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Onderwerp : Agenda van Twente

Samenvatting
Uw regioraad heeft op 21 mei en 27 november 2008 en 18 november 2009 ingestemd met het
investeringsprogramma Agenda van Twente en de opname daarop van diverse projecten. De Agenda
van Twente is in samenwerking met de provincie Overijssel tot stand gekomen. Om de positieve
ontwikkeling in deze samenwerking voort te zetten, hebben beide besturen (Gedeputeerde Staten van
Overijssel en het dagelijks bestuur van Regio Twente) in 2009 besloten de effectiviteit van deze
werkwijze te evalueren. Het doel daarvan was verbeterpunten voor de uitvoering van de Agenda van
Twente te definiëren en de positieve punten uit de tot nu toe gevolgde werkwijze ook op andere
thema’s toe te kunnen passen. U bent over deze visitatie van de Agenda van Twente geïnformeerd
per brief (1 december 2009). Eén van de uitkomsten is dat de huidige Agenda van Twente niet
eenduidig is. Er is verschil in opvatting tussen de betrokkenen wat onder de Agenda van Twente wordt
verstaan. Daarnaast geven recente ontwikkelingen, zoals de economische recessie en
rijksbezuinigingen, aanleiding om kritisch te kijken naar de Agenda van Twente.
In dit voorstel wordt de Agenda van Twente herijkt en opgedeeld in drie categorieën:
1) gezamenlijke investeringsprojecten met (beoogde) Rijksbetrokkenheid waarbij het werken met
bestuurlijke duo’s wordt voortgezet
2) onderwerpen waarbij provincie en regio elkaar inhoudelijk versterken en activiteiten onderling
afstemmen
3) projecten opgepakt door Twentse gemeenten eventueel in samenwerking met Regio Twente.
Aan de regioraad,
Op 15 april 2008 heeft u samen met Provinciale Staten van Overijssel het startschot gegeven voor de
uitvoering van de ‘Agenda van Twente’. De 'Agenda van Twente' loopt tot 2017 en moet een
productief, welvarend Twente tot stand brengen waar mensen prettig wonen, werken en
recreëren. Regio Twente en de provincie Overijssel hebben samen 130 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor de uitvoering van de Agenda. 100 miljoen euro is bestemd voor de Twentse
Innovatieroute. Hiervan wordt 50 miljoen door Regio Twente en 50 miljoen door provincie Overijssel
bijgedragen. De overige 30 miljoen worden bijgedragen door Regio Twente en zijn bestemd voor de
uitvoering van de andere projecten in Twente. Daarnaast draagt de provincie Overijssel bij aan de
afzonderlijke projecten via onder andere DIA (Dynamische Investeringsagenda) en IiO (investeren in
Overijssel)/IMG (investeren met gemeenten) zoals Kennispark Twente, Centraal Station Twente,
Rijksweg 35 en Rijksweg N18.
In 2008 is besloten een visitatie uit te voeren op de Agenda van Twente om de realisatie van de
Agenda van Twente te versnellen. Deze visitatie is in 2009 afgerond (zie brief van 1 december 2009)
De Agenda van Twente is nu niet eenduidig, aldus de heer Alders in de visitatie van de Agenda van
Twente. Wij hebben andere projecten op de Agenda van Twente staan dan de provincie Overijssel.
Ontwikkelingen als de economische recessie, de nieuwe agenda van de Europese Commissie
(Europe 2020), rijksbezuinigingen en de investeringsimpuls zijn eveneens aanleiding om kritisch te
kijken naar de Agenda van Twente.
Overwegingen
Uit de visitatie komt naar voren dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen de projecten die op
de Agenda van Twente staan, en onderwerpen die leiden tot samenwerking tussen gemeenten en/of
de provincie/Regio. Deze laatstgenoemde projecten worden dan in het kader van het reguliere beleid
opgepakt. Door te zorgen voor een eenduidige Agenda van Twente kan de selectiviteit,
herkenbaarheid en het vermogen tot verbinden van de Agenda van Twente verder worden versterkt.
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Ingrediënten voor de herijking zijn de Agenda van Twente, de behaalde resultaten, het nieuwe
programma van het dagelijkse bestuur van Regio Twente, de Gebiedsagenda Oost, Investeren in
Overijssel en Investeren met Gemeenten. Daarbij ligt de focus op werkgelegenheid en cofinanciering
en betrokkenheid van het Rijk.
We stellen u voor de nieuwe Agenda van Twente als volgt te definiëren, waarbij onderscheid wordt
gemaakt naar onderwerpen met beoogde rijksbetrokkenheid, onderwerpen waarbij provincie en regio
elkaar inhoudelijk versterken en afstemmen, en onderwerpen vanuit de Twentse gemeenten. Met
deze indeling wordt tevens invulling gegeven aan het beoogde onderscheid tussen nationale
(categorie 1) en regionale opgaven (categorie 2). Bij onderwerpen uit categorie 1 is sprake van
bestuurlijke duoschappen, bij de overige categorieën niet.
Het voorstel voor de herijking en update van de agenda is:
Categorie 1. Gezamenlijke investeringsprojecten met (beoogde) Rijksbetrokkenheid en gezamenlijke
verantwoordelijkheid, waarbij het werken met bestuurlijke duo’s wordt gecontinueerd. :
• Innovatieplatform Twente/Innovatieroute
• Programma Innovatiedriehoek met projecten
o Kennispark
o Hart van Zuid/CST/WTC
o Gebiedsontwikkeling Luchthaven en omgeving
• A1 en A1-zone
• N18
• N/A35
Categorie 2. Onderwerpen waarbij provincie en regio elkaar inhoudelijk versterken en afstemmen:
• Toeristische ontwikkeling
• Arbeidsmarktbeleid
• Groene poort
• Oldenzaal centraal
• Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)
• Waterrijk
Categorie 3. Projecten opgepakt door Twentse gemeenten eventueel in samenwerking met Regio
Twente
• Het Ravijn
• Anpakk’n
• Fonds Sport en Cultuur
• Fonds hippische initiatieven
Bij projecten uit categorie 3 kan de provincie een (financiële) bijdrage leveren maar is sprake van
mindere inhoudelijke betrokkenheid en afstemming.
Hiermee zijn alle projecten, die op dit moment bij een van beide organisaties zijn opgenomen,
verwerkt in de herijkte agenda. De veertien Twentse gemeenten hebben zich aan alle projecten
1
genoemd bij bovenstaande drie categorieën gecommitteerd onder de noemer Agenda van Twente.
Het voorstel is om de samenwerking voor de rijkslobby tussen regio en provincie te concentreren op
categorie 1 onder de noemer Agenda van Twente-MIRT.
De regioraad wordt hierover op 17 november 2010 geïnformeerd. Provinciale Staten worden hierover
op 1 december 2010 geïnformeerd in een gelijkluidend voorstel. Over de voortgang van projecten op
de Agenda van Twente wordt u per project geïnformeerd op de daarvoor geëigende momenten.

1

Gebiedsontwikkeling Luchthaven en Waterrijk zijn als PM posten opgenomen
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Voorstel
We stellen u voor in te stemmen met de herijkte Agenda van Twente in drie categorieën, waarbij de
focus in de samenwerking ligt op gezamenlijke investeringprojecten met (beoogde)
Rijksbetrokkenheid.

Enschede, 1 november 2010
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen

Pagina 3 van 3

