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Managementsamenvatting 
 
In opdracht van de commissie Beleidsevaluatie is de bijdrage van Stichting Stimuland aan de 
plattelandsvernieuwing in Overijssel in de periode 2000-2003 onderzocht aan de hand van de 
volgende probleemstelling:  
  
In hoeverre hebben de provinciale ondersteuning van Stimuland en de projecten die 
mede daardoor mogelijk zijn gemaakt in de periode 2000 – 2003 op doelmatige wijze 
bijgedragen aan het bereiken van de relevante provinciale doelstellingen en hoe 
wordt dit beoordeeld door de betrokken partijen? 
 
Binnen de geconstateerde beperkingen om deze vraag onderbouwd te kunnen beantwoorden, 
werd over de bijdrage van Stimuland aan de plattelandsvernieuwing in de periode 2000-2003 
het volgende geconcludeerd: 
 
1. Stimuland draagt relatief vaak bij aan vermindering van de milieubelasting van agrarische 

activiteiten en relatief weinig aan de verbreding en verdieping van agrarische activiteiten. 
2. Stimuland draagt relatief vaak bij aan het verbeteren van een geheel aan voorwaarden en 

condities voor vernieuwingen in de agrarische sector en relatief weinig aan de 
vernieuwingen zelf.  

3. Het effect van de bijdrage van Stimuland is nauwelijks zichtbaar en kan ook nauwelijks 
zichtbaar worden omdat Stimuland het agrarische vernieuwingsproces vooral faciliteert 
en daarbij op relatief grote afstand van direct waarneembare effecten opereert. 

 
Stimuland heeft zich in de jaren van haar bestaan ontwikkeld tot een organisatie die bijdraagt 
aan de verspreiding (diffusie) van vernieuwingen en veranderingen in de agrarische 
bedrijfsvoering met projecten die vooral indirect, via verbetering van condities en 
voorwaarden, bijdragen aan de verspreiding van agrarische vernieuwingen in Overijssel. 
Verder is Stimuland een organisatie met een heel breed pakket aan expertise en competenties 
dat op vrijwel alle onderdelen van de agrarische vernieuwing wordt ingezet. De kracht van 
Stimuland is haar veelzijdigheid maar tegelijkertijd ook haar zwakte, omdat de effecten van 
haar inspanningen niet of nauwelijks zichtbaar zijn en daardoor onduidelijk blijven.  
 
Daarom beveelt dit onderzoek aan om de kracht van Stimuland, haar veelzijdigheid, veel 
meer toe te spitsen op wat in de afgelopen jaren haar kerntaak is gebleken, namelijk het 
aanjagen van agrarische vernieuwingen. Naast haar veelzijdigheid onderscheidt Stimuland 
zich namelijk juist in deze taak van tal van andere organisaties die in Overijssel aan  
agrarische vernieuwing bijdragen. Juist voor het aanjagen van vernieuwingen in de agrarische 
sector zijn er geen alternatieven voor Stimuland in de provincie Overijssel. Het onderzoek 
heeft daarom een aantal suggesties gedaan voor herijking van de inhoudelijke relatie tussen 
provincie en Stimuland om de stimulerende functie van Stimuland te continueren maar ook te 
optimaliseren. 
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1. Inleiding en onderzoeksopzet 
 

1.1. Stimuland in de provincie Overijssel 
 
Stimuland is eind 1996 opgericht op initiatief van de Provincie Overijssel en GLTO (destijds 
LTO MidOost). Aanleiding tot de oprichting was het verdwijnen van de Commissie 
Landbouw en Milieu van het Landbouwschap dat in Overijssel projecten ontwikkelde en 
uitvoerde, waaronder gebiedgerichte activiteiten in de Landbouwstimulering. Drie 
overwegingen hebben indertijd geleid tot voortzetting van de activiteiten van de Commissie 
Landbouw en Milieu in Stimuland: 
 

• De potentie om alle agrarische ondernemers te bereiken; 
• Positionering als onafhankelijke organisatie te midden van andere land en tuinbouw 

organisaties 
• De potentie om in de provinciale taakuitoefening een duidelijker onderscheid te 

maken tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. 
 
De provincie zou zich nadrukkelijk gaan richten op beleidsontwikkeling en Stimuland zou als 
uitvoeringsorganisatie beleid vertalen in projecten en activiteiten gericht op 
plattelandsontwikkeling. Stimuland kreeg twee lopende EU 5B-gefinancierde projecten mee, 
één in Noordwest Overijssel en één in Vecht-Regge. Voor de uitvoering van beide projecten 
werden twee dienstencentra in de regio ingericht. Op deze wijze begon Stimuland begin 1997 
met haar activiteiten.  
 
De activiteiten van Stimuland uitgevoerd in 1997 en 1998 zijn in 1998 geëvalueerd (Smart 
allianties, 1998). In deze evaluatie werd geconcludeerd dat Stimuland in korte tijd als 
onafhankelijke organisatie veel draagvlak onder agrariërs had verworven door met haar 
activiteiten in te spelen op vragen vanuit de praktijk en nieuwe ontwikkelingen in beleid en 
praktijk. Ook werd geconstateerd dat de netwerkfunctie van Stimuland nog verbeterd kon 
worden evenals de taakafbakening met de provincie (Smart allianties, 1998, p. 21). 
 
De resultaten van de evaluatie waren voor het bestuur van de provincie Overijssel aanleiding 
om de samenwerking met Stimuland ten behoeve van de plattelandsontwikkeling en 
vernieuwing in Overijssel voort te zetten. Stimuland werkt tot op de dag van vandaag (juni 
2004) onverminderd aan de plattelandsvernieuwing in Overijssel. In 2004 zijn de activiteiten 
van Stimuland, dit keer in opdracht van de Commissie Beleidsevaluatie van de Provinciale 
Staten, opnieuw geëvalueerd. Het voorliggende rapport doet verslag van de bevindingen van 
deze evaluatie. 
 

1.2. Doel- en probleemstelling van de evaluatie 
 
In 2004 heeft de Commissie Beleidsevaluatie van de Provinciale Staten van de provincie 
Overijssel opdracht verleend om de activiteiten van Stimuland, uitgevoerd in de periode 
2000-2003, te evalueren. De doelstelling van deze evaluatie is om inzicht te verschaffen: 
 

• in de aard en reikwijdte van en de balans in de resultaten van Stimuland in de periode 
2000-2003; 

• in de mate waarin deze resultaten in de genoemde periode hebben bijgedragen en na 
2003 redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het bereiken van de provinciale 
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beleidsdoelstellingen voor plattelandsontwikkeling en vernieuwing in de provincie 
Overijssel; 

• in de wijze waarop Stimuland in de periode 2000-2003 uitvoering heeft gegeven aan 
zijn activiteiten en de faciliterende en controlerende rol die de provincie Overijssel 
daarbij heeft vervuld;  

• in de verhouding tussen de ingezette financiële middelen in de periode 2000-2003 en 
de resultaten en effecten van de activiteiten van Stimuland; en 

• in het oordeel van betrokkenen over de inhoud, uitvoering, effecten en doelmatigheid 
van de activiteiten van Stimuland en de rol van de provincie Overijssel. 

 
Deze doelstelling is vertaald in de volgende probleemstelling van de evaluatie: 
 
In hoeverre heeft de provinciale ondersteuning van Stimuland en de projecten die mede 
daardoor mogelijk zijn gemaakt  in de periode 2000-2003 op doelmatige wijze bijgedragen 
aan het bereiken van de relevante provinciale doelstellingen en hoe wordt dit beoordeeld 
door de betrokken partijen? 
 
Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden, zijn een aantal specifieke 
onderzoeksvragen geformuleerd, die hieronder kort worden toegelicht.  
 
In de eerste plaats zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd met de bedoeling het kader voor 
de evaluatie van de activiteiten van Stimuland te ontwikkelen. Evalueren houdt een 
beoordeling in en daarvoor is een beoordelingsmaatsaf nodig. In de evaluatie is deze maatstaf 
ontleed aan het provinciale beleid voor plattelandsontwikkeling en vernieuwing alsmede aan 
de kaderbrieven waarin de provincie jaarlijks haar beleidsprioriteiten heeft verwoord. Het 
evaluatiekader is ontwikkeld met behulp van twee onderzoeksvragen: 
 

1. Welke strategische en operationele doelstellingen worden met Stimuland beoogd? 
2. Welke betekenis en plaats hebben deze doelstellingen in de provinciale 

plattelandsontwikkeling en vernieuwing?   
 
In de tweede plaats zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd voor het empirische onderzoek 
naar de resultaten en effecten van Stimuland. Beide onderzoeksvragen luiden: 
 

3. Wat waren de resultaten van Stimuland in de jaren 2000 tot en met 2003 en hebben 
deze resultaten bijgedragen aan de plattelandsontwikkeling en vernieuwing in de 
provincie Overijssel? 

4. Hoe was in de jaren 2000-2003 de verhouding tussen de ingezette financiële 
middelen voor Stimuland projecten en de bijdrage van deze projecten aan de 
provinciale plattelandsontwikkeling en vernieuwing? 

 
De derde en vierde onderzoeksvraag zijn in verschillende stappen beantwoord. Er is een 
classificatie gemaakt van de activiteiten en resultaten van Stimuland. Vervolgens zijn 
ontwikkelingen in enkele aspecten van de plattelandsvernieuwing in Overijssel in beeld 
gebracht. Deze analyse geeft door de beschikbaarheid van gegevens, slechts een globaal 
inzicht in enkele ontwikkelingen op het Overijsselse platteland tussen 2000 en 2003. 
Tenslotte zijn enkele financiële kerngegevens van de activiteiten van Stimuland in beeld 
gebracht.  
 
In de derde plaats zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd om de uitvoering van de 
provinciale verantwoordelijkheden jegens Stimuland alsmede opvattingen van betrokkenen 
over de activiteiten van de provincie en Stimuland te inventariseren.  
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5. Hoe heeft de provincie Overijssel in de jaren 2000-2003 uitvoering gegeven aan de 
voorbereiding, de financiering, de beoordeling, het toezicht en de evaluatie van de 
Stimuland projecten ten behoeve van de plattelandsontwikkeling en vernieuwing?  

6. Hoe oordelen betrokkenen over de werking, de resultaten, de effecten en de kosten-
baten verhouding van Stimuland in de periode 2000 tot en met 2003 en over de 
uitvoering van de provinciale verantwoordelijkheden met betrekking tot Stimuland? 

 
In de vierde plaats is een onderzoeksvraag geformuleerd om de bevindingen van het 
onderzoek te vertalen in aanbevelingen. Deze onderzoeksvraag luidt: 
 

7. Welke aanbevelingen kunnen op grond van de antwoorden op de onderzoeksvragen 1 
tot en met 6 worden geformuleerd om de werking, de uitvoering en de effecten van 
Stimuland-projecten ten dienste van de plattelandsontwikkeling en vernieuwing in de 
provincie Overijssel te verbeteren? 

 

1.3. Onderzoeksmethode 
 
In het onderzoek is gewerkt met de volgende methoden: 
 
Onderzoeksvraag 1 en 2 zijn beantwoord op basis van analyse van enkele strategische 
beleidsnota’s van de provincie Overijssel, de kaderbrieven van de provincie aan Stimuland en 
de vertaling daarvan door Stimuland in jaarplannen. Daarnaast is gesproken met enkele 
betrokkenen van de provincie en Stimuland.1 
 
Onderzoeksvraag 3 is beantwoord op basis van analyse en classificatie van de activiteiten en 
resultaten van Stimuland in de periode 2000-2003, zoals verwoord in de diverse rapportages 
en verslagen van Stimuland over de genoemde periode. De ontwikkelingen op het 
Overijsselse platteland zijn geanalyseerd met behulp van de daarvoor beschikbare CBS-
statistieken over plattelandsontwikkeling en vernieuwing in Overijssel. Onderzoeksvraag 4 is 
beantwoord door enkele berekeningen te maken van de kosten van Stimuland projecten, 
afgezet tegen de resultaten van de projecten.  
 
De onderzoeksvragen 5 en 6 zijn beantwoord met behulp van gestructureerde interviews met 
betrokkenen bij Stimuland. Naast de gebruikers van Stimuland zijn ook vertegenwoordigers 
van organisaties die met Stimuland hebben samengewerkt in de periode 2000-2003, 
geïnterviewd. Daarnaast is gesproken met ambtelijke medewerkers van de provincie 
Overijssel en met enkele medewerkers van Stimuland.  
 
Onderzoeksvraag 7 en de probleemstelling zijn beantwoord door middel van analyse van de 
onderzoeksbevindingen en de vertaling van de onderzoeksconclusies in aanbevelingen. 
 

1.4. Leeswijzer 
 
In de rapportage is er voor gekozen om in drie afzonderlijke hoofdstukken eerst de 
onderzoeksvragen te beantwoorden en pas daarna de evaluatieve analyse te maken ter 
beantwoording van de probleemstelling van het onderzoek.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de beleidsanalyse ter beantwoording van beide eerste 
onderzoeksvragen.  

                                                           
1 In de bijlage is een overzicht opgenomen van de geïnterviewde personen 



 7

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van het empirische onderzoek naar de activiteiten en 
resultaten van Stimuland, alsmede kosten en de ontwikkelingen op het Overijsselse platteland. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de inhoudelijke en financiële relatie tussen Stimuland 
en de provincie alsmede het oordeel van betrokkenen daarover.  
Hoofdstuk 5 beschrijft de evaluatieve beoordeling van de resultaten van Stimuland op basis 
van de bevindingen van het onderzoek en de aanbevelingen die op basis daarvan zijn 
geformuleerd. Dit hoofdstuk geeft eerst een samenvatting van de bevindingen van het 
onderzoek, vervolgens het antwoord op de probleemstelling en tenslotte de aanbevelingen. 
Het hoofdstuk kan derhalve zelfstandig worden gelezen als samenvatting van het gehele 
onderzoek.   
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2. Stimuland en het provinciale plattelandsbeleid 
 
 

2.1. Inleiding 
 
Dit onderzoek is er op gericht om de resultaten van Stimuland in de periode 2000-2003 
evaluatief te beoordelen. In dit hoofdstuk wordt daartoe de eerste stap gezet met een 
beleidsinhoudelijke analyse van de doelstellingen van Stimuland alsmede de relatie met het 
provinciale plattelandsbeleid. Daarmee worden beide eerste onderzoeksvragen beantwoord. 
Deze vragen luiden: 
 

• Welke strategische en operationele doelstellingen worden met Stimuland beoogd? 
• Welke betekenis en plaats hebben deze doelstellingen in de provinciale 

plattelandsontwikkeling en vernieuwing?   
 

2.2. Strategische en operationele doelstellingen van Stimuland  
 
In de periode 1999-2000 verwoordde Stimuland zijn missie als volgt:  ‘Het bevorderen van 
een ecologisch én economisch duurzame land- en tuinbouw op een leefbaar Overijssels 
platteland’. Deze missie werd vanaf 2001, na het verschijnen van het Stimuland beleidsplan 
2003-2006 getiteld ‘Kiezen voor ondernemen’, aldus verwoord:  ‘Het stimuleren van een 
duurzame land- en tuinbouw en het versterken van de plattelandseconomie op een leefbaar 
Overijssels platteland’ (Stimuland, Kiezen voor ondernemen, beleidsplan 2003-2006, p. 8).  
 
Stimuland geeft uitvoering aan zijn missie door activiteiten te initiëren en te organiseren 
gericht op goed agrarisch ondernemerschap, innovatieve bedrijfsontwikkeling en 
bedrijfsvernieuwing, verbreding van bedrijfsactiviteiten om extra inkomsten te verwerven, 
milieuvriendelijke landbouw, heroriëntatie en nieuwe activiteiten op het platteland.  Met haar 
doelstelling en activiteiten beoogt Stimuland nauw aan te sluiten bij het provinciale 
(gebiedsgerichte) plattelandsbeleid.  
 
Stimuland heeft in de periode 2000-2003 zijn activiteiten vorm en inhoud gegeven langs vier 
hoofdsporen:2 
 

1. Verdieping van agrarische activiteiten, door middel van projecten gericht op het 
stimuleren en ondersteunen van biologische bedrijven, activiteiten, producten en 
productketens in de provincie.  

2. Verbreding van agrarische activiteiten, door middel van projecten gericht op 
integratie van agrarische functies van het agrarisch bedrijf met nieuwe functies, in het 
bijzonder zorg, toerisme en natuurbeheer.  

3. Verduurzamen van agrarische activiteiten, in het bijzonder door middel van projecten 
gericht op het verminderen van de milieubelasting van gangbare agrarische 
productiemethoden. 

4. Innovatie van agrarische activiteiten en methoden, door middel van projecten gericht 
op innovatief agrarisch ondernemerschap in de provincie Overijssel. 

 

                                                           
2 De indeling van activiteiten naar de vier hoofdsporen is door de onderzoekers gemaakt door 
aggregatie van de thematische indeling van activiteiten van Stimuland.  
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Stimuland richt zich met haar thematische activiteiten in het bijzonder op agrarische 
ondernemers in het vernieuwingsproces. In figuur 2.1 wordt een overzicht gegeven hoe de 
projecten beogen bij te dragen aan het vernieuwingsproces. De figuur geeft, met andere 
woorden, inzicht in de werkingssfeer van de projecten van Stimuland; de wijze waarop de 
projecten beogen bij te dragen aan de plattelandsvernieuwing.  
 

Figuur 2.1 Aard van de Stimulandactiviteiten 
 
 
Uit de figuur blijkt dat Stimuland’s activiteiten zijn gericht op kennisontwikkeling, 
kennisverspreiding, kennistoepassing en kennis- en belangenbundeling.3  
 

2.3. Stimuland en plattelandsvernieuwing in Overijssel in de periode 2000-
2003 

 
In de beleidsketen voor plattelandsvernieuwing in de provincie Overijssel kan Stimuland 
worden gepositioneerd als een uitvoeringsorganisatie. Dit is overeenkomstig de intentie van 
de provincie Overijssel, zoals verwoord naar aanleiding van de evaluatie van Stimuland in 
1999. Een van de overwegingen was namelijk om in de provinciale taakuitoefening een 
duidelijker onderscheid te maken tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. De 
provincie zou zich meer richten op beleidsontwikkeling en Stimuland op beleidsuitvoering. 
Deze taakverdeling impliceert dat het provinciale plattelandsbeleid in Overijssel uitgangspunt 
is voor Stimuland om activiteiten en projecten te ontwikkelen. Om te kunnen beoordelen of 
Stimuland met haar activiteiten het provinciale beleid heeft uitgevoerd, is het belangrijk om 
het provinciale plattelandsbeleid in de periode 2000-2003 te beschrijven.   
 
In de evaluatieperiode vormden twee strategische beleidsvisies van de provincie het algemene 
beleidskader voor plattelandsontwikkeling en vernieuwing. De eerste visie werd verwoord in 
de provinciale nota Overijssel Kwaliteit in vernieuwing, met een strategische visie over de 

                                                           
3 De classificatie van de aard van de activiteiten van Stimuland zoals weergegeven in de figuur is 
omwille van de systematiek van het onderzoek, door de onderzoekers zelf samengesteld op basis van 
analyse van de jaarprogramma’s en jaarverslagen van Stimuland.   

S tim uland en p la ttelandsvernieuw ing
H oe?

• K ennisontw ikk elin g
– V erkennin g en  onderzoek

• K ennisoverdracht en  kennisuitw isseling
– Scholing, cursussen , voorlichting, excursies

• K ennistoepassing
– B edrijfsn iveau: individuele en  groepsbegeleid ing
– G ebiedsniveau: partic ipatie/begeleid ing gebiedsgerichte 

in itiatieven 
– T hem aniveau: akkerb ouw , veehouderij
– B eleidsniveau: b eleidsm atige ondersteuning overhed en

• K ennis- en  b elangenbundeling
– N etw erken, contacten  en  relaties

• Subsid ieorganisatie
– Subsid ieverstrekker en  b eoord elaar
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toekomst van de provincie Overijssel. De nota verscheen in 1997 en refereerde aan de 
ontwikkelingen tot 2020. Op het platteland werd gestreefd naar een verbreding van de 
plattelandseconomie door middel van passende kleinschalige economische activiteiten. Met 
betrekking tot de landbouw benadrukte de nota verscheidenheid aan agrarische activiteiten, 
waaronder biologische landbouw, de instandhouding van het landschap en continuïteit van de 
recreatieve functie van het platteland.  
 
De verscheidenheid aan agrarische activiteiten werd in het discussiestuk ‘Ontwikkelen en 
koesteren’ nader omschreven voor specifieke gebieden in de provincie. Zie figuur 2.2. In het 
provinciale plattelandsbeleid werd onderscheid gemaakt tussen twee typen landelijke 
gebieden. Enerzijds werden gebieden onderscheiden waar de natuurlijke omgeving 
uitgangspunt en randvoorwaarde zou moeten vormen voor de verdere ontwikkeling van 
economische functies in het gebied en anderzijds gebieden waar de ontwikkeling van 
economische functies uitgangspunt en richtsnoer zou kunnen zijn voor de verdere 
ontwikkeling van het gebied.  
 

