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Vervolg op Werkconferentie (Be)leefbaar platteland
4

Voorstel regioraad
Aan de regioraad,
Op 1 november vond in het Apart Hotel te Delden onder grote belangstelling de
werkconferentie (Be)leefbaar Platteland Twente plaats. Doel van de bijeenkomst was kennis
op te halen en kennis te delen over de toekomst van het landelijk gebied. Het initiatief voor
de bijeenkomst lag bij uw regioraad. De 140 deelnemers werden door dagvoorzitter Roel
Cazemier, lid van ons dagelijks bestuur, meegevoerd in de problematiek van het Twentse
platteland zoals leefbaarheid, demografische veranderingen, duurzaamheid en de gevolgen
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Algemene conclusie was: "Neem de dynamiek van het platteland als uitgangspunt, ga
flexibel om met de initiatieven, die uit het gebied komen en zoek naar kansen om
ondernemerschap te faciliteren binnen beschikbare regelgeving. Geef ruimte aan
ondernemerschap, maar breng deze ontwikkelingen in relatie met de ruimtelijke kwaliteit van
Twente. Voor een leefbaar Twents platteland is de relatie met de stad evident. Daarom is
een integrale benadering noodzakelijk”.
Wij hebben tijdens de werkconferentie toegezegd de uitkomsten van de werkconferentie op
te pakken.
Hier geven we een vervolg aan door in te gaan op het verzoek van het Bestuurlijk
Gebiedsoverleg Zuid-West Twente (BGO ZWT). Aangezien de huidige programmaperiode
van zowel het Provinciaal Meerjarenprogramma als van de Europese Unie aflopen per eind
2013, is een proces van voorbereiding op de (programma)periode 2014-2020 gestart door
het BGO-ZWT. De werkconferentie maakt deel uit van deze voorbereiding. In opdracht van
het BGO ZWT is een gebiedsvisie Twentse Kracht: Groene Metropool Twente opgesteld
door Marb Consultancy. Het BGO ZWT bestaat uit de tien gemeenten: Amelo, Borne,
Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten,
Twenterand, Wierden. Op schriftelijk verzoek van het BGO ZWT wordt deze visie vandaag
aan u gepresenteerd en wordt uw reactie hierop gevraagd.

Voorstel
1. Kennisnemen van het visiedocument Twentse Kracht: Groene Metropool Twente;
2. Uw reactie hierop geven, mede naar aanleiding van de presentatie over dit onderwerp.
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Enschede, (Datum DB-besluit)
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Bijlage
1. Twentse Kracht: Groene Metropool Twente

