Bijlage 6
Project

Aangevraagde
bedragen 2010
en verder (in €)

Toegekende
bedragen
jaarschijf 2010
(in €)

Gemeente Almelo –
Waterrijk; duurzame
waterinfrastructuur Almelo

750.000

PM

2.942.500

1.157.500

5.000.000

3.050.000

3.500.000

PM

1.500.000
1.000.000

1.000.000

Gemeente Borne - Groene
Poort

Gemeente Enschede Kennispark

Gemeente Enschede Gebiedsontwikkeling
Luchthaven

Gemeente Hof van Twente Kunstwerk Diepenheim
Gemeente Oldenzaal -

Aanvullende opmerkingen ambtelijke werkgroep

De aanvraag betreft het opstellen van een bidbook en uitvoeren KMBA
teneinde de effecten van Waterrijk in de regionale context te kunnen
kwantificeren. Aanvraag hinkt daarmee op twee gedachten; duurzame
waterinfrastructuur & MKBA/ bidbook voor heel Waterrijk.
AvT is bedoeld voor investeringen, niet om voorbereidingskosten te
financieren. Indien er een goed onderbouwd plan ligt is er een inschatting te
maken of Waterrijk bijdraagt aan de doelstellingen van de AvT. Nu scoort het
plan daar niet op. Verder is onbekend wat ROI is. De termijn dat de eerste
resultaten zijn te verwachten is eveneens onbekend omdat onduidelijk is of
het project überhaupt doorgang krijgt als de provincie bij haar huidige
(ambtelijke) standpunt blijft.
Daarom is besloten dit project in dit stadium geen middelen toe te kennen
vanuit de AvT. Waterrijk staat op de herziene REO-agenda van de
Bestuurscommissie Netwerkstad.
Project draagt in ruime mate bij aan de doelstellingen van Ruimte en Vrije
Tijd (voorheen Landgoed Twente) en scoort eveneens hoog op de overige
criteria. De aanvragers hebben hun aanvraag gesplitst in bedragen voor
meerdere jaren. Dit project krijgt het gevraagde bedrag voor dit jaar
toegewezen, waarbij geen garantie voor latere jaren gegeven kan worden.
Majeur Twents project. Het draagt in ruime mate bij aan de doelstellingen
van Werken en in mindere mate aan Mobiliteit (voorheen Twente langs alle
wegen). Het scoort eveneens hoog op de andere criteria. Aan het project is
het gevraagde bedrag voor dit jaar toegewezen, waarbij geen garantie voor
latere jaren gegeven kan worden.
Majeur Twents project. Jaarschijf 2010 kwam te vroeg voor dit project; er zijn
nog veel onduidelijkheden. Daardoor scoort het niet op de bijdragen die het
plan naar verwachting wel zal leveren aan de doelstellingen van de diverse
programma’s. Het toegekende bedrag bedraagt nu een reservering,
aangezien er nog geen geschikt projectplan voorhanden is.
Sympathiek plan en enige aanvraag die uitsluitend betrekking heeft op het
landelijke gebied. Kent echter nauwelijks een regionale component,
waardoor de score onvoldoende is.
Dit plan scoort voldoende met bijdragen aan de programma’s Werken en

Oldenzaal Centraal
Gemeente Tubbergen Uitbreiding/kwaliteitsverbeter
ing fiets- en wandelpaden
Regio Twente Internationale Agenda van
Twente

Mobiliteit. Voorstel is om pas geld te beschikken wanneer de beloofde
kosten/baten-analyse aangeleverd is.
Project sluit niet aan bij de doelstellingen van Ruimte en Vrije Tijd.
1.478.600

1.275.000
Regio Twente Regiobranding Twente

Regio Twente - Ritmobiel
Regio Twente - Fietssnelweg
F-35

400.000
600.000

200.000
Regio Twente/ POWI Arbeidsmarktplan
2.600.000

1.070.000

Scholengroep Twente
Speciaal - Onderzoek
700.000
SIO - Voortgezet
Internationaal Onderwijs
210.000
Stichting Weekendschool
Toppers op zondag Talentontwikkeling
Totaal

210.000

222.000
€ 22.378.100

€ 8.987.500

De Internationale Agenda van Twente is ondersteunend aan het proces van
de Agenda van Twente en daarbij indirect bijdragend aan de doelstellingen.
Ambtelijke werkgroep ziet wel degelijk de toegevoegde waarde maar het is
geen investeringsproject, waardoor het plan onvoldoende scoort op de
criteria (aantoonbare/ substantiële bijdragen aan de doelen van de AvT).
Regiobranding zou onderdeel moeten zijn van de promotionele activiteiten
van de Regio. Het is geen investeringsproject, waardoor het plan
onvoldoende scoort op de criteria (aantoonbare/ substantiële bijdragen aan
de doelen van de AvT).
Project sluit niet aan bij de doelstellingen van Mobiliteit.
Project sluit aan bij de doelstellingen van Mobiliteit, maar de realisatie en
opbrengsten zijn nog zeer onzeker. Daarbij is AvT bedoeld voor
investeringen, niet om voorbereidingskosten te financieren.
Voorstel om slechts eerste drie projecten uit dit plan te financieren, omdat
deze drie elementen in zich hebben die de structurele mismatch op de
Twentse arbeidsmarkt aanpakken. Overige projecten spelen meer in op de
huidige conjuncturele problematiek en lijken daarom minder goed op de
investeringsagenda te passen.
Project sluit niet aan bij de doelstellingen van het programma Mensen of
Werken. Opbrengsten zijn moeilijk toe te rekenen aan sociaal-economische
structuurversterking van Twente.
Plan voldoet aan de criteria en kan direct worden uitgevoerd, waardoor op
korte termijn resultaten verwacht kunnen worden. In 2008 ook gehonoreerd
voor Internationaal Basisonderwijs
Project sluit niet aan bij doelstellingen van programma Mensen of Werken.
Opbrengsten zijn moeilijk toe te rekenen aan sociaal-economische
structuurversterking van Twente.

