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Samenvatting
In verband met de voortgang rond de Agenda van Twente, onderdeel de Twentse Innovatieroute,
leggen wij deze nota en daaruit voortvloeiende adviezen ter besluitvorming voor.
Aan de regioraad,
In 2008 heeft u besloten om het Regionaal Investeringsfonds IPT in te stellen waarin 50 miljoen is
opgenomen. Ook heeft u besloten om in 2008 een jaarschijf vast te stellen van 8,5 miljoen
beschikbaar te stellen voor IPT projecten.
Met deze nota wordt u de voorgang gemeld en tegelijkertijd wordt ingegaan op diverse
ontwikkelingen. Ook zijn in de regioraad van oktober 2009 door de externe commissie opmerkingen
gemaakt over de samenhang tussen de Agenda van Twente projecten en de Twentse Innovatieroute.
Voorstel
Hieronder vindt u allereerst een voortgangsrapportage over de lopende projecten van de Twentse
Innovatieroute die door Regio Twente financieel worden ondersteund. Vervolgens informeren wij u
over diverse ontwikkelingen, waaronder een scherpere focus op de clusters en revolving fund.
Afsluitend is er de prognose voor plannen die in 2010/2011 verwacht kunnen worden.
De Twentse innovatieroute
Bij de start van het Innovatieplatform Twente is gekozen voor een strategie van het ondersteunen van
een vijftal kansrijke clusters, namelijk Bouw, Voeding, Technologie & Gezondheid, Veiligheid &
Technologie en Materialen & High Tech Systems.
Verantwoording jaarschijf 2008-2009:
Bij de start van de Innovatieroute heeft de regioraad een jaarschijf vastgesteld van 8.5 miljoen euro.
Zoals al gemeld in de voortgangsrapportage van 27 november 2008 zijn er een aantal oorzaken
waardoor het investeringsvolume in de eerste jaren later op gang is gekomen en wij met de
beschikbare gestelde jaarschijf voor 2008 twee jaar de projecten hebben kunnen financieren.
Op dit moment is er door het Dagelijks Bestuur van Regio Twente voor 2.1 miljoen beschikt en voor
4.1 miljoen voorbeschikt, totaal 6.2 miljoen euro aan een achttal projecten. Tevens wachten een vijftal
projecten voor een bedrag van 4.8 miljoen euro op een besluit tot co-financiering van Regio Twente.
De besluitvorming hierover is afhankelijk van de uitkomsten van de discussie die gaande is over de
risico’s die wij bereid zijn te nemen in het voorfinancieren van projecten ten behoeve van AvT-IPT. (zie
agendapunt ..)
Voor de volgende projecten zijn er beschikkingen door de Regio Twente afgegeven:
- Pioneering
- ISETI
- MAIN MEP
- Inkjet Technologie
- IPC-exploitatie
- N-GAP
- Field Lab for Centered Care
- Energiepark Twence
De vijf projecten die nog op een besluit van het Dagelijks Bestuur wachten zijn:
- High Tech Factory
- TPRC
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Venture Lab
Innovatief materialen platform Twente
Meesters van de Toekomst

