plaatsen. De 
provincie heeft inmiddels voor meerdere regio’s besluiten genomen om windmolens te (willen) 
plaatsen: Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Almelo, Vriezenveen, etc, terwijl het prachtige 
Overijsselse landschap en uitzicht in de omgeving van windmolens wordt verpest. Windmolens zijn 
onbetrouwbaar in hun energielevering, ze vermalen vogels en vleermuizen en ze draaien op subsidie 
(betaald door u!). De slagschaduw en het (laagfrequente) geluid van windmolens zijn bovendien 
ziekmakend voor mensen die er bij in de buurt wonen. Daarom zegt de PVV: Géén windmolens in 
Overijssel! 
 
Zonnepanelen 
Datzelfde geldt ook voor zonnepanelenvelden. Ook die zijn onbetrouwbaar in hun energielevering, 
verpesten het landschap en staan bol van de subsidies, die wederom door u moeten worden betaald. 
Daarnaast gaan ze ten koste van landbouwgronden en weilanden. Bovendien kunnen grote velden, 
net als windmolens, op veel plekken niet eens meer worden aangesloten omdat ons elektriciteitsnet 
rammetje vol zit. Zonnepanelen kunnen wat de PVV betreft op daken voor individuele gebruikers. 
Koeien en schapen horen in de wei, niet zonnepanelen. 
 
Wat dan wel 
De PVV wil best meedenken in oplossingen voor het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, 
maar dat moet op een realistische en betaalbare manier. De PVV wil daarom meer aandacht voor 
nieuwe technieken op het gebied van kernenergie. Zogeheten “Small Modular Reactors” maar ook 
Thoriumcentrales kunnen in de toekomst betaalbare en betrouwbare energie leveren voor iedereen. 
Aardgas is op den duur wellicht te vervangen door waterstof. Daar moet de provincie vol op inzetten. 
 
Daarom wil de PVV Overijssel: 
 

- Stoppen met geldverslindende energieprojecten 
- Geen windmolens 
- Geen weilanden vol zonnepanelen. 
- Aardgas/Biogas blijven gebruiken zolang dat nodig is 
- Pilots met waterstof 
- Kernenergie op de agenda 
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LANDBOUW & NATUUR 
 
Boeren 
Onze boeren zijn zo langzamerhand de paria’s van onze maatschappij geworden en moeten bloeden 
om vliegreisjes van Haagse politici in de benen te houden. De PVV staat 100% achter haar boeren en 
vindt dat het hoog tijd wordt dat de provincie de rug recht houdt en niet buigt voor afbraakbeleid uit 
Den Haag. 
 
De PVV wil dat beleid niet over boeren wordt uitgestort, maar met de boeren wordt gemaakt. We 
kunnen daarbij steunen op hun jarenlange schat aan ervaring. De PVV wil dat geen beleid meer 
wordt gemaakt en uitgevoerd, dat alleen gebaseerd is op bureaucratische rekenmodellen. Beleid 
wordt gemaakt door ervaringen uit pilots die positief bijdragen aan het behoud van de agrarische 
sector. 
 
In Overijssel wil de PVV geen boeren gedwongen uitkopen vanwege de doorgeslagen stikstofgekte. 
De stoppersregeling houden wij open voor boeren die daar zelf voor kiezen, bijvoorbeeld omdat er 
geen opvolger is of omdat de ondernemer om andere reden(en) wil stoppen. Gezonde bedrijven die 
willen blijven ondernemen krijgen de ruimte en worden wat de PVV betreft niet gedwongen om te 
verplaatsen of te stoppen.  
 
Daarom wil de PVV Overijssel: 
 

- Geen boeren uitkopen vanwege stikstofhysterie. 
- Niet handhaven tegen PAS-melders 
- Boeren ondersteunen met het doen waar ze goed in zijn: Boeren 
- Koeien het liefst terug in de wei 
- Beleid maken mét boeren, niet over boeren 
- Boeren helpen hun dieren te beschermen tegen de wolf 
- De wolf zoveel mogelijk verjagen uit Overijssel 
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CULTUREEL ERFGOED 
 
Voor landgoederen is het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Particuliere 
landgoederen dragen bij aan het in stand houden van historische landschappen en cultureel erfgoed. 
De PVV vindt dat de provincie de landgoederen moet blijven ondersteunen en kijken hoe de 
landgoederen een grotere rol in het landelijk gebied kunnen vervullen, om zo bij te dragen aan het 
behoud van ons cultureel erfgoed 
 
Nationale parken Overijssel heeft twee schitterende nationale parken, de Wieden Weerribben en de 
Sallandse Heuvelrug. De parels van onze provincie. Daarnaast heeft Overijssel zo’n 270 historische 
landgoederen van vóór 1960. Deze kroonjuwelen bestrijken 10% van Overijssel.  
 
De PVV wil dat de nationale parken en landgoederen in Overijssel beschermd blijven. Dit zijn de 
parels van onze mooie provincie en onderdeel van ons cultureel erfgoed. Laten we ze koesteren! De 
PVV gaat er voor zorgen dat de landgoederen en nationale parken hun prominente plaats in de 
omgevingsvisie behouden en daar waar mogelijk versterken, zodat we trots kunnen blijven op onze 
schitterende provincie. 
 
Wij staan ook voor onze Nederlandse en Overijsselse tradities. Het is te gek voor woorden dat Zwarte 
Piet op veel plekken niet meer welkom is, dat paasvuren dreigen te worden verboden vanwege 
stikstofuitstoot en dat carbidschieten in steeds meer gemeenten wordt verbannen. 
 
Daarom wil de PVV Overijssel: 
 

- Nationale parken en landgoederen behouden. 
- Het verstevigen van de positie van landgoederen in Overijssel, zodat historisch erfgoed 

gewaarborgd blijft. 
- Meer ontwikkelkansen voor toerisme en recreatie 
- Leegstaande monumentale kerkgebouwen passend herbestemmen 
- Onze tradities als Zwarte Piet en carbidschieten beschermen 
- Paasvuren geen strobreed in de weg leggen 


