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Jaaroverzicht lobby Den Haag
8

Voorstel regioraad
Samenvatting
In de regioraad van november 2011 hebt u gevraagd om een overzicht van de lobbyactiviteiten 2011. Wij hebben toegezegd u dat overzicht in 2012 aan te reiken. Hierbij doen
we die toezegging gestand.

Verantwoording Twentse lobby Den Haag 2011
Achtergrond
Tijdens de regioraadvergadering van 16 februari 2011 is gesproken over de wijze waarop de
lobbyist van Twente dient te opereren. Besloten werd een 8-tal onderwerpen prioritair te
verklaren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze prioritaire agenda een dynamisch
geheel vormt die door interne en externe ontwikkelingen kan veranderen. Daarnaast wordt
per onderwerp bezien op welke wijze en met welke mogelijke partners de Haagse lobbycapaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingezet.
Twentse lobby op vastgestelde lobbyagenda
Gedurende 2011 heeft de Twentse lobbyist zich ingezet voor acht onderwerpen op de
prioritaire lobby-agenda. Criteria voor deze inzet waren:
• De mate waarop besluitvorming in Den Haag van invloed is op de beleidsdoelen
geformuleerd in de Agenda van Twente.
• De actualiteit van de besluitvorming. Is er op redelijke termijn een beïnvloedbare
besluitvorming.
• De mate van invloed die er is op besluitvorming.
• De mate waarin Twentse en Oost-Nederlandse beleidsdoelen overeenkomen.
• De mate waarin Twentse beleidsdoelen worden nagestreefd door andere organisaties
buiten Oost Nederland (VNG, IPO etc.) waarbij Twente zou kunnen aanhaken.
Dit heeft geleid tot de volgende prioritaire onderwerpen: Innovatieplatform,
Innovatiedriehoek, A1/A1-zone, N35, PHS, AWBZ/WMO, Regeling onderkant arbeidsmarkt
en cultuur.
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Schematisch is aangegeven wanneer en in welke mate de verschillende onderwerpen aan
bod zijn gekomen. In dit schema worden drie niveaus onderscheiden:
• Groen:
Monitoring van ontwikkelingen op de Haagse agenda, monitoring Haagse
stukkenstroom, monitoren interne ontwikkelingen
• Geel:
Voorbereiding actieve lobby (d.m.v. gestructureerde lobbyplannen), organiseren
ambtelijke afstemming, organiseren coalities
• Rood:
Uitvoeren actieve lobby, opstellen position papers, actief benaderen Kamer,
coördineren bestuurlijke inzet
Twentse lobby op prioritaire onderwerpen
Gedurende 2011 zijn activiteiten ontplooid t.b.v. de prioritaire lobby-agenda. Voor 2011
leidt dit tot het volgende schema:
Onderwerpen prioritaire lobbyagenda
Innovatieplatform
Innovatiedriehoek
A1/A1-zone
N35
PHS
AWBZ/WMO
Regeling onderkant arbeidsmarkt
Cultuur

jan feb mrt apr mei jun jul au se okt no dec
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Enkele bereikte resultaten:
• Innovatie in Twente (waaronder de positie van nanotechnologie) staat goed benoemd
in het bedrijfslevenbeleid van het ministerie van EL&I.
• Er ligt een principe-afspraak voor het verbreden van de A1. Afronding staat gepland
voor 2012.
• De Oost Nederlandse problemen met de invoering van PHS staan prominent op het
netvlies van de Tweede Kamer zoals mede blijkt uit enkele voor Oost Nederland
gunstige aangenomen moties.
• Ten behoeve van de cultuurlobby is een succesvolle ontbijtsessie in aanwezigheid van
Kamerleden georganiseerd.
• Ten behoeve van het orkest van het Oosten is voor een periode van maximaal 4 jaar
€500.000 per jaar door de Kamer toegewezen.
• T.a.v. de N35 is een BO-MIRT onderzoek via de kamer afgedwongen.
Ten aanzien van de AWBZ en de Regeling onderkant arbeidsmarkt wordt opgemerkt dat
deze lobby in onderling overleg grotendeels is opgepakt binnen G32-verband.
Twentse lobby op overige onderwerpen
Gedurende 2011 zijn activiteiten ontplooit op onderwerpen buiten de prioritaire lobbyagenda. Voor 2011 leidt dit tot het volgende schema:
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Overige onderwerpen

jan feb mrt apr mei jun jul au se okt no dec
g p
v

Politiewet
Gerechtelijke kaart
Wet basisnet
Luchthaven Twente
SWUNG (geluidsproductieplafonds)
Rijkskantorenlocaties
Bestuurlijke vernieuwing
Vastgoed defensie

Enkele bereikte resultaten:
• Het Rijkskantorenbeleid gaat niet meer uit van 12 rijksknooppunten (waaronder geen
Twents knooppunt).
• Evaluatie van de nieuwe indeling gerechtelijke kaart voor Oost Nederland na 3 i.p.v 5
jaar.
• Gezamenlijke Oost Nederlandse inzet m.b.t. de invoering van het Basisnet vervoer
gevaarlijke stoffen.
Overige activiteiten:
• De lobbyist heeft zich actief ingezet voor goede samenwerking en coördinatie tussen
Twente, de provincie Overijssel en de rest van Oost Nederland.
• In 2011 is een nieuwe werkwijze met betrekking tot de lobby geïntroduceerd. Kern
hiervan is dat met een kernteam van direct betrokkenen per onderwerp actief een
lobbytraject wordt voorbereid en uitgevoerd.
• De lobbyist is actief betrokken bij de organisatie van het succesvolle Twentediner in
april 2011.
• Door de lobbyist zijn diverse bezoeken aan Den Haag (o.a. door jong Haaksbergen en de
Regio Twente gefaciliteerd.
• In 2011 is een eerste stap gezet richting een verbeterde Haagse informatievoorziening
voor Twentse gemeenten.
• In 2011 is aansluiting gezocht met de kring van Twentse gemeentesecretarissen.
• De relatie met de Twentse lobby in Brussel is verbeterd (onder meer door deelname
aan de Open Days).
Voorstel
Kennis nemen van het jaaroverzicht lobby-activiteiten Den Haag 2011
Enschede, 19 maart 2012
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