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Onderwerp : Voortgangsrapportage Agenda van Twente 2009-2010 en IPT 2008-2010

Samenvatting
Nu de Agenda van Twente enkele jaren ‘op weg’ is, bestaat vanuit de regioraad de behoefte aan een
overzicht van de actuele stand van zaken van de projecten op de Agenda van Twente. Een dergelijk
overzicht is eveneens voor de projecten van het Innovatieplatform Twente opgesteld. Het doel van
beide rapportages is informatie verschaffen over de activiteiten en resultaten van het project, in relatie
tot de gedane investeringen vanuit de Agenda. Voortaan zullen deze rapportages jaarlijks worden
uitgevoerd.
Aan de regioraad,
Nu de Agenda van Twente enkele jaren ‘op weg’ is, bestaat er vanuit de regioraad de behoefte aan
een overzicht van de actuele stand van zaken van de projecten op de Agenda van Twente waaronder
de Innovatieroute Twente. In de regioraad van 13 oktober 2010 is afgesproken dat u jaarlijks een
voortgangsrapportage zult ontvangen.
De voortgangsrapportage beschrijft de actuele stand van zaken rond de projecten uit de Agenda van
Twente zoals de financiering en de (tussentijdse) resultaten. De Agenda van Twente is het
gezamenlijk, meerjarig ontwikkelprogramma van Regio Twente en de provincie Overijssel. Doel is het
versterken van de sociaaleconomische structuur van Twente. Twente wil zich doorontwikkelen tot een
internationaal toonaangevende kennisregio en haar positie als tweede kennisregio van Nederland
verstevigen. Voor de Agenda van Twente is € 80 miljoen gereserveerd, waarvan € 50 miljoen bestemd
is voor de Innovatieroute Twente.
In 2007 zijn we gestart met de Agenda van Twente. Dat heeft Regio Twente niet alleen gedaan, maar
op initiatief van de provincie Overijssel en in samenwerking met de ondernemers en het onderwijs in
Twente. De voortgangsrapportage laat zien dat er inmiddels € 28,3 miljoen van de € 30 miljoen is
besteed dan wel (voor)beschikt. Met deze investeringen zijn we er tevens in geslaagd het Rijk en
Europa te verleiden eveneens flink te investeren in Twente. Ook zijn er diverse verbindingen gelegd
tussen de verschillende projecten onderling, zoals de Innovatiedriehoek. Ook is een eensgezinde en
gezamenlijke lobby tot stand gekomen tussen de veertien gemeenten en de provincie Overijssel.
Het is lastig gebleken de in 2007 geformuleerde doelstellingen te verbinden aan de
(voortgangs)resultaten van de projecten op de Agenda van Twente. Deze doelstellingen zijn
algemeen en thematisch geformuleerd en vinden hun vertaling in de jaarlijks uit te brengen Twente
Index. De Twente Index schetst de outcome van de vele en diverse projecten en acties op
verschillende beleidsterreinen. Deze eerste rapportage Agenda van Twente geeft primair antwoord op
de vraag of de € 30 miljoen rechtmatig is of wordt besteed en welke concrete projectresultaten
(output) er zijn behaald.
In 2020 wil Twente tot de top vijf van de Europese kennisregio’s horen op het gebied van innovatie en
technologie. Om dat te bereiken werken vanaf 2005 overheid, bedrijfsleven en onderwijs in Twente
samen in het Innovatie Platform Twente (IPT). Met het IPT worden innovatieve, hoogwaardige en
kansrijke projecten financieel ondersteund. Daarmee wordt Twente als vooraanstaande kennisregio
duurzaam versterkt en geven we tevens een impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid.
Regio Twente heeft via de Agenda van Twente € 50 miljoen beschikbaar gesteld net zoals de
provincie Overijssel. Hiervan heeft Regio Twente inmiddels € 13,5 miljoen geïnvesteerd.
Recentelijk heeft de Rekenkamer Oost-Nederland een onderzoek gedaan naar de mate waarin de
middelen voor de Innovatieroute doelgericht worden ingezet. Aan een aantal van de aanbevelingen
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die de Rekenkamer in haar rapport doet, is al uitvoering gegeven. De regioraad van februari 2010
heeft reeds gewezen op het verbeteren van de monitoring. Deze voortgangsrapportage IPT is hiervan
een goed voorbeeld. Daarnaast worden alternatieve stimuleringsmaatregelen gezocht, waarbij wordt
gekeken naar mogelijkheden voor een revolving fund, naast subsidiëring à fonds perdu. Ook een
scherpere inhoudelijke focus op de in te zetten middelen wordt nader onderzocht. In een volgende
regioraad willen wij u hierover nader infomeren. Met deze voortgangsrapportage hopen we de
informatievoorziening over de IPT-projecten te verbeteren en wij zijn dan ook voornemens deze
rapportage jaarlijks uit te voeren.
In 2011 is het zaak om met bovenstaande resultaten de koers voor de komende jaren verder uit te
zetten en daarbij rekening te houden met het feit dat het geld van de Agenda van Twente grotendeels
is besteed en ook gemeenten en regio moeten bezuinigen. Voor de Innovatieroute zijn weliswaar nog
wel middelen beschikbaar, rekening houdend met de marge van € 8 miljoen voorfinanciering. Nog
onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het kabinetsbeleid en het coalitieakkoord van de provincie
Overijssel. Wel is zeker dat er een nieuw speelveld ontstaat dat ook weer kansen biedt. Met de
businesscase Oost Nederland is er sprake van een sterke inhoudelijke onderbouwing, waar natuurlijk
rekening mee moet worden gehouden. .
Voorstel
Kennis nemen van bijgaande voortgangsrapportage Agenda van Twente 2009-2010 en de
voortgangsrapportage IPT 2008 – 2010.

Enschede, 11 april 2011
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen
De voortgangsrapportage IPT heeft u tijdens de regioraad van 13 oktober ontvangen en de
voortgangsrapportage AvT is u 24 maart 2011 toegezonden. Beide rapportages zijn te vinden op de
website van Regio Twente. Extra exemplaren zijn te bestellen via secretariaat Ruimte en Vrije Tijd
053- 487 6566
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