Figuur 2.2 Gebiedsaccenten in het provinciale plattelandsbeleid 
 
In de periode 2000-2003 heeft de provincie Overijssel de doelstellingen voor 
plattelandsvernieuwing in haar beleid verder uitgewerkt naar afzonderlijke gebieden, met 
name gebieden die in het kader van het Europese, nationale of provinciale beleid als 
stimuleringsgebied werden aangemerkt. In de evaluatieperiode waren dit Noordoost Twente, 
Zuidwest Twente, Noordwest Overijssel en Vecht en Regge. Voor elk van deze gebieden 
werd de ontwikkelingsrichting van het gebied als geheel en van de agrarische activiteiten in 
het gebied strategisch verwoord.  
 
Voor Noordoost Twente, een provinciaal milieubeschermingsgebied, werd op strategisch 
niveau een ontwikkelingsperspectief geschetst, gebaseerd op continuïteit van de verweving 
van landbouw, natuur, landschap en cultureel erfgoed. Voor de landbouw in het gebied 
betekende dit dat de natuurlijke omstandigheden leidraad zouden zijn voor verdere 
economische ontwikkeling. Verder zouden agrarische activiteiten vooral in combinatie met 
natuurbeheer, landschapsontwikkeling en recreatie uitgeoefend moeten worden. Soortgelijke, 
meer specifieke strategische visies werden ook voor de drie andere gebieden van de provincie 
ontwikkeld.  
 
Op strategisch niveau werd de ontwikkeling van Zuidwest Twente ingezet als een gebied met 
stedelijke ontwikkeling en groene ruimte, waar plaats zou zijn voor grootschalige landbouw 
activiteiten en combilandbouw met natuurbeheer en (grootschalige) recreatie in stedelijke 
gebieden. In Noordwest Twente vormden de natuurlijke omstandigheden het uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van agrarische activiteiten. In deze activiteiten zou prioriteit gegeven 
moeten worden aan biologische landbouw met streekeigen producten en werd gestreefd naar 
uitbreiding van de verblijfsrecreactie. Voor Vecht en Regge, tenslotte, werd een ontwikkeling 
voorgestaan met een verwevenheid van landbouw en natuur, behoud van de cultuurhistorische 
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landschappelijke waarden en een versterking van de landschappelijke beheerstaken van de 
landbouw en de combinatie van landbouw en recreatie.  
 
Voor deze gebieden werden zogenoemde gebiedsvisies ontwikkeld waaraan betrokken 
organisaties, als provincie gemeenten, waterschappen, milieubeweging, landbouworganisaties 
en natuur en landschap zich in de vorm van een bestuursakkoord werden gebonden. De 
gebiedsvisies werden jaarlijks uitgewerkt in jaarprogramma’s met beleidsmatige prioriteiten 
en een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties. Deze 
gebiedsgerichte jaarplannen waren in de evaluatieperiode een belangrijke bron voor de 
inhoudelijke aansturing van Stimuland door het provinciebestuur (zie hierna hoofdstuk 4). 
 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de provincie Overijssel op strategisch 
beleidsniveau in de evaluatieperiode streefde naar een ontwikkeling met naar gebied 
gespecificeerde combinaties van economische activiteiten en landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden van het Overijsselse platteland en binnen de kaders van de 
natuurlijke omgeving, naar verdieping en verbreding van agrarische activiteiten. In de 
strategische plattelandsvisie van de provincie zou de economische ontwikkeling van het 
Overijsselse platteland vorm en inhoud moeten krijgen binnen de natuurlijke kaders van de 
omgeving. De natuurlijke omgeving van Overijssel is niet alleen rijk, maar ook bijzonder en 
gevarieerd en om die reden werd de plattelandsontwikkeling op strategisch niveau naar 
gebieden gespecificeerd.  
 

2.4. De plaats van Stimuland in het provinciale plattelandsbeleid 
 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat Stimuland thematisch met haar missie en 
dienstverlening aansloot bij het strategisch beleidsperspectief voor het Overijsselse platteland. 
Stimuland heeft haar missie thematisch uitgewerkt in vier hoofdsporen die alle vier 
kernaspecten zijn van het provinciale plattelandsbeleid. Op operationeel niveau heeft 
Stimuland een geheel eigen plaats in het provinciale plattelandsbeleid. Stimuland wordt 
geacht als uitvoeringsorganisatie door middel van projecten en activiteiten mede bij te dragen 
aan de realisatie van het provinciale plattelandsbeleid. Uit het voorgaande is gebleken dat 
Stimuland wat betreft de thematiek van haar activiteiten aansluit bij het provinciale 
plattelandbeleid (innovatie, verbreding, verdieping en duurzaam).   
 
Mede op basis van het algemeen strategische beleidskader dat in dit hoofdstuk is 
gepresenteerd, werd Stimuland in de periode 2000-2003 door de provincie inhoudelijk 
aangestuurd in de programmering van zijn activiteiten. Dit geschiedde door middel van 
jaarlijkse kaderbrieven, waarin de provincie beleidsinhoudelijke accenten specificeerde met 
het verzoek aan Stimuland deze in jaarprogramma’s uit te werken in projecten en activiteiten. 
In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt nader ingegaan op de inhoudelijke en financiële 
aansturing van Stimuland door de provincie.  
 
In het volgende hoofdstuk gaan we eerst in op de activiteiten en resultaten van Stimuland in 
de periode 2000-2003.  
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3. Resultaten en effecten van Stimuland in de periode 
2000-2003 

 
 

3.1.  Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de resultaten van de activiteiten van Stimuland in de 
periode 2000-2003. Verder analyseert dit  hoofdstuk de mate waarin de resultaten van 
Stimuland hebben bijgedragen aan de plattelandsontwikkeling en vernieuwing in de provincie 
Overijssel. Daarmee geeft dit hoofdstuk antwoord op beide volgende onderzoeksvragen:  
 

• Wat waren de resultaten van Stimuland in de jaren 2000 tot en met 2003 en hebben 
deze resultaten bijgedragen aan de plattelandsontwikkeling en vernieuwing in de 
provincie Overijssel?  

• Hoe was in de jaren 2000-2003 de verhouding tussen de ingezette financiële 
middelen voor Stimuland projecten en de bijdrage van deze projecten aan de 
provinciale plattelandsontwikkeling en vernieuwing? 

 
Verder wordt in dit hoofdstuk ook ingegaan op het oordeel van betrokkenen over de 
werking, resultaten en effecten van Stimuland.  
In de tweede paragraaf wordt kort toegelicht hoe de resultaten zijn geïnventariseerd en 
geclassificeerd. De derde paragraaf geeft een overzicht van de aard, omvang en geografische 
spreiding van de projecten van Stimuland. In de vierde paragraaf worden de resultaten van 
deze projecten besproken. Paragraaf vijf analyseert enkele ontwikkelingen in de 
plattelandsvernieuwing in Overijssel in vergelijking tot landelijke trends. Paragraaf zes, 
tenslotte, analyseert de kosten van de Stimuland projecten. 
 

3.2. Methode van onderzoek 
 
De gegevens over projecten en projectresultaten die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, 
zijn afkomstig uit de jaarverslagen van Stimuland over de jaren 2000-2003. Om de projecten 
uit alle vier jaren uniform te kunnen classificeren en te kunnen vergelijken is door de 
onderzoekers een indeling in hoofd- en subthema’s gemaakt op basis van de thema’s die door 
Stimuland zelf in de verschillende jaarverslagen werden gebruikt. Dit heeft geresulteerd in de 
indeling zoals vermeld in figuur 3.1.  
 
De projecten uit de de 
jaarverslagen zijn volgens 
deze indeling gerubriceerd. 
Een over-zicht van de 
geru-briceerde projecten is 
te vinden in de bijlage. 
Daarnaast zijn de pro-
jecten gerubriceerd naar 
het type activiteit, het jaar 
waarin ze uitgevoerd zijn 
en de regio waarin ze 
uitgevoerd zijn. De verza-
melde gegevens zijn 

                  Duurzaamheid

(10) Innovatie 

(2) Biologische landbouw  

(3) Leefbaarheid 

(4) Natuurbeheer  

(9) Toekomstgericht ondernemen

(8) Regionale ketens 

(7) Regionale productie 

(6) Toerisme 
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(1) Milieu 

Verdieping 
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Verbreding 

Figuur 3.1: Indeling in hoofd- en subthema's 
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verwerkt in een excel-databestand. De output van het data-bestand geeft inzicht in het thema, 
het aantal en de geografische spreiding van de activiteiten van Stimuland. De betreffende 
overzichten worden hierna in paragraaf 3.3 als in paragraaf 3.4 gepresenteerd. De 
gespecificeerde overzichten naar activiteit, thema, gebied en jaartal zijn opgenomen in de 
bijlage van dit rapport.  
 
Naast het aantal en type projecten is ook het aantal deelnemers aan de projecten op grond van 
de jaarverslagen geïnventariseerd om zo de reikwijdte van de activiteiten van Stimuland te 
kunnen bepalen. Daarnaast is een aantal deelnemers aan de projecten en een aantal 
samenwerkingspartners geïnterviewd met behulp van gestructureerde vragenlijsten om zo een 
indruk te krijgen van de resultaten van de activiteiten van Stimuland. Een overzicht van 
geïnterviewden is opgenomen in de bijlage.  
 

3.3. Stimuland en plattelandsvernieuwing: Uitgevoerde projecten in de 
periode 2000-2003 

 
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat Stimuland langs vier hoofdsporen projecten heeft 
uitgevoerd. Binnen deze vier hoofdsporen heeft Stimuland in eigen thematische indeling 
projecten geïnitieerd en uitgevoerd in de periode 2000-2003. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op het aantal projecten dat is uitgevoerd en op de spreiding ervan over de 
verschillende jaren, thematische gebieden en over de regio’s.  
 
In de classificatiesystematiek van de onderzoekers zijn in de periode 2000-2003 in totaal 114 
verschillende projecten uitgevoerd, waaronder meerjarige projecten.4 De spreiding van de 
projecten over de vier hoofdthema’s is weergegeven in figuur 3.2.  
 

Uit de figuur blijkt dat het 
totale aantal projecten op het 
hoofdspoor ‘verdieping’ in de 
evaluatieperiode lager is dan 
dat op de andere drie 
hoofdsporen. Onder het spoor 
‘verdieping’ vallen 
voornamelijk projecten die 
gericht zijn op de biologische 
landbouw en de regionale 
benadering hiervan. De omvang 
van de biologische landbouw is 

in vergelijking tot de gangbare landbouw nog zeer bescheiden, hetgeen mogelijk een 
verklaring is voor het nog relatief bescheiden aantal projecten in het hoofdspoor ‘verdieping’ 
in verhouding tot de drie andere hoofdsporen. In de evaluatieperiode lag, gemeten naar het 
aantal projecten, thematisch gezien het accent op het hoofdspoor ‘innovatie’, gevolgd door 
‘duurzaamheid’ en ‘verbreding’. Onder het hoofdspoor ‘innovatie’ vallen zowel de 
activiteiten in het kader van Toekomst Gericht Ondernemen (TGO) als verschillende 
projecten op het gebied van landbouwkundige ontwikkeling, gericht op de verbetering van 
onder meer de milieuprestaties van agrarische bedrijven.  
 

                                                           
4 De totalen berekend door de onderzoekers wijken af van de totalen van Stimuland door de door ons 
geaggregeerde classificatie van projecten. Verder hebben de onderzoekers provinciebrede projecten 
eenmaal – provinciebreed – in de tellingen verdisconteerd, ook als deze in meerdere regio’s 
terugkomen.  

Figuur 3.2: Projecten naar hoofdthema's 
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In figuur 3.3 zijn de projecten verder gespecificeerd naar de tien subthema’s waarmee 
Stimuland zijn activiteiten classificeert. Hierboven is in figuur 3.1 de relatie tussen deze 
thema’s en de vier hoofdsporen aangegeven.   
 
Figuur 3.2 geeft een meer 
gedetailleerd beeld van de 
thematische verdeling in de 
activiteiten van Stimuland. Uit de 
figuur kan worden opgemaakt dat het 
aantal projecten op het thema 
natuurbehoud relatief achter blijft bij 
de overige thema’s. Het gaat hier om 
de projecten weidevogelbeheer en 
het Stimuleringsprogramma natuur 
en landschap. Verder blijkt uit de 
figuur dat Stimuland activiteiten 
heeft uitgevoerd op alle 
beleidsthema’s die van belang 
worden geacht voor de provinciale 
plattelandsvernieuwing.  
 
In figuur 3.4 is een overzicht 
opgenomen van de projecten gespreid over de jaren 2000-2003. In 2001 vond de meest 
evenwichtige verdeling van activiteiten plaats, maar tegelijkertijd werden er in dat jaar relatief 
weinig projecten uitgevoerd. De verklaring hiervoor is deels te vinden in de MKZ crisis die in 
dat jaar plaats vond. Opmerkelijk is voorts dat de activiteiten op het gebied van natuurbeheer 
pas de laatste twee jaar van de grond zijn gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGO nam in 2003 een minder prominente plek in dan in voorgaande jaren, terwijl het aandeel 
van innovatie in dat jaar juist groeide. Over de gehele evaluatieperiode zijn op de subthema’s 
TGO en innovatie de meeste activiteiten ondernomen. (vgl. fig. 3.2).   
 
In figuur 3.5 wordt de spreiding van projecten over de vijf door Stimuland onderscheiden 
regio’s in Overijssel (Noordwest Overijssel, Zuidwest Overijssel, Vecht-Regge, Noordoost 
Twente en Zuid-Twente) geschetst. Daarnaast is aangegeven hoeveel projecten 
provinciebreed werden uitgevoerd.  
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Uit de tabel kan worden 
opgemaakt dat het aandeel 
provinciebrede projecten in het 
totaal aantal uitgevoerde 
projecten relatief hoog is. 
Provinciebrede projecten zijn 
projecten die relevant werden 
geacht voor het gehele 
provinciale gebied. TGO-
projecten werden bijvoorbeeld 
als provinciebrede project uit-
gevoerd omdat de relevantie 
van deze projecten niet 
gebonden is aan een specifiek 
gebied. Daarnaast zijn er 
gebiedspecifieke projecten uitgevoerd. Tussen 2000 en 2003 zijn relatief veel projecten 
uitgevoerd in Noordwest Overijssel en relatief weinig projecten in Zuidwest Overijssel.  
 
In de provinciale aansturing van Stimuland zijn voor vier gebieden gebiedsspecifieke 
richtlijnen gegeven in de kaderbrieven (zie hoofdstuk 4). Het betreft Noordwest Overijssel, 
Noordoost Twente, Zuidwest Twente en Vecht-Regge. In de kaderbrieven werd aan 
Stimuland gevraagd om in deze vier gebieden te werken aan verdieping, verbreding en 
duurzaamheid en innovatie, met name toekomstgericht ondernemerschap. In figuur 3.6 wordt 
per gebied een overzicht gegeven van de thematische accenten in de uitgevoerde projecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de figuur blijkt dat in Noordwest Overijssel vooral projecten gericht op innovatief 
ondernemerschap en duurzaamheid zijn uitgevoerd. In Noordoost Twente lag het thematisch 
accent op innovatief ondernemerschap. Binnen de drie andere hoofdsporen is een gelijk aantal 
projecten uitgevoerd in het gebied. 
Ook in Zuidwest Twente lag het thematisch accent van de uitgevoerde projecten op innovatief 
ondernemerschap. In dit gebied zijn geen projecten uitgevoerd binnen het hoofdspoor 
verbreding.  
 
Ook in het Vecht-Regge gebied lag tussen 2000 en 2003 het thematisch accent binnen het 
hoofdspoor innovatief ondernemerschap. Daarnaast zijn er in de andere drie hoofdsporen 
projecten uitgevoerd.  
 
Uit bovenstaande overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
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1. In de periode 2000-2003 kenden de projecten van Stimuland een goede thematische 
spreiding. Alle aspecten die relevant worden geacht in het provinciale plattelandsbeleid 
werden door de projecten gedekt.  

2. Gemeten naar het aantal uitgevoerde projecten lag in de periode 2000-2003 thematisch 
het accent op innovatie en duurzaamheid gevolgd door verbreding en verdieping. 

3. Gemeten naar geografische spreiding heeft Stimuland in de periode 2000-2003 zowel 
provincie-breed als gebiedsspecifieke projecten uitgevoerd. Gemeten naar aantal lag het 
accent op de provincie brede projecten. In twee gebieden zijn projecten binnen alle vier 
de hoofdsporen uitgevoerd, in twee gebieden op drie van de vier hoofdsporen. In het 
gebied Zuidwest Overijssel en Zuid Twente zijn geen projecten uitgevoerd binnen het 
hoofdspoor verbreding. 

3.4. Projectresultaten in de periode 2000-2003 
 
Hierboven is al aangegeven dat de activiteiten van Stimuland in de evaluatieperiode 
thematisch passen in het provinciale plattelandsbeleid. De vraag is nu hoe de activiteiten van 
Stimuland daaraan hebben bijgedragen. Dit betreft de vraag naar projectresultaten.  
 
In dit onderzoek zijn de resultaten van de activiteiten van Stimuland op drie verschillende 
manieren onderzocht: 
1. Door de aard van de activiteiten van Stimuland te classificeren naar werkingssfeer. Deze 

classificatie geeft inzicht in de wijze waarop de activiteiten van Stimuland bijdragen aan 
plattelandsvernieuwing (werkingssfeer van de activiteiten in het vernieuwingsproces). 

2. Door de reikwijdte van de activiteiten te classificeren naar aantal deelnemers aan de 
activiteiten van Stimuland.   

3. Door gebruikers en samenwerkingspartners van Stimuland te vragen naar de resultaten 
van hun samenwerking met Stimuland. 

 
Aard van de activiteiten van Stimuland 
 
In hoofdstuk 2 is in figuur 2.1 een overzicht gegeven van de werkingssfeer van de activiteiten 
van Stimuland. Deze figuur laat zien hoe Stimuland met zijn activiteiten beoogt bij te dragen 
aan plattelandsvernieuwing. Stimuland wil een aanjager en stimulator zijn van vernieuwing 
en innovatie op het platteland, in het bijzonder vernieuwing en innovatie van agrarische 
activiteiten. Figuur 3.7 geeft een overzicht van werkingssfeer van de uitgevoerde projecten in 
de periode 2000-2003.  
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Uit de figuur kan worden opgemaakt dat in de evaluatieperiode de activiteiten van Stimuland 
voor een belangrijk deel het karakter hadden van kennistoepassing en kennisoverdracht. 
Kennistoepassing betreft activiteiten die in samenwerking met één of enkele agrarische 
ondernemingen werden verricht, gericht op een verbetering of vernieuwing in de 
bedrijfsvoering. Dit type activiteit is, met een enkele uitzondering, gericht op het individuele 
agrarische bedrijf. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn ondersteuning bij 
milieuverbeteringen in de bedrijfsvoering, ondersteuning bij verbreding van agrarische 
activiteiten naar zorg, recreatie en landschapsbeheer en ondersteuning van agrarische 
ondernemingen in de omschakeling naar de biologische landbouw en veeteelt. Stimuland 
heeft agrarische ondernemers bij deze voor henzelf vernieuwende activiteiten, ondersteund 
door middel van inhoudelijke kennis en advies, bij het verwerven van subsidies voor deze 
vernieuwende activiteiten en hen ondersteund in het vinden van de wegen in de wet- en 
regelgeving en de bureaucratie. De gerealiseerde bedrijfsvernieuwingen waarbij Stimuland 
betrokken is geweest, kunnen worden beschouwd als specifieke resultaten van deze 
activiteiten. Deze resultaten kunnen niet als effect van Stimuland worden beschouwd, omdat 
een effect zou impliceren dat zonder betrokkenheid van Stimuland de bedrijfsvernieuwing 
niet zou zijn doorgevoerd. Deze conclusie kan op basis van bovenstaande figuur echter niet 
worden getrokken.  
 
Naast kennistoepassing waren de activiteiten van Stimuland verder ook gericht op 
kennisoverdracht. Daarmee wordt een scala van activiteiten bedoeld gericht op scholing, 
voorlichting en informatie van groepen agrarische ondernemers over specifieke thematieken 
rondom de agrarische bedrijfsvoering. Onderdeel van dit soort activiteiten is het zogenaamde 
bedrijfsbezoek, waarbij agrarische ondernemers kennismaken en geïnformeerd worden over 
vernieuwende aspecten van de agrarische bedrijfsvoering op het bedrijf van een collega die de 
betreffende vernieuwing heeft doorgevoerd. Deze vorm van kennisoverdracht (boeren kijken 
bij boeren) is gebruikelijk in de agrarische sector en sluit ook goed aan bij het agrarisch 
praktijkonderzoek waar op praktijkboerderijen specifieke innovaties in de agrarische 
bedrijfsvoering onder gecontroleerde omstandigheden in de praktijk worden onderzocht en 
getest. De directe resultaten van deze kennisoverdrachtactiviteiten van Stimuland zijn het 
aantal deelnemers aan deze activiteiten (zie hierna). Indirect hoopt Stimuland met deze 
activiteiten natuurlijk agrarische ondernemers aan te zetten om de vernieuwingen waarover ze 
tijdens de bijeenkomsten zijn geïnformeerd, op hun eigen bedrijf door te voeren. Over dit 
‘spin-off’ effect van dergelijke voorlichtingsactiviteiten zijn echter geen gegevens 
beschikbaar. 
 
