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Aanvraag regiodeal "Twente: Groen Technologisch Topcluster"
Tientallen regio’s in het land, waaronder Twente, hebben eind
augustus aanvragen ingediend bij het ministerie van LNV (Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit) om te komen tot zogenoemde
regiodeals. Twente vraagt het Rijk mee te investeren in elf projecten
om de kracht van Twente optimaal te benutten: technologische
oplossingen voor opgaven op het gebied van onder meer zorg,
landbouw, energie en mobiliteit.

Aanleiding
Voor het kabinet Rutte-III spelen regio’s een prominente rol in economisch beleid. In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de
toekomst’ (2017) is €950 miljoen beschikbaar voor regiodeals. Een deel daarvan is al bestemd. Het resterende budget komt in
meerdere tranches beschikbaar. Afgelopen zomer stelde het Rijk een eerste tranche open van €200 miljoen. Voor deze eerste
tranche zijn acht randvoorwaarden opgesteld. Zo moeten de opgaven aansluiten bij het (unieke) DNA van de regio én bij de
agenda van het kabinet, moet er sprake zijn van cofinanciering en gaat het bij voorkeur om publiek-private samenwerking.
De inschrijving sloot 1 september jongstleden.

Voorstel uit Twente: investeren in kracht van Twente voor Nederland én de wereld
Sinds de opening van de eerste tranche is door de Twentse gemeenten en de Twente Board gewerkt aan een krachtig aanbod.
Het volledige pakket is gevat in het voorstel “Twente groen technologisch topcluster” en speelt in op de kansen en
maatschappelijke uitdagingen waar de regio voor staat en waarbij Twente het Rijk nodig heeft om tot resultaat te komen.
Andersom dragen de ingediende projecten substantieel bij aan de doelen van het kabinetsbeleid.
Versnellen en versterken door partnerschap
Twente is internationaal van waarde als toonaangevende technologische topregio met een spilfunctie tussen Nederland en
Duitsland. De regio waar hoogwaardige systemen, producten, materialen en diensten worden gemaakt voor duurzame
toepassingen op het gebied van energie, zorg, mobiliteit en landbouw. Met een gezamenlijke agenda en verschillende
investeringsplannen neemt Twente haar verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van vakmanschap, kennis en technologie.
Het is nu de uitdaging om de ingezette lijn en de opgaven met een extra impuls versneld en versterkt aan te pakken.
Daarvoor vraagt Twente het Rijk om een sterk partnerschap op een pakket van elf projecten.

11 projecten
Het kader van de Agenda voor Twente vormt de basis voor de
regiodeal aanvraag. Daarbinnen zijn elf regiobrede en
toekomstgerichte projecten geselecteerd.
Techniek als motor
1. Advanced Manufacturing Program
2. PDEng voor Digitale Transformatie en Advanced Manufacturing
3. TopFit – Citizenlab Oost
Arbeidsmarkt en talent
4. Twents Fonds voor Vakmanschap
5. Skills Twente
6. Talent Halen, Opleiden en Houden
7. Leonardo
Bereikbaarheid en vestigingsklimaat
8. Topwerklocaties
9. Creatieve Broedplaatsen
Circulaire economie en duurzaamheid
10. Mineral Valley Twente
11. Circulaire Textiel door Chemische en Mechanische Recycling

Financiën
Publieke en private partners uit de regio investeren gezamenlijk €128 miljoen.
Provincie Overijssel is bereid maximaal €20 miljoen bij te dragen, onder
voorbehoud van goedkeuring door het Kabinet en Provinciale Staten.
Van het Rijk vragen we een bijdrage van ruim €38 miljoen.
Projecten die een beroep doen op middelen uit de Agenda voor Twente
worden nog besproken aan de innovatietafels en voorgelegd aan de
beoordelingscommissie, die de voorstellen zal toetsen.

Stevige regionale samenwerking
“We hebben er alle vertrouwen in dat we een voorstel hebben gedaan waarmee we het Rijk kunnen
verleiden” aldus Bert Tijhof (wethouder Rijssen-Holten, voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Economische
Zaken). Dat beaamt vicevoorzitter van de bestuurscommissie Agenda voor Twente en
wethouder in Hengelo Claudio Bruggink: “Hier ligt bovendien met de Agenda voor Twente een stevige
regionale samenwerking onder. Dat hebben we voor op andere voorstellen”.
Het proces en de aanvraag zijn een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsen kennisinstellingen en overheden in Twente. Twentse partijen die krachtig de handen ineen slaan om
samen met het Rijk complexe uitdagingen aan te pakken voor de economie van de toekomst.

Vervolgproces
Het ministerie van LNV kreeg 88 voorstellen opgestuurd, waarbij voor €1.3 miljard aan Rijksbijdrage is
aangevraagd. Voor de eerste tranche is dus 6 keer meer aangevraagd dan beschikbaar.
De betrokken ministeries wegen en beoordelen alle aanvragen in de maanden september en oktober 2018.
We verwachten dat het ministerie in november een selectie van voorstellen bekend maakt, die dan verder
uitgewerkt worden tot een regiodeal. In een brief van minister Schouten (LNV) aan de Kamer is aangegeven
dat uiterlijk in het voorjaar van 2019, maar zoveel eerder als kan, de deals worden ondertekend.

Kijk hier voor de aanvraag, het projectenboek, het
begrotingsoverzicht en de infographic
Vervolg