In de bijlage vindt u een korte toelichting op de projecten en de voortgang van de projecten die reeds
gestart zijn.
Geconcludeerd kan worden dat, indien de financiële ruimte dit toelaat en wij de vijf lopende aanvragen
honoreren, er van het Investeringsfonds IPT inmiddels € 12,5 miljoen besteed is. Daarmee zit het
uitgavenpatroon goed in lijn met de tienjarige investeringsperiode. Kern van de reeds gestarte
projecten is dat er altijd sprake is van minimaal 50% cofinanciering door de deelnemende bedrijven.
Het IPT bereikt met haar projecten inmiddels meer dan 250 bedrijven in Twente. De wethouders
Economische Zaken zijn in september 2009 uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van diverse IPT
projecten, ook hebben zij toen een advies gegeven aan het DB inzake de vijf nieuwe projecten.
Tevens zijn er lijsten beschikbaar gesteld waarin per gemeente is opgenomen welke bedrijven
participeren in IPT projecten.
Naast verantwoording is het ook van belang om de ontwikkeling van het Innovatieplaform vorm te
geven. Er zijn verschillende redenen om u over ontwikkelingen te informeren:
-u heeft zelf in uw bijeenkomsten in het najaar 2009 gewezen op het overnemen van de
aanbevelingen van de externe commissie ook voor IPT projecten. Kern daarvan is dat de criteria van
de Agenda van Twente dienen te worden toegepast;
-de stuurgroep IPT heeft zelf diverse ontwikkelingen onderkend;
-de wethouders EZ hebben gewezen op een versterking van de betrokkenheid, meer aandacht voor
het proces voor het komende jaar en een goede discussie over revolving fund;
-in het door de VNG opgestelde rapport over de Lissabon Strategie (van Buck consultants) wordt het
IPT expliciet genoemd en worden ook algemene aanbevelingen gedaan voor verbetering (meer focus,
buitenlandse samenwerking, herziening Kennispark Twente naar nieuwe inzichten en vertrouwen in
samenwerking in Oost-Nederland);
Hieronder wordt achtereenvolgens op concrete ontwikkelingen ingegaan, waarna wordt afgesloten
met een financiële prognose voor 2010/2011.
Verbetering monitoring
Over de gerealiseerde effecten van deze bestede middelen is in het projectenoverzicht een en ander
opgenomen. Teneinde te komen tot een betere verantwoording wordt u voorgesteld om aan de
verantwoordings eisen een format voor de monitoring van projecten toe te voegen, dit format wordt
tijdens de uitvoering minimaal twee keer per jaar ingevuld, en vormt onderdeel van de monitoring
(bijlage 1).
Governance structuur IPT
Onder deze noemer lichten we de besluitvormingsstructuur voor het IPT kort toe en gaan we nader in
op uw rol in de governancestructuur die voor de Innovatieroute van toepassing is.
Het IPT kent een eigen governancestructuur, waarbij binnen het IPT zelf de aanvragen om
projectsubsidies aan interne normen zijn getoetst alvorens deze tot de clusters en programma’s
worden toegelaten. Formeel heeft uw bestuur daar geen invloed op.
Wel dienen de afzonderlijke projectaanvragen voor financiering ter besluitvorming aan het dagelijks
bestuur te worden voorgelegd. Hierbij zal ook een advies van in ieder geval de wethouders
Economische Zaken worden gegeven.
De afspraak is in het verleden gemaakt om de beoordeling in nauwe samenwerking met het
provinciaal bestuur te laten plaatsvinden. Kern daarvan is dat er gebruik wordt gemaakt van de
beoordeling van andere overheden zoals de rijksoverheid en de provincie. Gezien het wegvallen van
de EFRO middelen vanaf 2010 zal deze toets door de provincie minder vanzelfsprekend zijn. Derhalve
is het van belang om ook –in afstemming met het provinciebestuur- zelf een aanvullende toets uit te
voeren. Dat sluit ook goed aan bij de opmerkingen van de externe commissie die ook expliciet de
Agenda van Twente criteria aan de orde wil stellen.
Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om voorafgaand aan de toets van de externe commissie, die
slechts marginaal is, als Regio Twente een eigen toets uit te voeren voordat er sprake is van een
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definitief projectvoorstel. Indien een projectvoorstel bijna gereed is zal door ons een toets plaatsvinden
die resulteert in een groot aantal opmerkingen die vervolgens door de projectindiener worden
overgenomen. De externe commissie baseert haar eigen oordeel mede op de uitgevoerde
projectentoets. Natuurlijk wordt er ook gebruik gemaakt van kennis over projecten bij Oost-Nv en
andere organisaties.
Bij de toets van projecten wordt door ons gekeken naar:
-de vraag of de inhoud binnen de Twentse Innovatieroute past, en is er afstemming binnen de
clusters;
-is er sprake van een stabiele business case;
-worden alle risico’s meegenomen;
-zijn de doelstellingen/criteria van de Agenda van Twente in beeld gebracht.
Op basis van alle beschikbare gegevens kunnen wij vervolgens een beslissing nemen.
Revolving Fund
Al in 2008 hebt u ingestemd met nader onderzoek inzake het instellen van een revolving fund. Het
Investeringsfonds IPT zou daarmee gedeeltelijk revolving worden waardoor terugvloeiende middelen
kunnen worden herbesteed aan in de toekomst nog te ontvangen financieringsaanvragen.