Een derde type activiteit van Stimuland betreft kennis- en belangenbundeling. Een belangrijk 
onderdeel van deze activiteit is de zogenoemde gebiedsmakelaar. In het jaarverslag van 
Stimuland over 2003 wordt over de aard van deze functie het volgende opgemerkt: “De 
gebiedsmensen zijn actief met onder andere strategisch ondernemerschap, grondmobiliteit en 
kavelruil, samenwerking en verbreding van agrarische activiteiten” (Jaarverslag 2003, p. 4). 
Uit dit korte citaat blijkt dat de gebiedsmakelaar is gericht op het initiëren van vernieuwende 
activiteiten in specifieke plattelandsgebieden. De gebiedsmakelaar tracht samenwerking te 
bevorderen en belangen te bundelen binnen de vier thematische hoofdsporen van Stimuland 
en daarnaast met zijn kennis en deskundigheid, binnen het gebied, vernieuwingen te 
ondersteunen. De gebiedsmakelaar verricht een breed scala van activiteiten, variërend van 
overleg met instanties, netwerken, projectontwikkeling tot vertrouwenspersoon voor 
individuele agrariërs die bijvoorbeeld voor de keuze staan om een perceel met een collega-
ondernemer te ruilen, of zijn agrarische activiteiten te combineren met natuurbeheer of 
recreatie.  
 
De gebiedsmakelaar opereert in het krachtenveld van vele verschillende belangen in een 
bepaald gebied en draagt met zijn activiteiten bij aan bundelen van deze belangen ten dienste 
van de plattelandsvernieuwing. Een citaat uit het jaarverslag van Stimuland over 2003 geeft 
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een beeld van de wijze waarop Stimuland op deze wijze daaraan bijdraagt. Het betreft 
activiteiten op het terrein van natuurbeheer.   
 
“In 2003 heeft Stimuland het Stimuleringsprogramma Natuur en Landschap uitgevoerd. Dit 
project had tot doel om meer particulieren, zowel agrariërs als particuliere grondeigenaren, 
actief te krijgen op het gebied van natuur en landschapsbeheer. In 2003 zijn op 200 hectare 
nieuwe beheersovereenkomsten afgesloten en is er 15 hectare natuur aangelegd door boeren. 
Dit is met name bereikt door versterking van de rol van consulenten van de 12 bestaande 
agrarische natuurverenigingen in Overijssel. Ook is ingezet op de oprichting van nieuwe 
samenwerkingsverbanden, waaronder de werkgroep Groene Diensten Hardenberg en de 
Federatie Natuurlijk Platteland Oost (NPO). Het project heeft het netwerk tussen agrarische 
natuurverenigingen onderling en tussen consulenten van deze verenigingen en organisaties als 
DLG, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten versterkt. In oktober en 
november hield Stimuland in vijf regio’s voorlichtingsbijeenkomsten over particulier 
natuurbeheer. De avonden trokken in totaal 250 belangstellenden” (Stimuland Jaarverslag 
2003, p. 9).  
 
Uit het citaat kan worden opgemaakt dat het resultaat van het Stimuleringsprogramma Natuur 
en Landschap met uitzondering van het aantal belangstellenden voor de 
voorlichtingsbijeenkomsten, de afgesloten beheersovereenkomsten en de gerealiseerde 
hectares natuur, moeilijk is te kwantificeren.  
 
Stimuland is in de evaluatieperiode ook op andere thema’s betrokken geweest bij 
samenwerkingsverbanden. Op het terrein van het toerisme heeft Stimuland mede bijgedragen 
aan het realiseren van het Tuinpad, een netwerk van agrotoeristische activiteiten en heeft 
Stimuland bijgedragen aan het stimuleren van streekeigen producten alsmede de ontwikkeling 
van de keten voor de afzet van deze producten.  
 
Daarnaast heeft Stimuland in de evaluatieperiode deelnemers van zijn activiteiten 
ondersteund bij het verwerven van financiële ondersteuning voor vernieuwende activiteiten.   
 
Uit het overzicht van de werkingssfeer van de activiteiten van Stimuland kan worden 
geconcludeerd dat Stimuland, naar de aard van zijn activiteiten, vooral een 
voorwaardenscheppende functie vervult in de plattelandsvernieuwing in Overijssel, in het 
bijzonder door middel van kennistoepassing, kennisoverdracht en kennis- en 
belangenbundeling. De resultaten van een deel van deze activiteiten zijn direct waarneembaar 
in de concrete bedrijfsvernieuwingen die met ondersteuning van Stimuland zijn gerealiseerd. 
Het resultaat van de meer generieke informatie- en voorlichtingsactiviteiten is niet direct 
waarneembaar, omdat dergelijke activiteiten door middel van bewustwording en 
kennisverruiming agrariërs beogen aan te zetten tot bedrijfsvernieuwingen. De mate waarin 
dergelijke bedrijfsvernieuwingen als gevolg van de voorlichtingsactiviteiten worden 
geïnitieerd en gerealiseerd, kan door het ontbreken van gegevens, niet worden vastgesteld. 
Wel geeft het aantal deelnemers aan de generieke informatie-activiteiten een beeld van de 
reikwijdte van dergelijke activiteiten.  
 
Aantal deelnemers aan de activiteiten van Stimuland 
 
In de jaarverslagen van Stimuland over de jaren 2000 tot en met 2003 zijn in totaal 8677 
deelnemers van Stimuland-activiteiten geteld. In de tabel op de volgende pagina is de 
procentuele verdeling van dit aantal deelnemers over de vier hoofdthema’s weergegeven. 
Uit de tabel blijkt dat activiteiten binnen de thema’s duurzaamheid en innovatie procentueel 
gezien het grootste aantal deelnemers hebben getrokken. De verbredings en 
verdiepingsactiviteiten hadden in vergelijking met beide andere thema’s aanzienlijk geringere 
aantallen deelnemers. De verschillen per thema kunnen worden verklaard door de aard van de 
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activiteiten die binnen de verschillende thema’s zijn verricht. Binnen de thema’s 
duurzaamheid en innovatie zijn veel meer voorlichtings- en informatie activiteiten gericht op 
grote groepen verricht, terwijl op de thema’s verbreding en verdieping gaat om 
bedrijfsspecifieke ondersteuning van één of meerdere ondernemers.   
 
Thema Aandeel 
Duurzaamheid 51% 
Innovatie 43% 
Verbreding  5% 
Verdieping  1% 
Tabel 3.1 procentuele verdeling deelnemers naar hoofdspoor 
 
Uit de tabel kan worden afgeleid dat gemeten aan het aantal deelnemers, thematisch het 
accent ligt op de thema’s duurzaamheid en innovatie en minder op de thema’s verbreding en 
verdieping.  
 
Opvattingen van gebruikers en samenwerkingspartners over de resultaten 
van Stimuland 
 
In een telefonische enquête onder een selectie van de gebruikers van de dienstverlening van 
Stimuland, en enkele samenwerkingpartners zijn een aantal vragen opgenomen over de 
resultaten van Stimuland.5 Deze paragraaf geeft een overzicht van de opvattingen van deze 
ondervraagde personen en organisaties.   
 
De telefonische ondervraging van de gebruikers en samenwerkingspartners was niet bedoeld 
om een representatief en gekwantificeerd beeld te krijgen van de resultaten van Stimuland, 
maar om een indruk te verkrijgen van de resultaten in de perceptie van een aantal gebruikers 
en samenwerkinsgpartners. Om die reden zijn in deze paragraaf geen tabellen met aantallen 
opgenomen, omdat deze aantallen geen enkele representatieve betekenis hebben.  
 
De opvattingen van zowel de gebruikers als van de samenwerkingspartners bevestigen in 
grote lijnen het hierboven geschetste beeld van Stimuland als organisatie van 
kennistoepassing en kennisoverdracht. Vrijwel zonder uitzondering is de behoefte aan kennis, 
informatie en advies voor de ondervraagde gebruikers de aanleiding geweest voor de 
contacten met Stimuland. Daarnaast is een specifieke subsidieaanvraag of bundeling van 
krachten soms aanleiding om contact te leggen met Stimuland. De contacten zijn doorgaans 
tot stand gekomen naar aanleiding van berichten in de regionale pers of in de vakliteratuur of 
door middel van aankondigingen van Stimuland zelf. Incidenteel nemen de gebruikers zelf het 
initiatief om contact te leggen met Stimuland. In sommige gevallen werd men door een 
andere organisatie naar Stimuland verwezen. Ook zijn ondervraagde gebruikers door 
Stimuland benaderd met het verzoek om aan een project deel te nemen. 
 
Eenzelfde beeld van Stimuland als organisatie van kennistoepassing en kennisoverdracht 
treedt naar voren in de antwoorden op de vraag aan gebruikers waaruit de dienstverlening van 
Stimuland bestond. Zonder uitzondering werd hier gewezen op de individuele behoefte aan 
informatie, advies en begeleiding bij veranderingen in de bedrijfsvoering. Het merendeel van 
de ondervraagde gebruikers beoordeelt de kwaliteit, deskundigheid en communicatie van 
Stimuland als goed   
 

                                                           
5 In totaal zijn 37 gebruikers van Stimuland telefonisch ondervraagd. De gegevens om deze gebruikers 
te kunnen benaderen zijn door Stimuland beschikbaar gesteld. In de bijlage is een overzicht opgenomen 
van de vragen die aan de gebruikers zijn gesteld. 
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Verder is gebruikers ook gevraagd wat de betrokkenheid van Stimuland in hun geval heeft 
opgeleverd. Ook hier wordt het  beeld van Stimuland als kennis, advies en 
begeleidingsorganisatie bevestigd. Voor de individuele gebruiker heeft Stimuland bijgedragen 
aan meer en betere kennis van aspecten van de bedrijfsvoering, aan tijdelijke ondersteuning 
bij de implementatie van specifieke vernieuwingen of bij de aanvraag van bepaalde subsidies. 
Daarnaast heeft de dienstverlening door Stimuland de betreffende gebruikers ook in contact 
gebracht met collega-bedrijven en met instellingen en organisaties werkzaam op de specifieke 
thema’s van plattelandsvernieuwing. Stimuland functioneert daarbij als een ‘spin in het web’.  
 
Tot slot is de gebruikers gevraagd om de functie van Stimuland voor de 
plattelandsvernieuwing in Overijssel te typeren, mede in vergelijking tot andere organisaties 
werkzaam in de plattelandsvernieuwing in Overijssel. Ook hier bevestigen de antwoorden het 
beeld van Stimuland als organisatie voor bedrijfsgerichte innovaties en in mindere mate als 
een organisatie voor keten of gebiedsgerichte innovaties. Naar de mening van de 
ondervraagde gebruikers onderscheidt Stimuland zich van vergelijkbare organisaties door de 
specifieke gerichtheid op de praktijk van het agrarisch bedrijf, de toegankelijkheid en door de 
combinatie van bedrijfsondersteuning en subsidiegelden om bedrijfsvernieuwingen door te 
kunnen voeren. Wel werd in de antwoorden veel verwezen op een verschil tussen Stimuland 
met vergelijkbare organisaties, namelijk dat Stimuland met andere dan de agrarische functies 
van het platteland rekening houd. Daarnaast blijkt uit de antwoorden dat Stimuland door haar 
uitgebreide netwerk van contacten en kennis van de ontwikkelingen in specifieke gebieden in 
Overijssel, in staat is om ondernemers met de juiste organisatie en instanties in contact te 
brengen. Deze vorm van ondersteuning wordt door de ondervraagden zeer op prijs gesteld, 
omdat bijvoorbeeld verbredings- en verdiepingsactiviteiten de agrarische ondernemer in het 
algemeen in contact brengt met tot dusverre onbekende delen van de bureaucratie. Stimuland 
ondersteunt hen daarbij niet alleen bij het vinden van de weg in de ogenschijnlijke wirwar van 
regels, instanties en organisaties, maar ook bij de efficiënte en effectieve communicatie met 
de bureaucratie.  
 
De ondervraagde samenwerkingspartners bevestigen het door de gebruikers geschetste beeld 
van Stimuland als stimulator van plattelandsvernieuwing in Overijssel. De contacten zijn 
deels door de partners en deels door Stimuland gelegd. De contacten werden om verschillende 
redenen gelegd, waaronder het feit dat men elkaar als natuurlijke partner zag in de betreffende 
activiteit. Kennis en belangenbundeling met de bedoeling vernieuwingen op deelterreinen te 
faciliteren waren de belangrijkste motieven om te gaan samenwerken. Kwaliteit, 
deskundigheid en communicatie van Stimuland wordt unaniem als goed beoordeeld door de 
ondervraagde samenwerkingspartners. Ook zouden ze weer opnieuw met Stimuland 
samenwerken als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Volgens de ondervraagde 
partners onderscheidt Stimuland zich van andere organisaties omdat het als enige het 
vertrouwen geniet binnen de agrarische sector om innovatieve projecten te kunnen initiëren 
en te kunnen uitvoeren.  

3.5. Plattelandsontwikkeling in de provincie Overijssel in vergelijking met 
de landelijke trend 

 
Hierboven is een beeld geschetst van de resultaten van Stimuland in de periode 2000-2003. 
We zijn begonnen met een overzicht van de thematische accenten in de projecten van 
Stimuland waaruit is gebleken dat Stimuland binnen elk van de vier hoofdsporen projecten en 
activiteiten heeft verricht. Thematisch lag het accent van deze activiteiten op duurzaamheid 
(waaronder het verminderen van de milieubelasting ten gevolge van agrarische activiteiten) 
en op innovatie en innovatief ondernemerschap. Verder is gebleken dat Stimuland naar 
werkingssfeer van zijn activiteiten vooral door middel van kennistoepassing en 
kennisoverdracht bijdraagt aan plattelandsvernieuwing. Stimuland richt zich met zijn 
activiteiten vooral op de individuele agrarische ondernemer of groepen agrarische 
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ondernemers die vernieuwingen willen doorvoeren of willen samenwerken in specifieke 
vernieuwende activiteiten.  
 
De directe resultaten van deze procesgerichte activiteiten laten zich niet of nauwelijks 
kwantificeren, laat staan dat er een directe relatie zou kunnen worden gelegd tussen de 
resultaten van Stimuland en de ontwikkelingen op het Overijsselse platteland. Stimuland 
draagt met zijn activiteiten vooral bij aan het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden 
voor plattelandsvernieuwing in Overijssel maar het effect daarvan op het vernieuwingsproces 
kan niet ondubbelzinnig worden vastgesteld. Gegevens om zo’n effect te kunnen meten zijn 
er niet.   
 
Wel kan in beperkte mate worden nagegaan of het geheel van (beleids)inspanningen gericht 
op plattelandsvernieuwing in de provincie Overijssel tot dusverre effect heeft gehad op de 
innovatie in de agrarische sector in de provincie. De activiteiten van Stimuland zijn immers 
onderdeel van een veel breder geheel van inspanningen en activiteiten om de economische en 
ecologische condities op het Overijsselse platteland te verbeteren en te vernieuwen. Het effect 
van dit gehele pakket aan inspanningen en activiteiten kan in beperkte mate in beeld worden 
gebracht door de ontwikkelingen in het vernieuwingsproces in Overijssel te vergelijken met 
andere gebieden in Nederland. In de volgende figuren worden de resultaten van deze zeer 
beperkte ‘effectmeting’ in beeld gebracht. In de figuren worden een aantal aspecten van de 
verbreding en verdieping van de agrarische sector in de provincie Overijssel vergeleken met 
de landelijke trend in de ontwikkeling van deze aspecten. Indien Overijssel op de betreffende 
aspecten beter of slechter scoort dan het landelijk gemiddelde, dan geeft deze score een 
indicatie van het effect van alle inspanningen in de provincie Overijssel op het terrein van 
plattelandsvernieuwing. Op basis van deze ontwikkelingen kunnen op geen enkele wijze 
conclusies worden verbonden ten aanzien van het effect van de activiteiten van Stimuland op 
de plattelandsvernieuwing in Overijssel.  
 
De cijfers in onderstaande figuren zijn berekend uit de enkele landbouwstatistieken van het 
CBS die voor ons doel beschikbaar waren. We hebben ons beperkt tot enkele kenmerkende 
aspecten van verbreding en verdieping van de agrarische sector, niet alleen omdat over beide 
thema’s gegevens beschikbaar zijn tot en met 2003, maar vooral ook omdat verbreding en 
verdieping van agrarische activiteiten innovatief ondernemerschap vergt. Innovatie en 
innovatief ondernemerschap hebben in de evaluatieperiode relatief veel aandacht gehad in de 
activiteiten en projecten van Stimuland.  
 
Figuur 3.8 op de volgende pagina geeft een overzicht van de procentuele verschuivingen in 
het totaal aantal agrarische bedrijven en in het aantal biologische bedrijven. Landelijk gezien 
is tussen 2000 en 2002 het totaal aantal agrarische bedrijven met 8% afgenomen. Overijssel 
volgde tussen 2000 en 2002 deze landelijke trend; de afname in de provincie was exact gelijk 
aan het landelijk gemiddelde. Verder blijkt uit figuur 3.8 dat tussen 2000 en 2002 het aantal 
biologische bedrijven landelijk met 25% is toegenomen. In de provincie Overijssel was deze 
toename 21% en daarmee iets onder het landelijke gemiddelde.  Uit de figuur kan worden 
afgeleid dat de vermindering van het aantal agrarische bedrijven met agrarische activiteiten 
als hoofd- en nevenactiviteit in Overijssel in de periode 2000-2002 niet afwijkt van de 
landelijke trend. Verder kan uit de figuur worden opgemaakt dat de toename van het aantal 
biologische agrarische bedrijven in Overijssel tussen 2000 en 2002 wat achter is gebleven bij 
de landelijke trend.  
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Figuur 3.8: Procentuele verschuivingen in totaal aantal agrarische bedrijven en biologische 
bedrijven 2000-2002 

 
Figuur 3.9 geeft een overzicht van het totaal aantal bedrijven met enkele 
verbredingactiviteiten in Nederland en in de provincie Overijssel in 2003.6 Uit de figuur kan 
worden opgemaakt dat het aantal bedrijven in de provincie Overijssel dat 
verblijfsaccommodatie en recreatie aanbiedt, in 2003 hoger is dan het landelijk gemiddelde 
(273 versus 203 bedrijven). Ook het aantal agrarische bedrijven met zorgtaken is in Overijssel 
wat hoger dan het landelijk gemiddelde ( 35 versus 31). Het aantal Overijsselse bedrijven dat 
zijn eigen producten op de boerderij verwerkt, blijft in 2003 wat achter bij het landelijke 
gemiddelde (82 versus 92 bedrijven). Uit dit overzicht blijkt dat Overijssel op het terrein van 
recreatie en zorg in combinatie met agrarische activiteiten anno 2003 beter presteert dan het 
landelijk gemiddelde.  
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Figuur 3.9: Aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten in Nederland en de provincie Overijssel 
in 2003 

                                                           
6 CBS geeft alleen cijfers over 2003, uitgesplitst naar provincies. 
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Figuur 3.10 geeft een indicatie van ontwikkelingen op het terrein van agrarisch natuurbeheer. 
De figuur bevat slechts twee hele ruwe indicatoren, namelijk het aantal bedrijven dat 
agrarische activiteiten combineert met nestbescherming en het aantal bedrijven dat lid is van 
een agrarische natuurvereniging. De figuur vergelijkt het aantal bedrijven in Overijssel met 
het gemiddeld aantal bedrijven in Nederland in 2003. Uit de figuur blijkt dat er in Overijssel 
meer bedrijven zijn met nestbescherming dan gemiddeld in Nederland (1854 versus 1545). In 
het geval van lidmaatschap van een agrarische natuurvereniging, blijft het aantal bedrijven in 
Overijssel wat achter bij het landelijk gemiddelde (624 versus 763). 
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Figuur 3.10: Aantal bedrijven met nestbescherming en aangesloten bij een agrarische 
natuurvereniging 
 
Figuur 3.11 vergelijkt de ontwikkeling tussen 2000 en 2003 in organische stofproductie per 
hectare cultuurgrond in Overijssel met het landelijk gemiddelde.  
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Figuur 3.11: Ontwikkeling organische stofproductie per hectare cultuurgrond in Nederland en 
Overijssel tussen 2000 en 2002 
 
Uit de figuur blijkt dat de organische stofproductie in Overijssel tussen 2000 en 2002 
vergeleken met het landelijke gemiddelde wat sterker is afgenomen (min 3% versus min 2%).  
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Uit bovenstaande figuren waarin een aantal ontwikkelingen in de agrarische sector in 
Overijssel zijn vergeleken met de ontwikkelingen in Nederland, kan enkel worden 
geconcludeerd dat de ontwikkelingen in de plattelandsvernieuwing in Overijssel soms boven 
en soms onder het landelijke gemiddelde blijven. Zo is in Overijssel anno 2003 het aantal 
agrarische bedrijven met recreatie, zorgtaken en nestbescherming hoger dan het landelijke 
gemiddelde en is tussen 2000 en 2002 de organische stofproductie per hectare cultuurgrond in 
Overijssel sterker verminderd. In de periode 2000-2002 volgde de afname van het aantal 
agrarische bedrijven in Overijssel de landelijke trend en bleef de toename van het aantal 
biologische bedrijven in dezelfde periode wat achter bij de landelijke trend.  
 

3.6. Verhouding tussen de kosten en baten van de activiteiten van 
Stimuland 

 
Gegeven het feit dat de resultaten van Stimuland in de periode 2000-2003 vrijwel niet 
ondubbelzinnig kunnen worden gekwantificeerd, is het niet mogelijk om een gespecificeerd 
antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: 
 
Hoe was in de jaren 2000-2003 de verhouding tussen de ingezette financiële middelen voor 
Stimuland projecten en de bijdrage van deze projecten aan de provinciale 
plattelandsontwikkeling en vernieuwing? 
 
Een gespecificeerd antwoord op deze vraag vereist immers dat zowel de kosten als de baten 
kwantificeerbaar zijn om de verhouding tussen beide te kunnen bepalen. Hierboven is 
aangegeven dat de baten van Stimuland wel kunnen worden beschreven, maar niet voldoende 
kwantificeerbaar zijn. Om die reden geven we in deze paragraaf een overzicht van enkele 
financiële aspecten van de activiteiten van Stimuland. De cijfers in onderstaande tabel zijn 
berekend op basis van cijfers van Stimuland zelf.  
 
Budgetsubsidie provincie €     720.000 
Budgetsubsidie GLTO €     480.000 
Totale budgetsubsidie €  1.200.000 
Totaal aantal uitgevoerde activiteiten 268 
Gerealiseerde omzet met de activiteiten € 17.142.856 
Ratio totale budgetsubsidie/gerealiseerde 
omzet 

0,07 

Ratio aandeel provincie in 
budgetsubsidie/gerealiseerde omzet 

0,04 

Ingezette budgetsubsidie per activiteit  € 4.477 
Ingezette provinciale budgetsubsidie per 
activiteit 

€ 2.686 

Ontvangen budgetsubsidie per deelnemer € 138 
Ontvangen provinciale budgetsubsidie 
per deelnemer 

€ 83 

Tabel 3.2 Financiën van de activiteiten van Stimuland in de periode 2000-2003  
 
Bij de budgetsubsidie is er vanuit gegaan dat Stimuland in de periode 2000-2003 jaarlijks 
dezelfde bedragen heeft ontvangen. Verder is het bedrag aan omzet de beste benadering van 
de bij de activiteiten betrokken financiële middelen (subsidies, eigen bijdragen en dergelijke). 
Het omzet bedrag is exclusief mogelijke financiële spin-offs van de activiteiten.  
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Uit de tabel blijkt dat Stimuland in de periode 2000-2003 in totaal 268 activiteiten heeft 
uitgevoerd.7 In totaal ontving Stimuland € 1.200.000 aan budgetsubsidie van de provincie en 
GLTO. Deze budgetsubsidie werd verleend voor de uitvoering van een aantal gespecificeerde 
activiteiten, zoals projectontwikkeling en projectcoördinatie en monitoring en verslaglegging, 
waarvoor projectsubsidies geen of onvoldoende dekking verschaffen. Uit de tabel blijkt 
verder dat er per activiteit € 4477 aan budgetsubsidie is ontvangen. Het provinciale aandeel in 
deze budgetsubsidie bedroeg € 2686. Met de ontvangen budgetsubsidie is door Stimuland in 
de periode 2000-2003 een directe omzet gerealiseerd van circa € 17.142.856, een bedrag dat 
waarschijnlijk is opgebouwd uit ontvangen projectsubsidies en eigen bijdragen van 
deelnemers aan de activiteiten. Ook blijkt uit de tabel dat de ratio totale budgetsubsidie / 
totaal gerealiseerde omzet in de periode 2000-2003 0,07 bedroeg. Dit betekent dat met één 
euro aan budgetsubsidie € 14,28 (1/0.07) aan omzet is gerealiseerd en € 25,- (1/0.04) aan 
omzet als louter wordt gerekend met het provinciale aandeel in de budgetsubsidie. Tot slot 
blijkt uit de tabel dat per deelnemer een bedrag van € 138 aan totale budgetsubsidie is 
ontvangen en een bedrag van € 83 aan provinciale budgetsubsidie.  
 
Met behulp van de financiële kengetallen uit tabel 3.2 zijn een aantal berekeningen gemaakt 
die gedetailleerder inzicht geven in de verleende budgetsubsidie en projectsubsidie per 
deelnemer en per activiteit. Tabel 3.3  geeft een overzicht van de gewogen totale en 
provinciale budgetsubsidie die per deelnemer en per activiteit is verleend voor activiteiten in 
de vier thematische hoofdsporen. 
  
Thema Procentueel 

aandeel 
projecten 

Procentueel 
aandeel aantal 
deelnemers 

Gewogen totale 
budgetsubsidie 
per deelnemer8 

Gewogen 
provinciale 
budgetsubsidie 
per deelnemer9 

Gewogen totale 
budgetsubsidie 
per activiteit10 

Gewogen 
provinciale 
budgetsubsidie 
per activiteit11 

Duurzaamheid 28 51 €     75 €     46 €     97 €     96 
Innovatie 42 43 €   134 €     81 €   114 €     64 
Verbreding 17   5 €   469 €   282 €   280 €   157 
Verdieping 13   1 € 1794 € 1079 €   367 €   206 

Tabel 3.3: Verleende budgetsubsidie per hoofdthema naar deelnemer en activiteit 

  
Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de budgetsubsidie per deelnemer en activiteit over de 
vier hoofdthema’s verschilt. Deze verschillen worden veroorzaakt door variaties in het aantal 
projecten en in het aantal deelnemers aan de projecten. Binnen de thema’s duurzaamheid en 
innovatie zijn meer projecten uitgevoerd die bovendien gericht waren op grotere groepen 
deelnemers. Binnen de thema’s verbreding en verdieping werden vooral individuele agrariërs 
ondersteund in de vernieuwing van hun bedrijfsactiviteiten. Dergelijke projecten zijn 
kleinschalig en arbeidsintensief en nemen daardoor per deelnemer en activiteit meer 
budgetsubsidie dan de meer massaler bezochte activiteiten binnen beide andere hoofdsporen. 
Tegelijkertijd zijn de resultaten van de activiteiten binnen verbreding en verdieping directer 
zichtbaar in de toename van het aantal bedrijven met verbredingactiviteiten of biologische 
landbouw. Binnen beide andere hoofdthema’s wordt per deelnemer en per activiteit minder 
budgetsubsidie verleend, maar zijn tegelijkertijd de directe resultaten van de projecten, met 
uitzondering van het aantal deelnemers, niet of nauwelijks zichtbaar gemaakt of wellicht niet 
of nauwelijks zichtbaar te maken.  

                                                           
7 Met deze activiteiten zijn de projecten bedoeld die Stimuland binnen de verschillende thema’s heeft 
uitgevoerd. Deze zijn niet gelijk aan de projecten in de overige overzichten in dit hoofdstuk, omdat de 
onderzoekers projecten op een hoger aggregatieniveau hebben geteld dan Stimuland. Vandaar dat in 
tabel 3.2 wordt gesproken van activiteiten in plaats van projecten.   
8 Berekend als ratio projecten/deelnemers x € 138 (totale budgetsubsidie per deelnemer). 
9 Berekend als ratio projecten/deelnemers x € 83  (provinciale budgetsubsidie per deelnemer) 
10 Berekend als 1/procentueel aandeel projecten x € 4777 (totale budgetsubsidie per activiteit). 
11 Berekend als 1/procentueel aandeel projecten x € 2686 (provinciale budgetsubsidie per activiteit) 
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In tabel 3.2 werd een indicatie gegeven van de directe omzet die Stimuland met haar 
projecten in de periode 2000-2003 heeft gegenereerd. Wanneer wordt verondersteld dat een 
deel van deze omzet bestaat uit projectsubsidies van provinciale of landelijke overheid en een 
deel uit eigen bijdragen van deelnemers, dan is het mogelijk om een indicatie te geven van de 
verleende projectsubsidies binnen de vier hoofdthema’s. Tabel 3.4 geeft daarvan een 
overzicht. In de tabel zijn de bedragen aan projectsubsidies berekend onder de aanname dat de 
projectsubsidie 40% van de omzet bedraagt en de eigen bijdrage van de deelnemers 60% en 
onder de aanname dat de projectsubsidie 60% bedraagt en de eigen bijdrage 40%. 
 
Thema Procentueel 

aandeel 
projecten 

Project subsidie 
40% van de 
omzet 

Project subsidie 
60% van de 
omzet 

Duurzaam 28 € 1.730.000 € 2.856.000 
Innovatie 42 € 2.604.000 € 4.284.000 
Verbreding 17 € 1.054.000 € 1.734.000 
Verdieping 13 €    806.000 € 1.326.000 

Tabel 3.4: Verdeling projectsubsidie bij aanname 40% of 60% omzet = projectsubsidie 

 
Uit tabel 3.4 kan worden opgemaakt dat de projectsubsidies voor verbreding en verdieping in 
de periode 2000-2003 lager waren dan die voor duurzaam en innovatie. Wanneer echter het 
aantal deelnemers aan de verschillende projecten in de berekening wordt betrokken, dan 
ontstaat het beeld zoals weergegeven in tabel 3.5. 
 
Thema Gewogen 

projectsubsidie per 
deelnemer 

Duurzaam €       950 
Innovatie €     2543 
Verbreding €     3583 
Verdieping €  10.478 

Tabel 3.5: Projectsubsidie (40%) per deelnemer 

 
Gemeten aan totale bedragen aan projectsubsidie blijkt in de periode 2000-2003 relatief meer 
te zijn besteed aan projecten gericht op duurzaamheid en innovatie dan aan projecten gericht 
op verbreding en verdieping. Per deelnemer was de verleende projectsubsidie binnen 
verbreding en verdieping wel hoger dan binnen duurzaam en innovatie.  
 
Uit bovenstaande ruwe berekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 

1. Op basis van de berekeningen kunnen geen onderbouwde conclusies worden 
getrokken over de doelmatigheid van de bestedingen, omdat er geen volledig beeld 
bestaat van de resultaten en effecten van de projecten. De vraag of Stimuland 
doelmatig heeft bijgedragen aan de provinciale doelstellingen voor 
plattelandsontwikkeling kan derhalve niet wetenschappelijk onderbouwd worden 
beantwoord.  

2. In de periode 2000-2003 is er per project en per deelnemer minder budgetsubsidie 
besteed binnen de thema’s duurzaam en innovatie dan binnen de thema’s verbreding 
en verdieping.  

3. Voor de projectsubsidies geldt, voor een aandeel van de projectsubsidie in de totale 
omzet van zowel 40% als van 60%, dat absoluut gezien meer subsidie is verleend aan 
projecten binnen de thema’s duurzaam en innovatie dan aan de thema’s verbreding en 
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verdieping. Wanneer per deelnemer gerekend wordt, ligt de verhouding precies 
andersom. 

4. De verdeling van projectsubsidiestromen over de vier hoofdthema’s is niet dezelfde 
als de beleidsprioritering van de provincie zoals verwoord in de kaderbrieven aan 
Stimuland. In de subsidiestromen was de volgorde in thematische prioriteit innovatie, 
duurzaam, verbreding en verdieping. In de kaderbrieven was de volgorde in de 
thematische prioriteit verdieping (biologische landbouw), duurzaam en verbreding. 
Deze verschillen tussen subsidiestromen en beleidsprioriteiten kunnen door tal van 
factoren zijn veroorzaakt. Hierboven hebben we al gewezen op de complexiteit 
rondom de biologische landbouw. Omschakeling is een beslissing van individuele 
ondernemers die slechts weinigen tot dusverre hebben genomen. Verder kunnen de 
verschillen ook zijn veroorzaakt doordat de beschikbare subsidieregelingen andere 
prioriteiten kenden dan die in het beleid van de provincie Overijssel. Ook kan het zijn 
dat het aantal subsidiemogelijkheden voor de biologische landbouw in de periode 
2000-2003 nog beperkt was in vergelijking tot andere agrarische vernieuwings-
activiteiten. 

 

3.7. Oordeel betrokkenen over de doelmatigheid van de bijdrage van 
Stimuland 

 
Stimuland is van mening dat het, binnen de huidige mogelijkheden van de agrarische sector, 
en gegeven de financiële condities, positief heeft bijgedragen aan de plattelandsvernieuwing 
in Overijssel. Men verwijst daarbij naar de projecten die zijn uitgevoerd, het aantal 
deelnemers aan de projecten en de resultaten, zoals het aantal agrariërs met een beheersplan 
voor zijn bedrijf, het aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten en het aantal bedrijven dat 
is omgeschakeld op biologische landbouw.  
 
Betrokkenen van de provincie wijzen op hun bijdrage aan de projectformulering en aan de 
projectrealisatie door middel van fondswerving. Ook wijzen ze erop dat Stimuland zich bij de 
fondswerving te veel richt op de provinciale overheid. Geïnterviewden roemen Stimuland’s 
positie en deskundigheid als intermediar tussen beleid en praktijk, maar zijn de mening 
toegedaan dat Stimuland’s bedrijfsgerichte focus op plattelandsvernieuwing een verbreding 
vraagt naar keten- en gebiedsgerichte vernieuwingsactiviteiten om het plattelandsbeleid in de 
provincie Overijssel ook in de toekomst mede te kunnen uitvoeren. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat op planniveau de ontwikkeling van het plattelandsbeleid door is gegaan in de 
afgelopen jaren. In het beleid is de gebiedsgerichte integrale aanpak van de vernieuwing veel 
centraler komen te staan. Op beleidsplanniveau is het plattelandsbeleid inmiddels herijkt ten 
gevolge van de reconstructiewet. Deze herijkingoperatie heeft inmiddels geleid tot een set van 
reconstructieplannen voor verschillende gebieden in de provincie Overijssel. In deze plannen 
wordt de integrale aanpak van het vernieuwingsproces bepleit. Stimuland kan naar de mening 
van betrokkenen bij de provincie gezien haar deskundigheid en past performance, zeker een 
rol in spelen in de uitvoering van de plannen, mits zij in staat is om haar dienstenpakket te 
herijken aan de toenemende wens vanuit het beleid om plattelandsvernieuwing integraal en 
gebiedsgericht uit te voeren.  
 
De samenwerkingspartners waarmee in het kader van dit onderzoek is gesproken, zijn ronduit 
positief over hun samenwerking met Stimuland. Hetzelfde geldt voor de ondervraagde 
gebruikers van de dienstverlening van Stimuland. De samenwerkingspartners en de 
gebruikers hebben uiteraard geen oordeel over de doelmatigheid van de projecten van 
Stimuland, maar wel over de kwaliteit en deskundigheid van Stimuland alsmede de bijdrage 
van Stimuland aan de plattelandsvernieuwing. Dit oordeel is over alle aspecten positief.  
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De oordelen van betrokkenen geven persoonlijke indrukken weer, gebaseerd op individuele 
ervaringen met de activiteiten van Stimuland. Die indrukken zijn zonder uitzondering positief. 
Binnen de ambtelijke organisatie van de provincie Overijssel werden deze positieve geluiden 
vergezeld door duidelijke meningen over de plaats en positie van Stimuland in het 
(toekomstige) plattelandsbeleid in Overijssel. 
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4. De aansturing van Stimuland door de provincie 
 
 

4.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de inhoudelijke en financiële relatie tussen de provincie Overijssel 
en Stimuland. Daarmee beantwoordt dit hoofdstuk de volgende onderzoeksvragen: 
 

• Hoe heeft de provincie Overijssel in de jaren 2000-2003 uitvoering gegeven aan de 
voorbereiding, de financiering, de beoordeling, het toezicht en de evaluatie van de 
Stimuland projecten ten behoeve van de plattelandsontwikkeling en vernieuwing?  

• Hoe oordelen betrokkenen over de uitvoering van de provinciale 
verantwoordelijkheden met betrekking tot Stimuland? 

 
De inhoudelijke en de financiële aansturing van Stimuland door de provincie wordt hierna in 
twee afzonderlijke paragrafen beschreven.  
 
 

4.2. De inhoudelijke aansturing van Stimuland door de provincie 
 
 
De inhoudelijke aansturing door middel van kaderbrieven  
 
Over de inhoudelijke provinciale aansturing van Stimuland werd op basis van de conclusies in 
de evaluatie van Stimuland in 1999 aanbevolen om als provincie ‘een betere invulling te 
geven aan de functie van opdrachtgever richting Stimuland, hetgeen inhoudt: het eenduidig 
vaststellen van themaprogramma’s, prioriteiten, doelstellingen en de meetpunten daarbij en 
ook het monitoren van de voortgang’.12   
 
De provincie heeft deze aanbeveling over de inhoudelijke aansturing van Stimuland 
geëffectueerd door middel van de kaderbrieven waarin de provincie haar beleidsinhoudelijke 
prioriteiten aan Stimuland communiceerde, met het verzoek deze uit te werken in een jaarlijks 
programma van projecten en activiteiten. Daarmee werd de traditie in de provinciale 
aansturing van Stimuland feitelijk voortgezet, omdat de eerste provinciale kaderbrief aan 
Stimuland dateert uit 1997.13   
 
De uitwerking van gebiedsvisies (zie hoofdstuk 2) in jaarplannen, was in de evaluatieperiode 
een belangrijke inhoudelijke bron voor de provinciale aansturing van Stimuland, naast 
specifieke beleidskaders als landbouw, milieu, zorg en natuurbeheer. In de evaluatieperiode 
heeft Stimuland elk jaar naar aanleiding van de ontvangen kaderbrieven een jaarprogramma 
samengesteld en ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd. De voortgang in de uitvoering 
van de jaarprogramma’s werd elk kwartaal aan de provincie gerapporteerd en jaarlijks werden 
overzichten van de uitgevoerde projecten alsmede de projectresultaten in een jaarverslag aan 
de provincie gerapporteerd.  
 
De wijze waarop de provincie inhoudelijk haar prioriteiten heeft verwoord aan Stimuland is 
onderzocht door middel van een inhoudsanalyse van de kaderbrieven 2000, 2001 en 2002 en 

                                                           
12 Zie de GS-notitie met kenmerk LNL/1999/836).  
13 Kaderbrief gedateerd 9 oktober 1997 met kenmerk RLG 97/2084. Aan deze brief wordt gerefereerd 
in de kaderbrief van 14 juli 1998 met kenmerk MBG 98/1737. 
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de Prestatieafspraak op basis van budgetsubsidie 2003.14  De inhoudsanalyse bestond uit het 
identificeren en inventariseren van richtlijnen aan Stimuland.  In de volgende tabel (4.1a en b) 
zijn de resultaten van deze inhoudsanalyse weergegeven. 
 

Tabel 4.1a. Beleidsinhoudelijke aansturing van Stimuland in de provinciale kaderbrieven 
 
 

                                                           
14 Voor 2003 werd geen kaderbrief verzonden. In plaats daarvan werden afspraken gemaakt op basis 
van het jaarprogramma 2003, zoals verwoord in de Prestatieafspraak op basis van budgetsubsidie 
(SIEO) 2003, Deventer december 2003. 

Thematisch (zonder gebiedsspecificatie): 
•    Biologische landbouw 

• Integratie biologische methoden in gangbare landbouw 
• Begeleiden van EKO-platform tot zelfstandig platform 
• Onderzoeken mogelijkheden ecologische tuinbouw 
• Bovengemiddelde toename aantal biologische bedrijven 

 
•     Milieu (beschermingsgebieden) Landbouwkundige ontwikkeling 

• Zelfde als vorige kaderbrief (1999)  
• Opschalen van project ‘waterbeheer landbouwbedrijven’ gericht op het tegengaan van verdroging 
• Maatregelen moeten additioneel zijn aan gangbare beleid 
• Accent op kennisontwikkeling en verspreiding 
• Resultaten inzichtelijk maken 
• Meer watermanagement projecten op bedrijven 
• Grondgebonden landbouwextensivering (ivm nitraatuitspoeling) 
• Verminderen gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
• Vermindering milieubelasting 

 
• Verbreding 

• Markt- en ketenontwikkeling kwaliteitsprodukten (regionaal) 
• Professionalisering van de verbreding (uitbouwen Tuinpad) 
• Agrarisch natuur en landschapsbeheer (verdieping Groene Alliantie) 
• Versterken Groene alliantie als provinciaal platform voor agrarisch natuurbeheer 
• Verbredingsprojecten richten op economisch draagvlak en omgevingskwaliteit 

 
•   Opschalen van projecten Toekomstgericht ondernemen 
 
Gebiedsgericht (met thematische specificatie): 
Noordoost Twente 

• Agrarisch natuurbeheer 
• Toekomstgericht ondernemerschap op gebiedsdoelstellingen richten 
• Landbouw als drager cultuurlandschap 

 
Vecht-Regge 

• Stimuleren biologische landbouw 
• Verbreding landbouw 

 
Witte gebieden 

• Activiteiten ontwikkelen op basis van algemene provinciale beleidskader 
• Mede uitvoering van programma’s gebiedsgericht beleid voor volgende gebieden: 

o NW Overijssel, Vecht-Regge, NO Twente en ZW Twente 
o In alle gebieden volgende prioritaire thema’s: 

 Versterking biologische landbouw 
 Markt en ketenontwikkeling kwaliteitsproducten 
 Professionalisering van de verbreding 
 Ontwikkelen agrarisch natuur en landschapsbeheer 
 Vermindering van milieubelasting vanuit landbouw 
 Bevorderen duurzame landbouw 

• Doorgaan met gebiedsgerichte focus in activiteiten 
• Werken aan milieuproblemen per gebied 
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Tabel 4.1b. Beleidsinhoudelijke aansturing van Stimuland in de provinciale kaderbrieven 
 
Uit dit overzicht met beleidsprioriteiten kan het volgende worden opgemaakt: 
 
1. Thematisch lag het accent in de provinciale aansturing van Stimuland op biologische 

landbouw, landbouwkundige ontwikkeling15 en verbreding van agrarische activiteiten. 
2. In de gebiedsgerichte aansturing heeft de provincie in de periode 2000-2003 voor twee 

provinciale regio’s beleidsprioriteiten gespecificeerd. Daarnaast werden 
beleidsprioriteiten voor de niet-gespecificeerde gebieden verwoord onder verwijzing naar 
‘witte gebieden’.  