Vooruitlopen hierop hebben reeds toegekende projecten zelf de mogelijkheid van een revolving fund
opgenomen als onderdeel van de financiering van een project (het gaat hierbij om een bedrag van 5
miljoen voor High tech systems). Elders via de regionale financieringsmaatschappij PPM-Oost is een
vergelijkbare constructie al langer gaande. Uit overleg en uit terugkoppeling van het IPT blijft dat ook
marktpartijen positief zijn.
Wij stellen u voor om voor de zomer van 2010 met een concreet voorstel te komen waarin het
revolving karakter is opgenomen voor een groot deel van het Investeringsfonds IPT. Hiermee kan ook
de druk op de financieringsmogelijkheden worden verlicht. De Provincie Overijssel wordt betrokken bij
het opstellen van het voorstel.
Focus clusters
Door de stuurgroep IPT is het initiatief genomen om de bestaande clusters te heroverwegen. Een
studie van het lectoraat economische ontwikkeling Saxion zal hiervoor de basis bieden. Ook in het
rapport van Buck (Lissabon Strategie) wordt hierop gewezen. Het is van belang om daarbij ook het
thema duurzaamheid te betrekken, waarbij het accent ligt op de vraag welke economische potentie
heeft dit onderwerp voor Twente.
Zoals bekend is de bouwsector een van de grootste werkgevers in Twente. Zowel op de korte termijn,
gezien de te verwachten toename van de werkloosheid in deze sector, alsmede de lange termijn,
verschuiving van nieuwbouw naar vervanging, is de doorontwikelling van dit cluster van groot belang.
De stichting pioneering (www.pioneering.nl) kan op ondersteuning blijven rekenen.
Financiering
Door het wegvallen van mogelijkheden zoals EFRO subsidie ontstaat er meer druk op de beschikbare
budgetten vanuit Regio Twente en Overijssel. Door het IPT dient naar onze mening actiever te worden
gezocht naar financiering vanuit de landelijke overheid en Brusselse subsidiemogelijkheden. De
aanwezige lobby en netwerken in Den Haag en Brussel kunnen daarbij goede ondersteuning bieden.
Communicatie en regiobranding Twente
Rondom communicatie is de strategie gevoerd dat de communicatie zich vooral toespitst op door IPT
projecten behaalde resultaten. Vanaf het najaar 2009 is deze lijn uitgebreid door ook in de media te
rapporteren over projecten die het IPT uitvoert.
De aansluiting bij regiobranding van Twente is van groot belang. De profilering van Twente als een
innovatieve Regio zal bijdragen aan een beter vestigingsklimaat.
Onderzoek Rekenkamer Oost Nederland naar IPT
De rekenkamer Oost Nederland heeft besloten een onderzoek uit te voeren nar de uitvoering van de
Twentse innnovatieroute tot nu toe. Centraal staat de doelmatige inzet van middelen en het onderzoek
is gericht op het zoeken naar verbeter punten. De planning is om het rapport voor de zomer van 2010
gereed te laten zijn.
Prognose 2010/2011
In de afgelopen jaren zijn diverse Twentse Innovatieroute projecten betaald uit andere fondsen dan de
50 miljoen die beschikbaar is vanuit Regio Twente en Provincie Overijssel. Onder andere vanuit
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Pieken in de Delta (sectoren Food, Health & Technologie) en vanuit EFRO-gelden. Deze laatste
mogelijkheid is voor Overijssel uitgeput, waardoor er meer druk komt op de gelden vanuit Regio
Twente. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de bekendheid met en de rol van het IPTbureau van de afgelopen twee jaar hun vruchten zullen afwerpen. Het is de verwachting dat in de
jaren 2010 en 2011 gezamenlijk een bedrag van 8,5 miljoen euro benodigd zal worden.
Planning:
-februari duidelijkheid over financiering
-toepassen toets vanaf volgende concept project
-voor de zomer notitie revolving fund
-voor de zomer eerste monitoring op basis van nieuwe format
Op 20 januari jl. hebben de wethouders Economische Zaken en Financiën een toelichting gekregen
op dit voorstel, en zijn de door hen gemaakte opmerkingen verwerkt.
Voorstel:
Te besluiten om kennis te nemen van diverse ontwikkelingen bij het Innovatie Platform Twente en uit
het Regionaal Investeringsfonds IPT een bedrag van maximaal 8,5 miljoen uit te keren aan nader
uitgewerkte projecten, mits binnen de marges die voortkomen uit uw besluit omtrent de risico’s van
voorfinanciering AvT-IPT.

Enschede, 25 januari 2010
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen 1
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Bijlage 1.

Format monitoring projecten IPT
Naam project :
Projecttrekker:
Inhoudelijke voortgang
Voortgang ten opzichte van planning

Bijdrage aan ambities IPT
• Verbeteren concurrentiepositie
• Versnellen innovatieprocessen
• Groei en doorgroei van (startende) ondernemers
• Wordt er gebruik gemaakt van regionale kennis instituten (inclusief
onderwijs)?

Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen
• Duurzaamheid
• Welzijn
• Arbeidsparticipatie, stand van zaken directe en indirecte werkgelenheid

Problemen/knelpunten

Financiële voortgang
Voortgang ten opzichte van planning

Verwachting komende periode

Problemen/knelpunten

Indicatoren
Gecreëerde werkgelegenheid
Aantal innovaties
Uitgelokte investeringen
Aantal patenten
Aantal spin-off’s
Aantal publiciteitsmomenten

planning

resultaat
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