3. Uit het overzicht van beleidsprioriteiten blijkt dat de thematische en gebiedsgerichte 
aansturing deels overlappen.  

4. Verder kan worden opgemaakt dat de provinciale beleidsprioriteiten in wissellende mate 
van specificatie zijn verwoord. Soms worden algemene verwachtingen geformuleerd, 
soms worden deze verwachtingen verwoord als een specifieke taak, als een specifieke 
inspanningsverplichting of als een specifieke resultaatverplichting.  

5. Naast de thematische en gebiedsgerichte prioriteiten zijn in de kaderbrieven ook 
verwachtingen verwoord met betrekking tot het stimuleren en versterken van 
samenwerking ten bate van een integrale aanpak van plattelandsvernieuwing. 

6. In de provinciale aansturing werden een aantal algemene verwachtingen verwoord die 
noch thematisch, noch gebiedsspecifiek zijn. Het betreft de algemene provinciale 
beleidskaders waarmee Stimuland rekening diende te houden alsmede enkele algemene 
verwachtingen ten aanzien financiële middelen en communicatie. 

 
Stimuland heeft in de periode 2000-2003 de kaderbrieven en prestatieafspraken uitgewerkt in 
jaarprogramma’s en deze jaarlijks ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd. Door middel 
van kwartaal en jaarrapportages aan de provincie werden voortgang en resultaten 
gerapporteerd. Deze rapportages werden vervolgens door de provincie geaccordeerd.  
 
 
 

                                                           
15 Landbouwkundige ontwikkeling betreft milieuverbeteringen in de agrarische bedrijfsvoering en 
maakt in de classificatie van projecten en projectresultaten in hoofdstuk 3 deel uit van het hoofdspoor 
‘duurzaamheid’.  

Samenwerking 
 Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden 
 Versterken samenwerking actoren ten bate van integrale aanpak landelijk gebied 
 Versterken Stimuland als netwerkorganisatie door uitbouwen samenwerking met een aantal genoemde 

partijen in Overijssel 
 Stimuleren samenwerkingsprojecten gericht op integrale aanpak 

 
Algemeen: 
 Algemene beleidskader (beleidskader vorige kaderbrief blijft gelden):  

o Provinciale landbouwvisie 
o Gebiedsgericht milieubeleid 
o Plattelandsvernieuwing 

 Integrale aanpak plattelandsvernieuwing 
 Verandering van de provinciale aansturing van Stimuland, van inputsturing naar output sturing (van uitvoeren 

maatregelen naar leveren van gespecificeerde prestaties) 
 Initiëren van vernieuwende projecten die vanuit beleid in gang worden gezet 
 Advies en informatie bij opstellen van beleidsdocumenten (op verzoek) 
 Laagdrempelig loket zijn in gebieden waar Stimuland projecten doet 
 Aantrekken van EU en landelijke financiële middelen voor plattelandsontwikkeling 
 In communicatie relatie met provincie en GLTO benadrukken 
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Opvattingen van betrokkenen over de inhoudelijke aansturing van  Stimuland 
door de provincie 
 
Uit de interviews met medewerkers van de provincie en Stimuland over de inhoudelijke 
aansturing treedt het beeld naar voren dat in de periode 2000-2003 tijdens de momenten van 
overleg is gesproken en gediscussieerd over de inhoud van de plannen en programmering, de 
voortgang en de resultaten van de activiteiten van Stimuland, waarbij ook verschillen van 
mening aan het licht traden. Het debat tussen provincie en Stimuland ging echter niet zozeer 
over de provinciale richtlijnen, maar vooral over de inhoudelijke focus van projecten en 
projectresultaten en de financiering van projecten. Dit inhoudelijke en financiële debat tussen 
provincie en Stimuland is voor een belangrijk deel terug te voeren tot een probleem van 
beleidsintegratie dat zich met name bij de uitvoering van plannen en programma’s 
manifesteert. Dit algemene probleem heeft zich ook gemanifesteerd in de inhoudelijke en 
financiële relatie tussen provincie en Stimuland in de periode 2000-2003. 
 
In beleidsplannen en beleidsprogramma’s wordt doorgaans volop aandacht geschonken aan 
de beleidsintegratie. De gebiedsgerichte integrale aanpak van plattelandsproblemen is een 
duidelijk voorbeeld van beleidsintegratie. De reconstructieplannen die recentelijk zijn 
verschenen, zijn een tweede voorbeeld van beleidsintegratie op gebiedsniveau. 
Plattelandsproblemen worden in zulke documenten in samenhang geanalyseerd en 
gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de oplossingsrichtingen. Achter zulke geïntegreerde 
probleemanalyses en beleidsvoornemens blijkt echter een weerbarstige wereld van 
verkokering en versnippering schuil te gaan die veelal pas tijdens de beleidsuitvoering aan het 
licht treedt.    
 
Het probleem van beleidsintegratie heeft zich niet zo zeer gemanifesteerd in de inhoud van de 
kaderbrieven, maar vooral tijdens de uitwerking en realisatie van de provinciale richtlijnen in 
projecten en activiteiten. Het debat daarover tussen provincie en Stimuland heeft zich 
gedurende de evaluatieperiode inhoudelijk toegespitst op de focus van projecten: 
bedrijfsgericht versus gebiedsgericht. De provincie stond gaandeweg meer de gebiedsgerichte 
aanpak van plattelandsvernieuwing voor, terwijl Stimuland met name via de bedrijfs- en 
ondernemersgerichte aanpak beoogde bij te dragen aan plattelandsontwikkeling. De provincie 
verwoordde haar voorkeur in de kaderbrief 2001 en Stimuland deed hetzelfde in haar 
beleidsplan ‘Kiezen voor ondernemen’.  
 
Dit inhoudelijke debat is deels overvleugeld door de financieringsmogelijkheden van de 
projecten van Stimuland. Voor zover daarbij financiering uit provinciale regelingen in het 
geding was, manifesteerde zich wederom het probleem van de beleidsintegratie, omdat deze 
regelingen doorgaans thematische of sectorale activiteiten en projecten financieren, in plaats 
van integrale of gebiedsgerichte activiteiten. De rigiditeit van de regelingen stond daarbij 
soms op gespannen voet met de inhoudelijke focus van de projecten.  
 
Het probleem van de beleidsintegratie heeft in de praktijk echter de voortgang in activiteiten 
van Stimuland niet belemmerd. Het wierp wel extra hindernissen op in het traject van 
projectformulering tot projectrealisatie. Ondanks deze extra hindernissen bestaat over en weer 
respect en waardering voor ieders verantwoordelijkheden en taakuitoefening, waarbij de 
geïnterviewde provinciale medewerkers de kracht van Stimuland als intermediair tussen 
beleid en agrarische praktijk roemen.  
 
Kortom, in de praktijk bleek het niet altijd even gemakkelijk om vorm en inhoud te geven aan 
de taakverdeling die zo helder uit de vorige evaluatie kwam: de provincie ontwikkelt beleid 
en Stimuland voert uit. Daaraan heeft, zo bleek in de interviews, ook het niveau waarop het 
debat werd gevoerd, bijgedragen. Stimuland en de provincie hebben namelijk relatief lang op 
het niveau van projecten met elkaar gedebatteerd over de invulling van projecten, waarbij 
Stimuland niet consequent vanuit ondubbelzinnige verwachtingen werd bejegend. In deze 
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decentrale communicatie werd de uitvoerende taak en positie van Stimuland in de provinciale 
plattelandsvernieuwing niet door alle gesprekspartners als vanzelfsprekend beschouwd, 
terwijl dit op grond van de kaderbrieven wel mocht worden verwacht. Verder heeft de 
decentrale communicatie over projecten en projectfinanciering ook tijd en energie gekost.  
 
In 2003 is de provinciale communicatie met Stimuland op het niveau van ambtelijk 
management gevoerd, met als zichtbaar resultaat de prestatieafspraken voor 2004. Deze 
prestatieafspraken zijn in verhouding tot de kaderbrieven veel specifieker geformuleerd naar 
activiteiten en prestaties. Verder is in de prestatieafspraak 2004 ook de financiering van de uit 
te voeren activiteiten gespecificeerd en gegarandeerd. Deze vorm van aansturing weerspiegelt 
derhalve meer de in 1999 geformuleerde intentie om Stimuland inhoudelijk meer specifiek en 
resultaatgericht aan te sturen. Bovendien weerspiegelt deze vorm van aansturing ook beter de 
taakverdeling tussen provincie en Stimuland. Daarnaast voorkomt zo’n gespecificeerde 
afspraak dat tijdens de uitvoering veel tijd en energie gestoken moet worden in het formuleren 
en legitimeren van projecten en het verwerven van projectfinanciering.  
 

4.3. De financiële relatie tussen provincie en Stimuland 
 
In de periode 2000-2003 is door middel van twee subsidievormen financieel inhoud gegeven 
aan de relatie tussen provincie en Stimuland: de budgetsubsidie en de projectsubsidie. De 
budgetsubsidie werd door de provincie Overijssel en GLTO, beide oprichters van de Stichting 
Stimuland, verleend. De subsidie werd verleend voor de uitvoering van een aantal nader 
gespecificeerde taken, zoals projectontwikkeling, project coördinatie en monitoring, 
relatiemanagement en voorlichting en  publiciteit. De budgetsubsidie voorzag in de 
financiering van een aantal uitgaven die verband houden met de continuïteit en 
verantwoording van de projectmatige activiteiten van Stimuland.  
 
De tweede subsidievorm, de projectsubsidie, was gerelateerd aan de projecten die Stimuland 
in de periode 2000-2003 heeft uitgevoerd. De projectsubsidies waren deels afkomstig uit 
provinciale subsidieregelingen voor onder meer plattelandsontwikkeling, zorg, milieu, 
natuurbeheer en deels uit nationale subsidieregelingen die door anderen dan de provinciale 
overheid werden beschikt. Voorbeelden van landelijke subsidieregelingen voor 
plattelandsontwikkeling zijn het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en de 
Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). POP is de Nederlandse invulling van het 
Europese plattelandsbeleid en wordt (mede) gefinancierd de Europese Unie.  
 
Kenmerkend voor zulke landelijke subsidieregelingen is de bemoeienis van de provinciale 
overheid met de inhoudelijke uitwerking van de programma’s naar het provinciale gebied en 
met de beleidsmatige toetsing van projectvoorstellen, zonder provinciaal beschikkingsrecht 
over de toekenning van subsidiegelden. Projecten in het kader van POP worden bijvoorbeeld 
beschikt door LASER (Landelijke Service bij Regelingen) en DLG (Dienst Landelijk 
Gebied). Beide instanties toetsen op basis van een breder pakket aan voorwaarden dan de 
provinciale beleidstoetsing, waardoor het in de praktijk is voorgekomen dat Stimuland 
projecten beleidsmatig positief werden beoordeeld door de provincie, maar uiteindelijk 
negatief werden beschikt.  
 
Deze fragmentatie in projectbeschikking heeft er toe geleid dat de prestatieafspraken tussen 
provincie en Stimuland alsmede het tijdstip van projectuitvoering soms onder druk kwamen 
staan. De uitvoering van de projecten en daarmee het nakomen van de prestatieafspraken 
waren onder dergelijke omstandigheden immers afhankelijk van positieve beschikking over 
de projectfinanciering. Provincie en Stimuland hebben in voorkomende gevallen nauw 
samengewerkt om een positieve beschikking te bewerkstelligen. Ook hebben dergelijke 
situaties discussie opgeleverd tussen provincie en Stimuland over de vraag  wie in zulke 
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gevallen het financiële risico draagt in het geval er met de projectuitvoering werd begonnen in 
afwachting van de definitieve beschikking.    
 
De problematiek rondom de financiering van projecten voor plattelandsontwikkeling 
overstijgt de provinciegrens en zijn onderdeel van een geheel van problemen en knelpunten 
bij de uitvoering van POP in Nederland. In de mid-term evaluatie van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma worden deze en vele andere knelpunten in de organisatie 
en uitvoering van POP genoemd en erkend en worden ook voorstellen geformuleerd om de 
problemen en knelpunten te verminderen en op te lossen.16  
 
Voor het onderhavige onderzoek is het niet noodzakelijk om op deze in de mid-term evaluatie 
geconstateerde problemen en knelpunten in te gaan. Voor het onderzoek is het wel van belang 
om het debat tussen provincie en Stimuland in de periode 2000-2003 mede te bezien en te 
begrijpen tegen de achtergrond van de veel bredere problematiek rondom de organisatie en 
financiering van de plattelandsontwikkeling in Nederland.  
 
Deze problematiek houdt mede verband met de relatie die er bestaat tussen de nationale 
financiële middelen en de middelen die de Europese Unie (EU) voor plattelandsvernieuwing 
beschikbaar stelt. De provincie Overijssel heeft Stimuland in de afgelopen jaren ook gevraagd 
om naast de provinciale middelen voor projectfinanciering ook middelen van de centrale 
overheid en van de EU aan te trekken. Stimuland heeft aangegeven dat zij zonder actieve 
betrokkenheid van de provincie vrijwel niet in staat is om EU middelen aan te trekken. Het 
aanboren en verwerven van EU-fondsen is erg moeilijk en blijft, aldus Stimuland, zonder 
ondersteuning en coördinatie van de provincie, vrijwel kansloos.  
 
Het niet of onvoldoende benutten van EU-financiering voor de plattelandsvernieuwing in 
Overijssel is jammer, zeker als wordt bedacht dat EU ondersteuning van de landbouw meer in 
de richting gaat van (financiële) ondersteuning ten behoeve van plattelandsvernieuwing. 
Zowel provincie en Stimuland hebben derhalve belang bij het aanboren van de fondsen en 
zouden om die reden ook actiever kunnen samenwerken, omdat de provincie een belangrijke 
rol is toebedeeld in de allocatie van EU middelen voor plattelandsvernieuwing.  
 
 

                                                           
16 Min.LNV, Regiebureau POP, Mid-term evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-
2006. Samenvatting, Rotterdam, 2003 
 



 35

5. Evaluatie en aanbevelingen 
 

5.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling van het onderzoek beantwoord en worden 
aanbevelingen geformuleerd. De probleemstelling van het onderzoek luidt: 
 
In hoeverre hebben de provinciale ondersteuning van Stimuland en de projecten die mede 
daardoor mogelijk zijn gemaakt in de periode 2000 – 2003 op doelmatige wijze bijgedragen 
aan het bereiken van de relevante provinciale doelstellingen en hoe wordt dit beoordeeld 
door de betrokken partijen? 
 
Dit hoofdstuk begint met een samenvatting van de antwoorden op de onderzoeksvragen. 
Vervolgens beantwoordt paragraaf drie de probleemstelling. Op basis daarvan worden in 
paragraaf vier aanbevelingen geformuleerd. 
 

5.2. De onderzoeksbevindingen op een rij 
 
Deze paragraaf behandelt de onderzoeksbevindingen in de vorm van antwoorden op de 
onderzoeksvragen, gegroepeerd per hoofdstuk. 
 
Betekenis en plaats van Stimuland in de provinciale plattelandsvernieuwing 
 
Om te komen tot een kader voor de evaluatie van de activiteiten van Stimuland zijn in 
hoofdstuk twee de eerste twee onderzoeksvragen beantwoord: 
 

1. Welke strategische en operationele doelstellingen worden met Stimuland beoogd? 
2. Welke betekenis en plaats hebben deze doelstellingen in de provinciale 

plattelandsontwikkeling en vernieuwing? 
 
In de evaluatieperiode vormden twee strategische beleidsvisies van de provincie het algemene 
beleidskader voor plattelandsontwikkeling en – vernieuwing. In de eerste uit 1997 werd 
onderscheid gemaakt naar twee typen landelijke gebieden, namelijk die waarvoor de 
natuurlijke omstandigheden als uitgangspunt moesten dienen en die waar de economische 
functies uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling vormen. In de periode 2000 – 2003 zijn 
de doelstellingen voor plattelandsvernieuwing verder uitgewerkt naar afzonderlijke gebieden. 
Al naar gelang de karakteristieken van het gebied wordt de ontwikkelingsrichting bepaald 
door de natuurlijke omstandigheden, de economische functies of de cultuurhistorische 
waarden in het gebied. Overeenkomstig de gekozen de ontwikkelingsrichting wordt ingezet 
op grootschalige landbouw, natuurbeheer, recreatie of juist kleinschalige landbouw. Voor de 
gebieden werden de gebiedsvisies, aan de hand van kaderbrieven, jaarlijks uitgewerkt in 
jaarprogramma’s, die een belangrijke bron voor de inhoudelijke aansturing van Stimuland 
door het provinciebestuur vormen. Stimuland wordt geacht als uitvoeringsorganisatie een 
bijdrage te leveren aan de plattelandsontwikkeling en –vernieuwing. In de jaarprogramma’s 
worden de provinciale doelstellingen door Stimuland geoperationaliseerd in de vorm van 
activiteiten en projecten binnen de vier hoofdsporen duurzaamheid, innovatie, verdieping en 
verbreding. De thematiek van de activiteiten sluit hiermee aan bij het provinciale beleid.    
  
 
 



 36

Baten en kosten van Stimuland projecten 
 
In hoofdstuk drie is verslag gedaan van het empirische onderzoek naar de resultaten en 
effecten (baten) en de kosten van Stimuland projecten. Dit onderzoek heeft geleid tot de 
beantwoording van de volgende twee onderzoeksvragen: 
 

3. Wat waren de resultaten van Stimuland in de jaren 2000 – 2003 en hebben deze 
resultaten bijgedragen aan de plattelandsontwikkeling en –vernieuwing in de 
provincie Overijssel? 

4. Hoe was in de jaren 2000 – 2003 de verhouding tussen de ingezette financiële 
middelen voor Stimuland projecten en de bijdrage van deze projecten aan de 
provinciale plattelandsontwikkeling en –vernieuwing? 

 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is in de eerste plaats een inventarisatie en 
classificatie van projecten uitgevoerd. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 
 

• In de periode 2000 – 2003 kenden de projecten van Stimuland een goede thematische 
spreiding. Alle aspecten die relevant worden geacht in het provinciale 
plattelandsbeleid werden door de projecten gedekt.  

• Gemeten naar het aantal uitgevoerde projecten lag in de periode 2000-2003 
thematisch het accent op innovatie en duurzaamheid gevolgd door verbreding en 
verdieping. 

• Wat betreft de geografische spreiding heeft Stimuland in de periode 2000-2003 zowel 
provinciebrede als gebiedsspecifieke projecten uitgevoerd. Gemeten naar aantal lag 
het accent op de provinciebrede projecten. In drie gebieden zijn projecten binnen alle 
vier de hoofdsporen uitgevoerd, in twee gebieden op drie van de vier hoofdsporen. In 
Zuidwest Overijssel en Zuid Twente werden geen projecten uitgevoerd binnen het 
hoofdspoor verbreding. 

 
De projectresultaten en effecten zijn op drie verschillende manieren in kaart gebracht. In de 
eerste plaats zijn de projecten geclassificeerd naar werkingssfeer. Deze classificatie geeft 
inzicht in de wijze waarop de projecten hebben bijgedragen aan plattelandsvernieuwing. In de 
tweede plaats is de reikwijdte van de activiteiten geclassificeerd naar aantal deelnemers aan 
de projecten. Tot slot is een aantal gebruikers en samenwerkingspartners van Stimuland 
gevraagd naar hun ervaringen met Stimuland. 
 
Wat betreft de werkingssfeer van de activiteiten werd geconcludeerd dat Stimuland vooral 
een voorwaardenscheppende functie vervult in de plattelandsvernieuwing. Dit gebeurt met 
name door kennistoepassing, kennisoverdracht en kennis- en belangenbundeling.  
 
De resultaten hiervan zijn deels direct waarneembaar in de concrete bedrijfsvernieuwingen 
die met ondersteuning van Stimuland zijn gerealiseerd. Een ander deel van de resultaten, met 
name die van de meer generieke informatie- en voorlichtingsactiviteiten, is niet direct 
waarneembaar omdat deze activiteiten agrariërs door middel van bewustwording en 
kennisverruiming beogen aan te zetten tot bedrijfsvernieuwing. Of zulke 
bedrijfsvernieuwingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd, kan door het ontbreken van 
gegeven, niet worden vastgesteld. 
 
In de periode 2000-2003 werden in totaal 8677 deelnemers aan projecten van Stimuland 
geteld. In tabel 5.1 is de verdeling van dit aantal over de vier thematische hoofdsporen 
weergegeven. 
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Thema Aandeel 
Duurzaamheid 51% 
Innovatie 43% 
Verbreding  5% 
Verdieping  1% 

Tabel 5.1: Procentuele verdeling deelnemers naar hoofdspoor 

 
Op basis van de tabel werd geconcludeerd dat gemeten naar aantal deelnemers de thematische 
prioriteiten liggen bij de thema’s duurzaamheid en innovatie.   
 
De opvattingen van de gebruikers in de telefonische enquêtering bevestigen het beeld van 
Stimuland als organisatie van kennistoepassing en kennisoverdracht. Vrijwel zonder 
uitzondering is de behoefte aan kennis, informatie en advies voor de ondervraagde gebruikers 
de aanleiding geweest voor het contact met Stimuland. De gebruikers zijn over het algemeen 
van mening dat Stimuland er goed tot zeer goed in slaagt in deze behoefte te voorzien, onder 
andere door een rol van ‘spin in het web’ aan te nemen. De laagdrempeligheid van Stimuland 
wordt daarbij als een voordeel ten opzichte van andere organisaties op het Overijsselse 
platteland genoemd.  Naar de mening van de ondervraagde gebruikers treedt Stimuland met 
zijn dienstverlening vooral naar voren als een op bedrijfsinnovatie gerichte organisatie en in 
mindere mate als een organisatie gericht op keten of gebiedsgerichte innovaties. 
 
Het door de ondervraagde gebruikers geschetste beeld wordt bevestigd door enkele 
ondervraagde samenwerkingspartners van Stimuland. De ervaringen van deze organisaties 
met Stimuland waren goed en allen zullen in voorkomende gevallen opnieuw met Stimuland 
samenwerken. Men beoordeelt de kwaliteit, deskundigheid en communicatie van Stimuland 
als goed. 
 
Om een beeld te verkrijgen van de ontwikkelingen in de plattelandsvernieuwing in Overijssel 
zijn een aantal aspecten van de plattelandsvernieuwing in Overijssel vergeleken met de 
landelijke trend. Door het ontbreken van adequate en recente gegevens kon er slechts op een 
beperkt aantal aspecten een vergelijking worden gemaakt. Uit deze vergelijking is gebleken 
dat Overijssel soms voor en soms achter ligt op de achter de landelijke trend. Zo is in 
Overijssel anno 2003 het aantal agrarische bedrijven met recreatie, zorgtaken en 
nestbescherming hoger dan het landelijke gemiddelde en is tussen 2000 en 2002 de 
organische stofproductie per hectare cultuurgrond in Overijssel sterker verminderd in 
vergelijking tot de landelijke trend. In de periode 2000-2002 volgde de afname van het aantal 
agrarische bedrijven in Overijssel de landelijke trend en bleef de toename van het aantal 
biologische bedrijven in dezelfde periode wat achter bij de landelijke trend. 
 
Gegeven het feit dat de resultaten van Stimuland in de periode 2000-2003 vrijwel niet 
ondubbelzinnig kunnen worden gekwantificeerd, bleek het niet mogelijk om een 
gekwantificeerd inzicht te geven in de kosten/baten verhouding van de projecten van 
Stimuland. Wel zijn een aantal financiële kengetallen berekend die in tabel 5.2 op de 
volgende pagina zijn weergegeven. Uit de tabel blijkt dat Stimuland in de periode 2000-2003 
in totaal circa € 1.200.000 aan budgetsubsidie van de provincie en GLTO heeft ontvangen. 
Deze budgetsubsidie werd verleend voor de uitvoering van een aantal gespecificeerde 
activiteiten, zoals projectontwikkeling en projectcoördinatie, projectmonitoring, 
verslaglegging en publiciteit. Uit de tabel blijkt verder dat er per activiteit € 4477 aan 
budgetsubsidie is ontvangen. Het provinciale aandeel in deze budgetsubsidie bedroeg € 2686. 
Met de ontvangen budgetsubsidie is door Stimuland in de periode 2000-2003 een directe 
omzet gerealiseerd van circa € 17.142.856, een bedrag dat waarschijnlijk is opgebouwd uit 
ontvangen projectsubsidies en eigen bijdragen van deelnemers aan de activiteiten. Dit 
betekent dat met één euro aan budgetsubsidie € 14,28 (1/0.07) aan omzet is gerealiseerd en € 
25,- (1/0.04) aan omzet als louter wordt gerekend met het provinciale aandeel in de 
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budgetsubsidie. Tot slot blijkt uit de tabel dat per deelnemer een bedrag van € 138 aan totale 
budgetsubsidie is ontvangen en een bedrag van € 83 aan provinciale budgetsubsidie.  
 
Budgetsubsidie provincie €     720.000 
Budgetsubsidie GLTO €     480.000 
Totale budgetsubsidie €  1.200.000 
Totaal aantal uitgevoerde activiteiten 268 
Gerealiseerde omzet met de activiteiten € 17.142.856 
Ratio totale budgetsubsidie/gerealiseerde 
omzet 

0,07 

Ratio aandeel provincie in 
budgetsubsidie/gerealiseerde omzet 

0,04 

Ingezette budgetsubsidie per activiteit  € 4.477 
Ingezette provinciale budgetsubsidie per 
activiteit 

€ 2.686 

Ontvangen budgetsubsidie per deelnemer  € 138 
Ontvangen provinciale budgetsubsidie per 
deelnemer 

€ 83 

Tabel 5.2: Financiën van de activiteiten van Stimuland in de periode 2000-2003 

 
De provinciale aansturing van Stimuland 
 
In hoofdstuk vier is de provinciale aansturing van Stimuland beschreven. In dit hoofdstuk 
werden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
 

• Hoe heeft de provincie Overijssel in de jaren 2000-2003 uitvoering gegeven aan de 
voorbereiding, de financiering, de beoordeling, het toezicht en de evaluatie van de 
Stimuland projecten ten behoeve van de plattelandsontwikkeling en vernieuwing?  

• Hoe oordelen betrokkenen over de uitvoering van de provinciale 
verantwoordelijkheden met betrekking tot Stimuland? 

 
In de periode 2000-2003 is Stimuland inhoudelijk door de provincie aangestuurd door middel 
van jaarlijkse kaderbrieven waarin de provinciale beleidsprioriteiten werden verwoord.  
 
Uit het overzicht van beleidsprioriteiten werd het volgende geconcludeerd: 
 

1. Thematisch lag het accent in de provinciale aansturing van Stimuland op biologische 
landbouw, landbouwkundige ontwikkeling en verbreding van agrarische activiteiten. 

2. In de gebiedsgerichte aansturing heeft de provincie in de periode 2000-2003 voor 
twee provinciale regio’s beleidsprioriteiten gespecificeerd. Daarnaast werden 
beleidsprioriteiten voor de niet-gespecificeerde gebieden verwoord onder verwijzing 
naar ‘witte gebieden’.  

3. Uit het overzicht van beleidsprioriteiten blijkt dat de thematische en gebiedsgerichte 
aansturing deels overlappen.  

4. Verder kan worden opgemaakt dat de provinciale beleidsprioriteiten in wisselende 
mate van specificatie zijn verwoord. Soms worden algemene verwachtingen 
geformuleerd, soms worden deze verwachtingen verwoord als een specifieke taak, als 
een specifieke inspanningsverplichting of als een specifieke resultaatverplichting.  

5. Naast de thematische en gebiedsgerichte prioriteiten zijn in de kaderbrieven ook 
verwachtingen verwoord met betrekking tot het stimuleren en versterken van 
samenwerking ten bate van een integrale aanpak van plattelandsvernieuwing. 

6. In de provinciale aansturing werden een aantal algemene verwachtingen verwoord die 
noch thematisch, noch gebiedsspecifiek zijn. Het betreft de algemene provinciale 
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beleidskaders waarmee Stimuland rekening diende te houden alsmede enkele 
algemene verwachtingen ten aanzien van financiële middelen en communicatie. 

 
In de periode 2000 – 2003 is middels twee subsidievormen financieel inhoud gegeven aan de 
relatie tussen de provincie en Stimuland; de projectsubsidie en de budgetsubsidie.  
De budgetsubsidie werd door de provincie Overijssel en GLTO, beide oprichters van de 
Stichting Stimuland, verleend. De budgetsubsidie werd verleend voor de uitvoering van een 
aantal nader gespecificeerde taken, zoals projectontwikkeling, project coördinatie en 
monitoring, relatiemanagement en voorlichting en publiciteit. De budgetsubsidie voorzag in 
de financiering van een aantal uitgaven die verband houden met de continuïteit en 
verantwoording van de projectmatige activiteiten van Stimuland.  
 
De tweede subsidievorm, de projectsubsidie, was gerelateerd aan de projecten die Stimuland 
in de periode 2000-2003 heeft uitgevoerd. De projectsubsidies waren deels afkomstig uit 
provinciale subsidieregelingen voor plattelandsontwikkeling, zorg, milieu, natuurbeheer en 
deels uit nationale subsidieregelingen die door anderen dan de provinciale overheid werden 
beschikt. Voorbeelden van landelijke subsidieregelingen voor plattelandsontwikkeling zijn 
het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 
(SGB). POP is de Nederlandse invulling van het Europese plattelandsbeleid en wordt (mede) 
gefinancierd door de Europese Unie.  
 
Verder zijn in hoofdstuk vier de opvattingen van betrokkenen bij provincie en Stimuland over 
de inhoudelijke en financiële aansturing van Stimuland beschreven. Daaruit blijkt dat in de 
periode 2000-2003 voornamelijk werd gedebatteerd over twee onderwerpen: 
 

• De inhoudelijke focus in de projecten van Stimuland.  
• De dekking van financiële risico’s bij onzekerheid over positieve subsidie-

beschikkingen.  
 
In hoofdstuk vier is aangegeven dat het eerste onderwerp van debat niet los gezien kan 
worden van een meer algemeen probleem van sectorale verkokering van subsidieregelingen 
en beleid in de fase van beleidsuitvoering. Het tweede onderwerp van debat bleek een 
symptoom van een veel bredere problematiek rondom de organisatie en financiering van 
projecten in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).  
 

5.3. Evaluatie 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de bedoeling een oordeel te vormen over de vraag of 
Stimuland in de periode 2000-2003 op doelmatige wijze heeft bijgedragen aan het bereiken 
van de provinciale doelstellingen voor plattelandsvernieuwing. Nu alle 
onderzoeksbevindingen zijn gepresenteerd, kan vervolgens deze evaluatieve vraag worden 
beantwoord. Het evaluatieve oordeel zal stapsgewijs worden opgebouwd.  
 
Allereerst zal worden nagegaan of de provincie aan Stimuland duidelijk heeft gemaakt wat de 
provinciale doelstellingen in de periode 2000-2003 waren en welke bijdrage van Stimuland 
werd verwacht aan het bereiken van deze doelstellingen. De provinciale aansturing van 
Stimuland is immers mede bepalend voor de mate waarin Stimuland heeft kunnen bijdragen 
aan het bereiken van de provinciale doelstellingen. Vervolgens zal worden beoordeeld of 
Stimuland ook heeft gedaan wat de provincie heeft gevraagd en in hoeverre de activiteiten 
van Stimuland hebben bijgedragen aan het bereiken van provinciale doelstellingen.    
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Deze paragraaf geeft daarmee, terugblikkend op de periode 2000-2003, antwoord op de 
probleemstelling van het onderzoek. In paragraaf 5.4 worden op basis van de bevindingen 
aanbevelingen geformuleerd.    
 
Evaluatie van de provinciale aansturing van Stimuland 
 
In het onderzoek is gebleken dat de beleidsambities van de provincie op strategisch niveau in 
twee strategische beleidsdocumenten zijn verwoord (zie hoofdstuk 2). Verder is gebleken dat 
naar aanleiding van de vorige evaluatie van Stimuland, in 1999 het voornemen werd 
geformuleerd om als provincie de inhoudelijke aansturing van Stimuland aan te scherpen en 
de verwachtingen meetbaar te formuleren (zie hoofdstuk 4). Op basis van de inhoudsanalyse 
van de kaderbrieven tot en met 2003 (zie hoofdstuk 4) kan worden geconstateerd dat de 
provincie weliswaar jaarlijks verwachtingen aan Stimuland heeft gecommuniceerd, maar nog 
onvoldoende overeenkomstig het in 1999 verwoorde voornemen om deze scherper en 
meetbaar te formuleren. De opzet van de kaderbrieven in de periode 2000-2003 verschilt niet 
of nauwelijks met die van de kaderbrieven die in de jaren voor 2000 aan Stimuland werden 
verstuurd. Ook is in hoofdstuk 4 gebleken dat de richtlijnen van de provincie een groot aantal 
aspecten van de plattelandsvernieuwing betreffen die zowel naar onderwerp, beleidsthema als 
naar gebieden werden gedifferentieerd. Daarnaast werden tal van verwachtingen generiek 
verwoord en werden beoogde prestaties onvoldoende toetsbaar verwoord.  
 
Verder kan op basis van de inhoud van tabel 4.1b worden geconcludeerd dat de 
gebiedsspecifieke accenten in de plattelandsvernieuwing die op strategisch beleidsniveau zijn 
gelegd (gebieden met accent op economische functies versus gebieden met accent op de 
natuurlijke en landschappelijke waarden), voor een aantal gebieden nauwelijks terugkomen in 
de provinciale kaderbrieven. Zo worden voor de gebieden Noordwest Overijssel, Vecht-
Regge, Noordoost Twente en Zuidwest Twente alsmede voor de witte gebieden, dezelfde 
richtlijnen gegeven.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat de provincie er in de periode 2000-2003 nog onvoldoende in is 
geslaagd uitvoering te geven aan haar voornemen om Stimuland inhoudelijk scherper en 
toetsbaar aan te sturen.   
 
Derhalve is het alleen op basis van de toetsbare richtlijnen uit de kaderbrieven mogelijk om 
een oordeel te geven over de vraag of Stimuland heeft bijgedragen aan de doelstellingen van 
plattelandsvernieuwing. De onderzoekers hebben deze toetsbare richtlijnen uit de provinciale 
kaderbrieven gerubriceerd naar de vier hoofdthema’s van de plattelandsvernieuwing. Zie tabel 
5.3. Door de inhoud van tabel 5.3 met die van tabel 4.1 te vergelijken, kan worden 
gecontroleerd welke richtlijnen de onderzoekers als niet toetsbaar beschouwen en hoe de 
richtlijnen zijn herschikt naar de vier hoofdthema’s.  
 
Naast de beleidsinhoudelijke aansturing heeft de provincie in de kaderbrieven een aantal 
richtlijnen geformuleerd die als algemene randvoorwaarde en niet als beleidsprioriteit moeten 
worden beschouwd. Het gaat om de volgende (toetsbare) randvoorwaarden. 
 
Algemene randvoorwaarden: 
 

• Aantrekken van EU en landelijke financiële middelen voor plattelandsontwikkeling 
• In communicatie relatie met provincie en GLTO benadrukken 

 
Met behulp van deze toetsbare richtlijnen wordt in de volgende paragraaf een oordeel 
gegeven over de vraag of Stimuland in de periode 2000-2003 heeft gedaan wat de provincie 
heeft gevraagd. 
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Tabel 5.3 Beleidsinhoudelijk evaluatiekader  
 
 
Evaluatie van de bijdrage van Stimuland aan de provinciale doelstellingen 
voor plattelandsvernieuwing 
 
De vraag of Stimuland heeft gedaan wat de provincie heeft gevraagd, is als volgt beantwoord. 
Aan Stimuland is gevraagd om een kwalitatieve inschatting te maken van de mate waarin zij 
aan de in tabel 5.3 opgenomen provinciale beleidsverwachtingen hebben voldaan. De beide 
onderzoekers hebben eenzelfde kwalitatieve inschatting gemaakt op basis van de thematiek en 
aard van de projecten. Met uitzondering van één score, kwamen de scores van de 
onderzoekers en die van Stimuland overeen. Alleen de score op ‘bovengemiddelde toename 
biologische landbouw’ werd door de onderzoekers wat lager ingeschat dan door Stimuland. In 
hoofdstuk 3 is immers gebleken dat tot en met 2003 de toename van de biologische landbouw 
in Overijssel achter is gebleven bij de landelijke trend. De scores op de verschillende items 
van Stimuland en die van de onderzoekers zijn vervolgens gestandaardiseerd naar een schaal 
van 0-100 om een vergelijkend beeld te verkrijgen van de mate waarin Stimuland in de 
periode 2000-2003 met de uitgevoerde projecten heeft voldaan aan de verwachtingen van de 
provincie zoals verwoord in de kaderbrieven. De resultaten zijn weergegeven in figuur 5.1 op 
de volgende pagina. Uit de figuur blijkt dat Stimuland in twee van de vier hoofdsporen 
volledig en in één hoofdspoor bijna volledig heeft voldaan aan de verwachtingen van de 
provincie. De lage score in het hoofdspoor verdieping is volledig toe te schrijven aan het feit 
dat de biologische landbouw in de provincie Overijssel tussen 2000 en 2002 niet 
bovengemiddeld is toegenomen. Stimuland heeft, overeenkomstig de verwachting van de 
provincie, projecten binnen dit hoofdspoor uitgevoerd, maar deze hebben niet kunnen 
bijdragen aan een bovengemiddelde toename van het aantal biologische bedrijven in de 
provincie (zie hoofdstuk 3). Uit de totaalscore in figuur 5.1 blijkt dat Stimuland over het 

Verdieping 
• Onderzoeken mogelijkheden ecologische tuinbouw 
• Bovengemiddelde toename aantal biologische bedrijven 

 
Verbreding  

• Accent op kennisontwikkeling en verspreiding 
• Resultaten inzichtelijk maken 
• Professionalisering van de verbreding (uitbouwen Tuinpad) 
• Agrarisch natuur en landschapsbeheer (verdieping Groene Alliantie) 
• Versterken Groene alliantie als provinciaal platform voor agrarisch natuurbeheer 
• Verbredingsprojecten richten op economisch draagvlak en omgevingskwaliteit 
• Ontwikkelen agrarisch natuur en landschapsbeheer 

 
Duurzaam 

• Integratie biologische methoden in gangbare landbouw 
• Opschalen van project ‘waterbeheer landbouwbedrijven’ gericht op het tegengaan van verdroging 
• Meer watermanagement projecten op bedrijven 
• Grondgebonden landbouwextensivering (ivm nitraatuitspoeling) 
• Verminderen gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
• Vermindering milieubelasting 

 
Innovatie 

• Markt- en ketenontwikkeling kwaliteitsproducten (regionaal) 
• Opschalen van projecten Toekomstgericht ondernemen 
• Versterken samenwerking actoren ten bate van integrale aanpak landelijk gebied 
• Versterken Stimuland als netwerkorganisatie door uitbouwen samenwerking met een aantal genoemde 

partijen in Overijssel 
• Stimuleren samenwerkingsprojecten gericht op integrale aanpak 
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geheel genomen in termen van rapportcijfers ‘ruim voldoende’ tot ‘goed’ aan de toetsbare 
verwachtingen van de provincie, zoals verwoord in de kaderbrieven, heeft voldaan. 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

T o t a a l

V e r d i e p i n g

V e r b r e d i n g

D u u r za a m

I n n o v a t i e

 
Figuur 5.1: Mate waarin Stimuland aan de provinciale beleidsrichtlijnen heeft voldaan 

 
Wat betreft de randvoorwaarde ‘Aantrekken van EU en landelijke financiële middelen voor 
plattelandsontwikkeling’ is Stimuland de mening toegedaan dat de resultaten hier achter zijn 
gebleven bij de verwachtingen. Tenslotte is Stimuland van mening dat ze in de publiciteit niet 
alleen te weinig de relatie met de provincie en GLTO heeft benadrukt, maar in zijn geheel 
onvoldoende aandacht heeft gegeven aan de publiciteit rondom haar activiteiten en projecten. 
In de publiciteit zouden projectresultaten veel nadrukkelijker uitgedragen moeten worden, 
aldus Stimuland.  
 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat, op basis van een kwalitatieve 
inschatting, Stimuland in de periode 2000-2003 ruim voldoende tot goed heeft voldaan aan de 
provinciale verwachtingen zoals verwoord in de kaderbrieven.  
 
De effectiviteit van Stimuland 
 
De belangrijke vraag die uit deze conclusie voortvloeit, is of met de activiteiten die zijn 
uitgevoerd ook de plattelandsvernieuwing in de provincie werd gestimuleerd en verder 
gebracht. Met andere woorden, wat is nu de effectiviteit geweest van Stimuland en in het 
verlengde daarvan, de provinciale ondersteuning van Stimuland?  
 
Voordat we inhoudelijk op deze vraag ingaan moet worden geconstateerd dat de vraag naar 
de effectiviteit van de activiteiten van Stimuland niet adequaat (wetenschappelijk) 
onderbouwd beantwoord kan worden, omdat daarvoor de gegevens op provinciaal niveau 
ontbreken. Naast het ontbreken van adequate gegevens over projectresultaten, zijn er met 
uitzondering van enkele globale gegevens van het CBS, verder ook geen gegevens 
beschikbaar waaruit mogelijke effecten van de Stimuland projecten kunnen worden afgeleid. 
Voorbeelden van zulke gegevens zijn onder meer gebiedsspecifieke gegevens over de 
ontwikkeling van de bodem en waterkwaliteit (terugdringing milieubelasting ten gevolge van 
agrarische activiteiten), de ontwikkeling in agrarisch natuurbeheer, recreatie en zorg in 
gebieden met en zonder projecten van Stimuland, of  gegevens over de inkomensontwikkeling 
van agrariërs die al dan niet met ondersteuning van Stimuland bedrijfsvernieuwingen hebben 
doorgevoerd en gegevens over de inkomensontwikkeling van agrariërs die geen 
bedrijfsvernieuwingen hebben doorgevoerd. Daarnaast ontbreekt voor een wetenschappelijk 
onderbouwd oordeel over de effectiviteit van Stimuland, inzicht in de stand van zaken met 
betrekking tot plattelandsvernieuwing in 2000, het startjaar van de onderhavige evaluatie (nul 
meting). 



 43

 
Tegen de achtergrond van deze beperkingen zal daarom worden ingegaan op de effectiviteit 
van Stimuland door nadere analyse van de plaats en functie van Stimuland in de 
plattelandsvernieuwing in Overijssel zoals dat naar voren treedt uit de projecten die 
Stimuland tussen 2000 en 2003 heeft uitgevoerd. De plaats en functie van Stimuland zal 
vanuit drie verschillende perspectieven worden geanalyseerd: 
 
• Door de activiteiten van Stimuland te positioneren in relatie tot de inhoud van 

plattelandsvernieuwing. Dit geeft inzicht in wat Stimuland bijdraagt aan de 
plattelandsvernieuwing. 

• Door de werkingssfeer van de activiteiten van Stimuland te plaatsen in de innovatie-keten 
die ten grondslag ligt aan plattelandsvernieuwing. Dit geeft inzicht in hoe Stimuland 
bijdraagt aan de plattelandsvernieuwing. 

• Door Stimuland te positioneren te midden van het geheel van bedrijven, instellingen en 
organisaties die zijn betrokken bij en werkzaam in plattelandsvernieuwing. Dit geeft 
inzicht in de exclusiviteit van Stimuland in de plattelandsvernieuwing.  

 
De inhoudelijke  bijdrage van Stimuland aan plattelandsvernieuwing  
 
De bijdrage van Stimuland kan worden verduidelijkt aan de hand van de inhoud van 
plattelandsvernieuwing. De merites van plattelandsvernieuwing is een provinciebreed proces 
van veranderingen in de structuur, inrichting en functies van het platteland met de bedoeling 
de maatschappelijke waarden van het landelijk gebied te herijken en in een nieuwe balans te 
continueren. Plattelandsvernieuwing is gericht op het realiseren van een nieuw evenwicht 
tussen de natuurlijke en landschappelijke waarde en de economische waarde (landbouw, 
toerisme, leefbaarheid) van het platteland.  
 
Binnen dit provinciebrede veranderingsproces heeft Stimuland positie gekozen als ‘begeleider 
van het veranderingsproces in de agrarische sector’ (Beleidsplan 2003-2006). De 
ontwikkelingsrichting van het veranderingsproces in de agrarische sector is in grote lijnen 
helder. De agrarische functie op het platteland dient een nieuw evenwicht te vinden met 
natuurlijke omstandigheden en andere (nieuwe) functies van het platteland, het dient te 
verduurzamen (minder milieubelasting) en economisch levensvatbaar te zijn. Dit 
ontwikkelingsperspectief wordt in de praktijk vorm en inhoud gegeven door verbreding, 
verdieping en verduurzamen van de agrarische functie. Dit impliceert afstemming en 
integratie van de agrarische functie met andere - oude en nieuwe - functies en waarden van 
het platteland op het niveau van het agrarisch bedrijf. Voorbeelden van deze integratie van 
functies zijn de zorgboerderij, waar dagopvang van gehandicapten, psychiatrische patiënten, 
ouderen of kinderen wordt gecombineerd met de agrarische functie, de recreatieboerderij met 
recreatieve voorzieningen (camping, logies), agrarisch natuur en landschapbeheer waar 
agrarische productie wordt gecombineerd met natuurbeheer en verkoop aan huis, waar delen 
van de voedselketen (verwerking en distributie) zijn geïntegreerd in agrarische productie. 
Naast de integratie van functies beogen zulke verbredings- en verdiepingsactiviteiten de 
economische basis van het agrarisch bedrijf en daarmee het inkomen van de agrariër te 
versterken.   
 
Uit dit korte exposé kan worden opgemaakt dat plattelandsvernieuwing breder is dan 
innovatie en vernieuwing van het agrarisch bedrijf. Stimuland kiest in het proces voor 
ondersteuning van de vernieuwing van de agrarische functie. Deze keuze is volstrekt legitiem, 
te meer omdat de agrarische functie heel belangrijk is voor het Overijsselse platteland. Het 
ligt derhalve ook voor de hand om juist vanuit de agrarische functie te werken aan 
plattelandsvernieuwing. De vraag is dan of Stimuland er in is geslaagd om met haar projecten 
bij te dragen aan de vernieuwing van de agrarische functie en zo ja, waaruit die bijdrage 
precies heeft bestaan.  
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Over de bijdrage van Stimuland kan op basis van de thematische classificatie van de projecten 
en deelnemersaantallen, worden geconcludeerd dat Stimuland in de periode 2000-2003 
inhoudelijk vooral gericht is geweest op het stimuleren van verduurzamen en innovatie en 
minder op verbreding en verdieping van de agrarische functie. Deze inhoudelijke accenten in 
de bijdrage van Stimuland worden bevestigd door de financiële cijfers over de 
projectsubsidies in paragraaf 3.6 van dit rapport. Uit deze cijfers blijkt dat het merendeel van 
de projectsubsidies is ingezet voor projecten op het terrein van verduurzamen en innovatie. 
 
Binnen het thema verduurzamen gaat het om vermindering van de milieubelasting van 
agrarische activiteiten, naar bodem, lucht en water door verbeteringen in de bedrijfsvoering 
van de gangbare landbouw en veelteelt of door biologische landbouw en veeteelt. Deze 
activiteiten leggen derhalve vooral een relatie met de kwaliteit van het natuurlijk milieu in het 
plattelandsgebied en daarmee met de milieuwaarde in het vernieuwingsproces. Binnen het 
thema innovatie zijn in de afgelopen jaren vooral projecten uitgevoerd gericht op het 
stimuleren van innovatief toekomstgericht ondernemerschap op het agrarisch bedrijf. Deze 
vormen van ondersteuning zijn thematisch niet gespecificeerd, maar uit de 
projectbeschrijvingen kan worden opgemaakt dat in zulke projecten alle inhoudelijke 
thematieken (duurzaam, verbreding en verdieping) van het vernieuwingsproces worden 
aangereikt alsmede de factoren die noodzaken tot vernieuwing van de agrarische 
bedrijfsvoering (veranderende marktomstandigheden, EU landbouwbeleid, veranderende 
maatschappelijke verwachtingen, veranderende consumentenpreferenties, etc.). 
 
Stimuland heeft de afgelopen jaren relatief weinig projecten uitgevoerd op beide andere 
thema’s: verbreding en verdieping. Kijken we naar een aantal ontwikkelingen in de 
verbreding en verdieping van Overijssel dan kan worden geconstateerd dat in 2003 
bijvoorbeeld het aantal zorgboerderijen in de provincie groter is dan het aantal door 
Stimuland uitgevoerde projecten op dat onderwerp tussen 2000 en 2003 (12 projecten tegen 
35 zorgboerderijen). Op basis van het aantal deelnemers aan deze projecten (circa 433 
deelnemers, dit is 5% van de deelnemers aan alle uitgevoerde projecten) kan enkel worden 
geconcludeerd dat de Stimuland projecten mogelijk indirect hebben bijgedragen aan de 
toename van het aantal zorgboerderijen in de provincie Overijssel.  
 
Eenzelfde conclusie kan worden getrokken ten aanzien van Stimuland’s bijdrage aan de 
verbreding van de agrarische functie naar recreatie en natuurbeheer en de verdieping van de 
agrarische functie. Ook hier waren de ontwikkelingen in Overijssel tussen 2000 en 2003 
omvangrijker dan het aantal door Stimuland uitgevoerde projecten (zie hoofdstuk 3). Ook ten 
aanzien van deze onderwerpen kan derhalve slechts worden geconcludeerd dat Stimuland met 
haar projecten mogelijk indirect heeft bijgedragen aan de toename.   
 
Op basis van bovenstaande argumentatie kan het volgende worden geconcludeerd: 
 

• In de periode 2000-2003 heeft Stimuland relatief vaak het verduurzamen van de 
agrarische functie gestimuleerd en relatief weinig de verbreding en de verdieping van 
de agrarische functie.  

• In de periode 2000-2003 heeft Stimuland relatief vaak innovatief ondernemerschap 
gestimuleerd en daarbij kennis en informatie verspreid over de noodzaak tot en wijze 
van vernieuwing van de agrarische functie. 

• Deze stimuleringsactiviteiten hebben mogelijk op indirecte wijze bijgedragen aan de 
plattelandsvernieuwing in Overijssel.  

 
 De bijdrage van Stimuland gemeten naar de werkingssfeer van de activiteiten 
 
De bijdrage van Stimuland kan ook nader worden gespecificeerd door middel van analyse van 
de werkingssfeer van de uitgevoerde projecten. Dit geeft inzicht in hoe Stimuland heeft 
bijgedragen aan de plattelandsvernieuwing. In hoofdstuk 3 werd over de werkingssfeer van de 
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projecten al geconcludeerd dat Stimuland vooral bijdraagt door kennistoepassing, 
kennisoverdracht en kennisbundeling (zie figuur 3.7). Daaruit kan worden opgemaakt dat 
Stimuland het vernieuwingsproces op verschillende manieren faciliteert en ondersteunt. Uit 
de Stimuland rapportages van projecten en projectresultaten kan worden opgemaakt dat de 
vorm waarin deze ondersteuning wordt geboden breed en divers is ( zie tabel 5.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5.4 Functies van Stimuland in de periode 2000-2003 
 
De lijst in tabel 5.4 kan onmiskenbaar worden uitgebreid, maar ook in deze omvang toont 
deze reeds de diversiteit in de aard van de activiteiten van Stimuland en daarmee in de 
bijdrage aan het vernieuwingsproces. Het probleem van de lijst schuilt niet zozeer in de 
diversiteit van functies, omdat de noodzaak om ze allemaal te vervullen redenen zullen 
hebben die naast de systematiek van projectfinanciering bijvoorbeeld ook verband kunnen 
houden met de structuur van de agrarische sector (zeer veel agrarische bedrijven) en het feit 
dat Stimuland uitvoerder is van de projecten. De lijst van functies is wel problematisch vanuit 
het perspectief van de (on)zichtbaarheid van resultaten en effecten, anders dan in termen van 
het aantal bedrijven, instellingen en organisaties dat gebruik maakt van de diensten van 
Stimuland.  
 
De onzichtbaarheid van resultaten wordt mede veroorzaakt doordat Stimuland zich met haar 
activiteiten vooral positioneert aan het begin van de keten van agrarische vernieuwing, dus op 
relatief grote afstand van direct meetbare effecten. Stimuland organiseert bijvoorbeeld 
scholingsbijeenkomsten over specifieke onderwerpen, het verkend nieuwe mogelijkheden 
voor afzet, het brengt agrariërs bij elkaar om gemeenschappelijke problemen en oplossingen 
te verkennen en ze verstrekt informatie over de verschillende aspecten van agrarische en  
plattelandsvernieuwing. Daarnaast biedt Stimuland soms hele praktische ondersteuning aan 
gezamenlijke initiatieven, bijvoorbeeld de internetontsluiting van het recreatieve concept 
‘Tuinpad’ en andere publiciteit om dit concept onder de aandacht van het publiek te brengen. 
De positionering aan het begin van de vernieuwingsketen maken Stimuland’s bijdrage om 
twee redenen heel diffuus. 
 
• Stimuland werkt vooral aan het verbeteren van de inhoudelijke en procescondities van 

plattelandsvernieuwing en veel minder aan het realiseren van concrete, zichtbare en 
meetbare veranderingen en vernieuwingen op het platteland.  

• Stimuland werkt nooit alleen, maar altijd in samenwerking met andere instellingen en 
organisaties, waardoor de specifieke bijdrage van Stimuland ook veel minder makkelijk 
zichtbaar kan worden.  

 

• Innovatieconsulent    
• Procesmanager 
• Procesbegeleider 
• Proces ‘facilitator’ 
• Projectontwikkelaar 
• Projectcoördinator 
• Projectuitvoerder 
• Onderzoeker 
• Kennisontwikkelaar 
• Opleider 
• Bedrijfsadviseur 
• Vertrouwenspersoon 
• Vraagbaak 
• Doorgeefluik 
• Verwijzer 
• Mediator tussen posities, functies en belangen 
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Ten aanzien van de werkingssfeer van de activiteiten van Stimuland kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 
• In de periode 2000-2003 heeft Stimuland een breed en divers pakket aan functies vervuld 

gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor plattelandsvernieuwing op relatief 
grote afstand van waarneembare effecten. 

• Stimuland positioneert zich met haar activiteiten relatief vaak aan het begin van de keten 
van agrarische vernieuwing.   

 
Stimuland’s positie in het provinciale netwerk 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat Stimuland zich heel nadrukkelijk profileert en positioneert als 
voorwaardenscheppende organisatie. Deze profilering blijkt ook uit het beleidsplan ‘Kiezen 
voor ondernemen’ in zinsneden als ‘Stimuland ziet haar identiteit als een neutrale en 
onafhankelijke organisatie….’; ‘Stimuland vormt een loket voor ondersteuning van particulier 
initiatief sterk gericht op het stimuleren van ondernemerschap.’; ‘Stimuland profileert zich 
nadrukkelijk als samenwerkingspartner in het netwerk’ en ‘Stimuland werkt veel met 
uitvoerders…’ (Kiezen voor ondernemen, p. 8). Vraag is hoe exclusief deze 
voorwaardenscheppende positie van Stimuland is in de plattelandsvernieuwing in  Overijssel. 
Deze vraag kan worden beantwoord door Stimuland te positioneren in het provinciale 
netwerk van plattelandsvernieuwing. In onderstaande figuur zijn een aantal thematische 
netwerken waarin Stimuland participeert, weergegeven. Deze figuur is samengesteld op basis 
van projectbeschrijvingen en is waarschijnlijk niet volledig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.2 Samenwerkingspartners van Stimuland 
 
In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat het netwerk waarin Stimuland opereert 
thematisch is georganiseerd en bestaat uit partners waarmee Stimuland samenwerkt in 
projecten. De figuur geeft dus niet het gehele netwerk van plattelandsvernieuwing in 

Stimuland

Natuur en landschap
Agrariers

Groene Alliantie
Agrarische natuurverenigingen

Landschap Overijssel
DLG

Natuurlijk Platvorm Oost
Prov.Overijssel

Biologische landbouw
Agrariers

GLTO-advies
St. Natuur en Milieu

LNV
Praktijkonderzoek

DLV
Platform Biological

Q-point
L. Bolk Instituut
Prov. Overijssel

Herinrichting
Agrariers

St. Kavelruil Overijssel
Kadaster

GLTO-advies
Prov.Overijssel

Gemeenten

Zorgboerderijen
Agrariers

Ver. Zorgboeren
Zwolse Poort

Land. Steunpunt landbouw en zorg
LWR
SPD

GLTO-advies
Abero-advies

Prov. Overijssel
SPIL-advies

Com. Dagindeling (SZW)
AOC-OOst

Recreatie
Agrariers

Stichting Tuinpad
Gemeenten

VVV’s
GOBT

Natuur en Milieu
Prov.Overijssel

Milieu
Agrariers

Bevoegd gezag
St. Natuur en Milieu

Waterschappen

Innovatie
Agrariers

GLTO-Overijssel
Prov. Overijssel

OOM
Rabobank

Boekhoudkantoren



 47

Overijssel weer. De netwerken in figuur 5.2 zijn ontstaan naar aanleiding van de 
Stimulandprojecten. In hoeverre deze netwerken ook buiten de context van de projecten 
opereren, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat Stimulandprojecten bedrijven, instellingen en 
organisaties verenigen rondom specifieke thema’s van plattelandsvernieuwing. De projecten 
verschaffen dus een kader voor samenwerking. Voor de plattelandsvernieuwing in Overijssel 
is echter niet alleen de gerealiseerde samenwerking in projecten belangrijk en het resultaat, 
maar vooral ook de spin-off van het netwerk in de vorm van beklijving van de samenwerking 
na afronding van projecten, bijvoorbeeld om gezamenlijk nieuwe projecten te ontwikkelen en 
uit te voeren.  
 
In de tweede plaats participeren naast Stimuland ook een aantal andere organisaties in 
meerdere thematische netwerken. Dit zijn de provincie Overijssel en GLTO-advies, de 
bedrijfsadviesgroep van GLTO. De betrokkenheid van de provincie kan deels worden 
verklaard door haar betrokkenheid bij de projectfinanciering. De provinciale betrokkenheid 
kan daarnaast ook wijzen op provinciale participatie in de beleidsuitvoering. De aanwezigheid 
van GLTO-advies in meerdere netwerken geeft aan dat Stimuland bij de projectuitvoering 
relatief vaak gebruik maakt van deze adviesorganisatie.  
 
In de derde plaats kan worden opgemerkt dat de functies die Stimuland vervult (zie hierboven 
tabel 5.4) ook door andere organisaties uit de netwerken vervuld kunnen worden. Of ze dit 
doen of zouden moeten doen, is hier niet aan de orde, omdat het gaat om de vraag of 
Stimuland exclusiviteit kan claimen met betrekking tot haar positie in de 
plattelandsvernieuwing. Dit is waarschijnlijk niet het geval. Alle hierboven in tabel 5.4 
weergegeven functies en rollen die Stimuland in het vernieuwingsproces vervult, kunnen 
ongetwijfeld ook door andere organisaties in het netwerk worden vervuld. Stimuland lijkt zich 
echter vooral van de andere organisaties te onderscheiden doordat zij als enige met haar 
activiteiten het gehele spectrum aan functies beslaat en daardoor in staat is om bijvoorbeeld 
zowel vertrouwenspersoon van individuele agrariërs te zijn, mediator tussen belangen, 
projectuitvoerder, bedrijfsadviseur of procesmanager. Alle andere organisaties en instellingen 
lijken zich veel meer te concentreren op één of enkele functies uit het gehele scala.  
 
Over de positie van Stimuland in het provinciale netwerk van plattelandsvernieuwing kan het 
volgende worden geconcludeerd: 
 
• De expertise en competenties van Stimuland in de thematische netwerken van agrarische 

vernieuwing zijn niet zozeer inhoudelijk maar wel door veelzijdigheid en reikwijdte 
exclusief te beschouwen. 

 
Conclusie: Is de stimulans door Stimuland effectief geweest? 
 
Binnen de beperkingen om deze vraag onderbouwd te kunnen beantwoorden, kan het 
volgende over de bijdrage van Stimuland aan de plattelandsvernieuwing in de periode 2000-
2003 worden geconcludeerd: 
 

1. Stimuland draagt relatief vaak bij aan vermindering van de milieubelasting van 
agrarische activiteiten en relatief weinig aan de verbreding en verdieping van 
agrarische activiteiten. 

2. Stimuland draagt relatief vaak bij aan het verbeteren van een geheel aan voorwaarden 
en condities voor vernieuwingen in de agrarische sector en relatief weinig aan de 
vernieuwingen zelf.  

3. Het effect van de bijdrage van Stimuland is nauwelijks zichtbaar en kan ook 
nauwelijks zichtbaar worden omdat Stimuland het agrarische vernieuwingsproces 
vooral faciliteert en daarbij op relatief grote afstand van direct waarneembare effecten 
opereert.   
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5.4 Aanbevelingen 
 
In deze slotparagraaf formuleren we aanbevelingen ter beantwoording van de zevende en 
laatste onderzoeksvraag die luidt: 
 

• Welke aanbevelingen kunnen op grond van de antwoorden op de onderzoeksvragen 1 
tot en met 6 worden geformuleerd om de werking, de uitvoering en de effecten van 
Stimuland-projecten ten dienste van de plattelandsontwikkeling en vernieuwing in de 
provincie Overijssel te verbeteren? 

 
Gemeten naar de aard en inhoud van de projecten heeft Stimuland de afgelopen jaren een 
duidelijke positie ontwikkeld in de keten van agrarische vernieuwing. De projecten van 
Stimuland waren meer gericht op de volgers en achterblijvers onder de agrariërs en minder op 
de koplopers in het vernieuwingsproces. Verder kan worden geconstateerd dat de projecten 
van Stimuland meer waren gericht op het stimuleren en ondersteunen van vernieuwingen en 
veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering en niet of nauwelijks op het stimuleren en 
ondersteunen van innovaties in de agrarische bedrijfsvoering of de agrarische functie op het 
platteland. Deze positionering in de vernieuwingsketen was, zo is hierboven gebleken, in 
overeenstemming met de provinciale richtlijnen aan Stimuland, alsmede met de financiële 
voorwaarden waaronder de provincie budget- en projectsubsidies heeft toegekend.  
 
Stimuland heeft zich daarmee in de jaren van haar bestaat ontwikkeld tot een organisatie die 
bijdraagt aan de verspreiding (diffusie) van vernieuwingen en veranderingen in de agrarische 
bedrijfsvoering met projecten die vooral indirect, via verbetering van condities en 
voorwaarden, bijdragen aan de verspreiding van agrarische vernieuwingen in Overijssel. 
Verder is Stimuland een organisatie met een heel breed pakket aan expertise en competenties 
dat op vrijwel alle onderdelen van de agrarische vernieuwing wordt ingezet. De kracht van 
Stimuland is haar veelzijdigheid maar tegelijkertijd ook haar zwakte, omdat de effecten van 
haar inspanningen niet of nauwelijks zichtbaar zijn en daardoor onduidelijk blijven.  
 
Daarmee geven de onderzoeksbevindingen aanleiding om een aantal aanbevelingen te 
formuleren die de effectiviteit van het toekomstige plattelandsbeleid en de rol die Stimuland 
daarin kan vervullen, te versterken. Dit vraagt in de eerste plaats om duidelijkheid over de 
functie die de provincie Stimuland toedicht in het toekomstige plattelandsbeleid. Stimuland 
heeft in de afgelopen jaren gefunctioneerd als uitvoeringsorganisatie, terwijl tegelijkertijd is 
gebleken dat haar kracht juist ligt in het aanjagen van agrarische vernieuwingen. Om die 
reden is het zinvol om als provincie te bepalen welke functie Stimuland dient te vervullen in 
de provinciale plattelandsvernieuwing.  
 
Aanbeveling 1 
Het verdient aanbeveling om als provincie Stimuland’s functie in de provinciale 
plattelandsvernieuwing te verhelderen. 
 
Gebleken is dat het plattelandsbeleid tussen 2000 en 2003 is veranderd in de richting van 
herinrichting en reconstructie van het platteland met nadruk op integrale gebiedsgerichte 
aanpak van problemen en oplossingsrichtingen. Deze ontwikkelingen in de beleidsinhoud 
hebben mede aanleiding gegeven tot debat op ambtelijk niveau met Stimuland over haar 
plaats en functie in de plattelandsvernieuwing (zie paragraaf 3.7). Anticiperend op de 
ontwikkeling in de beleidsinhoud, zijn de afgelopen jaren – op ambtelijk niveau – de 
verwachtingen jegens Stimuland kennelijk al gaan schuiven. In de komende jaren staat de 
uitvoering van de reconstructieplannen op de provinciale plattelandsagenda. Stimuland kan 
daarin een belangrijke rol spelen, gegeven haar veelzijdige expertise en competenties. Deze 
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kunnen in de toekomst effectiever worden benut als de provincie de te verwachten resultaten 
en effecten van Stimuland’s activiteiten specifieker formuleert en als samenhangend pakket 
van richtlijnen communiceert. In het onderzoek is namelijk gebleken dat de inhoud van de 
kaderbrieven die de provincie in de periode 2000-2003 aan Stimuland heeft verzonden, breed, 
divers en gefragmenteerd van inhoud zijn. Dit leidt tot de volgende aanbeveling.  
 
Aanbeveling 2 
De benutting van de competentie en expertise van Stimuland ten bate van de provinciale 
plattelandsvernieuwing kan worden verbeterd door meer inhoudelijke specificatie en 
samenhang in de provinciale aansturing van Stimuland, alsmede specificatie van te 
verwachten resultaten en effecten.   
 
De tweede aanbeveling is geformuleerd ondanks de significantie verandering in de 
provinciale aansturing van Stimuland in de ‘Prestatieafspraken 2004, ondernemers aan de 
slag’. De aanbeveling is geformuleerd als ondersteuning van de met de prestatieafspraken 
2004 ingeslagen weg in de provinciale aansturing van Stimuland. In de prestatieafspraken 
2004 zijn de provinciale verwachtingen jegens Stimuland namelijk veel specifieker 
geformuleerd in vergelijking tot de kaderbrieven 2000-2003, maar kan in de omschrijving van 
prestaties en prestatiemeting nog winst worden geboekt. Met name de prestatiemeting is in dit 
verband belangrijk. In het onderzoek is namelijk gebleken dat de verantwoording van 
activiteiten voornamelijk blijft steken bij deelnemers aantallen, terwijl het feitelijk gaat om 
meting van de bijdrage aan de vooruitgang in agrarische vernieuwing (effectmeting). In de 
prestatieafspraken 2004 zijn de prestaties weliswaar al meer als resultaat, in plaats van als 
inspanningsverplichting geformuleerd, maar ontbreekt de effectmeting. Om die reden wordt 
de derde aanbeveling geformuleerd. 
 
Aanbeveling 3 
Het verdient aanbeveling om naast de prestaties ook de effecten van de activiteiten van 
Stimuland op de voortgang in de plattelandsvernieuwing in Overijssel te monitoren.  
 
Als antwoord op de provinciale kaderbrieven heeft Stimuland de afgelopen jaren projecten 
uitgevoerd op tien thematische aspecten van agrarische vernieuwing. De vraag is of zo’n 
brede focus in plattelandsvernieuwing niet tot te veel versnippering leidt, zeker als daarbij 
wordt bedacht dat de resultaten en effecten van de Stimulandprojecten onduidelijk zijn 
gebleven. Om die reden verdient het aanbeveling om zowel in de provinciale aansturing als in 
de thematische focus van Stimuland meer prioriteit aan te brengen.  
 
Aanbeveling 4 
Het verdient aanbeveling om in de provinciale aansturing en in het verlengde daarvan, in de 
activiteiten van Stimuland, meer prioriteiten aan te brengen in thematische activiteiten.  
 
Denkbaar is om jaarlijks inhoudelijke accenten te leggen in de stimulering van agrarische 
vernieuwing in Overijssel, bijvoorbeeld het ene jaar vooral aandacht voor biologische 
landbouw en het andere jaar voor zorg en landbouw, of duurzame landbouw. Jaarlijkse 
speerpunten in de stimulering van agrarische vernieuwing maken het ook mogelijk om de 
manier van stimuleren meer toe te spitsen op de verschillende aspecten van agrarische 
vernieuwing.  
 
Zo’n differentiatie in stimuleringsmethode is in de afgelopen jaren minder zichtbaar geweest. 
Stimuland heeft weliswaar een zeer breed functierepertoire ontwikkeld, maar haar projecten 
hadden merendeels betrekking op agrarische ondernemers en werden vrijwel allemaal in 
samenwerking uitgevoerd. De vraag is of zo’n generieke benadering effectief en doelmatig is 
om aspecten van de agrarische vernieuwing te stimuleren die feitelijk om een meer specifieke 
benadering vragen. De laagdrempelige loketfunctie van Stimuland zou bijvoorbeeld heel 
effectief en doelmatig met behulp van internet vervuld kunnen worden en effectieve 
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stimulering van de biologische landbouw vraagt wellicht eerder om projecten gericht op 
consumenten in plaats van op producenten. Daarnaast kan ook de vraag worden opgeworpen 
of Stimuland wel altijd zelf de activiteiten zou moeten uitvoeren. Met name de adviesdiensten 
die Stimuland aan agrariërs aanbiedt, worden ook door tal van andere organisaties 
aangeboden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor projectmanagement. Stimuland zou haar 
stimuleringsactiviteiten wellicht ook meer op andere mediaire instellingen en organisaties 
kunnen richten, bijvoorbeeld vleesproducenten, boeren belangenorganisaties als GLTO en 
LTO, voerleveranciers, financiële instellingen en de vele andere partijen in de voedselketen. 
Op deze wijze kunnen agrarische vernieuwingen wellicht heel effectief op meerdere plaatsen 
in de keten in gang worden gezet.    
 
Op deze wijze kan Stimuland meer ruimte creëren om haar veelzijdigheid juist veel meer toe 
te spitsten op wat in de afgelopen jaren haar kerntaak is gebleken, namelijk het aanjagen van 
agrarische vernieuwingen. Naast haar veelzijdigheid onderscheidt Stimuland zich juist in deze 
taak van tal van andere organisaties die werken aan plattelandsvernieuwing in Overijssel. In 
het onderzoek is gebleken dat in de afgelopen jaren de uitoefening van juist deze taak in de 
praktijk van alledag in het gedrang is gekomen. In het aanjagen van vernieuwingen in de 
agrarische sector zijn er voor Stimuland echter geen alternatieven in de provincie Overijssel. 
Wel zijn er tal van organisaties die, zoals Stimuland, kunnen en ook daadwerkelijk bijdragen 
aan de implementatie van vernieuwingen. Om die reden wordt de vijfde aanbeveling 
geformuleerd. 
 
Aanbeveling 5 
Het verdient aanbeveling om in het provinciale plattelandsbeleid Stimuland meer als 
aanjager en minder als uitvoerder van agrarische vernieuwingen te gebruiken.   
 
Het stimuleren en uitvoeren van agrarische vernieuwingen is kostbaar en vergt substantiële 
financiële middelen van overheid en bedrijven. In het onderzoek is gebleken dat het 
aantrekken van financiële middelen buiten de provinciegrenzen achter is gebleven bij de 
verwachtingen. Het belang van landelijke en EU middelen van de plattelandsvernieuwing 
neemt toe. Door Stimuland is aangegeven dat een coördinerende rol van de provincie om 
bijvoorbeeld EU middelen aan te boren wenselijk en noodzakelijk is. Om die reden wordt de 
zesde en laatste aanbeveling geformuleerd. 
 
Aanbeveling 6 
Het verdient aanbeveling om potentiële EU-financiering voor plattelandsvernieuwing in 
Overijssel actiever te verkennen en te werven. 
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Bijlage 1: Lijst van geïnterviewde personen en 
instanties 
 
Provincie Overijssel 
 
De heer Valkman 
De heer van Nieuwhuizen 
De heer Bulthuis 
 
Stichting Stimuland 
 
De heer Van Santen 
Mevrouw van Oldeniel 
De heer Bruinsma 
De heer Jaspers Faijer, gebiedsmakelaar te Ommen 
 
Samenwerkingspartners 
 
Mevrouw A. Looman, Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme 
De heer van de Vinne, wethouder gemeente Tubbergen 
De heer Nijebijvank, Stichting natuur en milieu Overijssel 
De heer Zeewuster, Dienst Landbouwvoorlichting 
Mevrouw Schoonderwoerd, Landschap Overijssel 
 
Gebruikers van Stimuland 
 
dhr. G.W. Broekhuis 
dhr. G.E.J. Busger op Vollenbroek 
dhr. R. Visscher 
H.J. Kiewik 
dhr. J.A.G. Arkink 
dhr. J.H.M. Reimer 
dhr. J.G.H. Elderink 
fam. Boomkamp 
B. en M.W. Roessingh & Berris 
mts.  Nieuwe Weme 
dhr. G. Wenneger 
dhr. B.H.J. Haarhuis 
H.J. en I.M.J. Lohuis 
dhr. H. Blekkenhorst 
fam. Kotterink 
mts. Zandman 
mw. T. Dijkema 
H.J. Hulter 
dhr. A.W.M. Mulder 
dhr. J.H.M. Overesch 
mw. M. Tuten 
H.J. Menkveld 
Praktijkcentrum Aver Heino, W.  Koopman 
dhr. J.H. Grotenhuis 
mw. W. Ellenbroek 
dhr. J.W.M. Jansen Holleboom 
H.F. & J.M. Robaard-Top 
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dhr. G. Bisschop 
dhr. J.J. Bijkerk 
dhr. K. de Lange 
dhr. T. Fleer 
fam. Nijland 
dhr. B. Groothuis 
dhr. G. Kelder 
dhr. O.  Cordes 
dhr. H. Spans 
dhr.J. Nollen 
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Bijlage 2. Vragenlijst samenwerkingspartners Stimuland 
 
1 Naam en functie van de geïnterviewde: 
 
2 Locatie van de gebruiker  

 Noordoost Twente 
 Vecht Regge 
 Noordwest Overijssel 
 Zuidwest Twente 
 Anderszins 

 
3 In welk jaar (jaren) hebt u met Stimuland samengewerkt? 

 
 
 4 Bij welke thematische activiteit heeft u met Stimuland samengewerkt? 
 

 Biologische landbouw 
 Landbouwkundige ontwikkeling 
 Verbreding 

o Zorg 
o Toerisme 
o Natuurbeheer 

 Verdieping 
o Regionale producten 
o Regionale ketens 

 
5 Hoe is het contact tussen uw organisatie en Stimuland tot stand gekomen? 

 U heeft het initiatief tot het contact genomen 
 Stimuland heeft het initiatief tot het contact genomen 
 U bent door derden met elkaar in contact gebracht 

o Zo ja, dan ‘derde partij’ noteren 
 Het contact is anderszins tot stand gekomen, namelijk……. 

 
6 Waarom is het contact tussen u en Stimuland tot stand gekomen? 

 U wilde zelf met Stimuland samenwerken 
 Stimuland wilde met u samenwerken 
 Stimuland en uw organisatie waren de natuurlijke partners voor de betreffende activiteit 
 Zonder Stimuland zou de betreffende activiteit niet of veel moeizamer verricht kunnen worden 
 Derden hebben u aangezet tot samenwerking met Stimuland  
 Anderszins, namelijk…………….. 

 
7 Waaruit bestond de samenwerking met Stimuland? 

 Kennisbundeling 
 Bundeling van expertise 
 Belangenbundeling 
 Netwerken ten behoeve van een specifiek belang 
 Anderszins, namelijk…………. 

 
8 Wat heeft de samenwerking met Stimuland opgeleverd? 
 
9 Zou het resultaat van de samenwerking met Stimuland ook zonder betrokkenheid van Stimuland 
gerealiseerd zijn? 

• Ja, zonder meer 
• Ja, maar de samenwerking met Stimuland had zeker meerwaarde 
• Neen, samenwerking met Stimuland was in dit geval noodzakelijk 
• Anderszins, namelijk………… 

 
10 Hebt u eenmalig of meerdere keren met Stimuland samengewerkt? 
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• Eenmalig 
• Meerdere keren, zo ja aantal keren noteren 

 
11 Zou u opnieuw met Stimuland samenwerken? 

• Ja 
• Neen (waarom niet?) Antwoord noteren 

 
12 Hoe beoordeelt u in het algemeen kwaliteit van Stimuland in de samenwerking? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 
13 Hoe beoordeelt u de kwaliteit van Stimuland in de samenwerking als u dat vergelijkt met de 
kwaliteit van andere organisaties waarmee u in de provincie Overijssel samenwerkt? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 
14 Hoe beoordeelt u de deskundigheid van Stimuland? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 
15 Hoe beoordeelt u de communicatie door Stimuland met u? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 
16 Welke functie vervult Stimuland naar uw mening op het Overijsselse platteland? 

 Stimuland is vooral een subsidieorganisatie 
 Stimuland is vooral een organisatie voor individueel bedrijfsadvies 
 Stimuland is vooral een organisatie voor scholing en opleiding 
 Stimuland is vooral een aanjager van bedrijfsgerichte innovatie 
 Stimuland is vooral een aanjager van ketengerichte innovatie 
 Stimuland is vooral een aanjager van gebiedsgerichte innovatie 
 Anderszins, namelijk…………………….. 

 
17 Waarin onderscheidt Stimuland zich van andere dienstverlenende organisaties die werkzaam zijn op 
het Overijsselse platteland? 

 Stimuland staat dicht bij de praktijk van de plattelandsondernemer 
 Stimuland werkt vanuit het individuele bedrijfsbelang 
 Stimuland houdt rekening met andere dan agrarische functies van het platteland 
 Stimuland is een (heel) toegankelijke organisatie 
 Stimuland verstrekt naast andere diensten ook subsidies 
 Anderszins, namelijk…….. 

 
Tot slot. 
Zijn er naar uw mening aspecten van de dienstverlening door Stimuland niet aan de orde gesteld die 
naar uw mening belangrijk zijn om te noemen. Zo ja, welke aspecten? 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking 
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Bijlage 3 Vragenlijst gebruikers Stimuland 
 
Naam en functie van de geïnterviewde 
 
Locatie van de gebruiker  

 Noordoost Twente 
 Vecht Regge 
 Noordwest Overijssel 
 Zuidwest Twente 
 Anderszins 

 
In welk jaar (jaren) hebt u gebruik gemaakt van de diensten van Stimuland 

 
Bij welke thematische activiteit heeft u gebruik gemaakt van de diensten van Stimuland? 
 

 Biologische landbouw 
 Landbouwkundige ontwikkeling 
 Verbreding 

o Zorg 
o Toerisme 
o Natuurbeheer 

 Verdieping 
o Regionale producten 
o Regionale ketens 

 
Hoe is het contact met Stimuland tot stand gekomen? 

 Via regionale pers 
 Via vakliteratuur 
 Via de land en tuinbouw organisatie 
 Via mededeling Stimuland 
 Andere hebben u verwezen naar Stimuland 
 Stimuland heeft rechtstreeks contact gelegd 
 U heeft zelf contact gezocht met Stimuland 
 Anderszins, namelijk………………. 

 
Waarom is het contact tussen u en Stimuland tot stand gekomen? 

 U had behoefte aan informatie, kennis en/of scholing 
 U had behoefte aan een deskundig advies 
 U had behoefte aan deskundige begeleiding en ondersteuning 
 U wilde uw belang met anderen bundelen 
 U wilde een subsidie aanvragen voor een specifieke activiteit 
 Anderszins, namelijk…………….. 

 
Waaruit bestond in uw geval de dienstverlening van Stimuland? 

 Kennisoverdracht, bijvoorbeeld scholing en advies 
 Inhoudelijke begeleiding en advies gedurende een bepaalde periode 
 Begeleiding en advies bij een subsidieaanvraag 
 Stimuland heeft u in contact gebracht met andere agrarische ondernemers met eenzelfde 

probleem 
 Anderszins, namelijk…………. 

 
Wat heeft de betrokkenheid van Stimuland in uw geval opgeleverd? 

 Kennis en informatie in de (on) mogelijkheden tot vernieuwing van activiteiten op uw bedrijf 
 Een beter inzicht in de oplossingen voor het probleem waarmee u worstelde 
 Een subsidie (extra geld) om uw voornemen te realiseren 
 Betere contacten met instanties in Overijssel 
 Betere contacten met collega agrarische ondernemers 
 Anderszins, namelijk………….. 
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Hoe groot waren ongeveer uw eigen financiële kosten om het project te realiseren waarbij u door 
Stimuland bent ondersteund? 
 
Heeft u de financiële middelen voor het project binnen of buiten de provincie Overijssel besteedt? 
 

• Binnen de provincie 
• Buiten de provincie 
• Beide 
• Weet niet 

 
Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de door Stimuland geboden dienstverlening? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 
Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de door Stimuland geboden dienstverlening als u dat vergelijkt met 
de dienstverlening van andere organisaties in de agrarische sector? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 
Hoe beoordeelt u de deskundigheid van Stimuland? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 
Hoe beoordeelt u de communicatie door Stimuland met u? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 
Welke functie vervult Stimuland naar uw mening op het Overijsselse platteland? 

 Stimuland is vooral een subsidieorganisatie 
 Stimuland is vooral een organisatie voor individueel bedrijfsadvies 
 Stimuland is vooral een organisatie voor scholing en opleiding 
 Stimuland is vooral een aanjager van bedrijfsgerichte innovatie 
 Stimuland is vooral een aanjager van ketengerichte innovatie 
 Stimuland is vooral een aanjager van gebiedsgerichte innovatie 
 Anderszins, namelijk…………………….. 

 
Waarin onderscheidt Stimuland zich van andere dienstverlenende organisaties die werkzaam zijn op 
het Overijsselse platteland? 

 Stimuland staat dicht bij de praktijk van de plattelandsondernemer 
 Stimuland werkt vanuit het individuele bedrijfsbelang 
 Stimuland houdt rekening met andere dan agrarische functies van het platteland 
 Stimuland is een (heel) toegankelijke organisatie 
 Stimuland verstrekt naast andere diensten ook subsidies 
 Anderszins, namelijk…….. 

 
Tot slot. Zijn er naar uw mening aspecten van de dienstverlening door Stimuland niet aan de orde 
gesteld die naar uw mening belangrijk zijn om te noemen. Zo ja, welke aspecten? Hartelijk dank voor 
uw medewerking. 


