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Onderwerp : RSV

Zo’n drie jaar geleden is Regio Twente van start gegaan om een Regionale Structuurvisie (RSV) voor
Twente op te stellen. Hoewel het RSV een aantal zeer interessante en nog steeds richtinggevende
documenten heeft opgeleverd, zoals het Bestuurlijk Manifest “Wij zijn Twente” en de Bestuurlijke
Conferentie “Twente zet Koers”, is het een sterk verdeeld proces geweest.
Bindende factor is altijd het verplicht opstellen van een regionale visie voor WGR+ gebieden geweest.
Medio 2008 zal de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) in werking treden en in deze nieuwe
wet is het voor WGR+ regio’s niet langer een verplichting een regionale structuurvisie op te stellen.
Voor Twente geldt zeker dat er weinig draagvlak meer is om door te gaan met het opstellen van een
RSV. Temeer daar de provincie een nieuwe omgevingsvisie gaat maken en daarmee op RO gebied
een regionale visie, zonder juridische status, weinig toegevoegde waarde heeft.
Zowel ambtelijke als bestuurlijk zijn de meningen gepeild en is het advies om niet door te gaan met
een RSV. Ook in andere WGR+ regio’s is men dezelfde mening toegedaan.
Dit neemt niet weg dat op RO gebied regionale samenwerking en regionale afstemming uitermate
gewenst en noodzakelijk is. Ook zonder een Regionale Structuurvisie is Regio Twente de instantie om
regionale samenwerking en regionale visievorming vorm te geven.
Zo vertegenwoordigt Regio Twente de Twentse gemeenten in het provinciale A1 programma
(bestuurlijke stuurgroep en ambtelijke begeleidingscommissie) en maakt de regio een eigen routevisie
A1/A35 die, zoals overeengekomen met de provincie, een bouwsteen is voor het provinciale
visietraject.
Daarnaast levert Regio Twente, met haar eigen programma’s en thema’s, een belangrijke input in de
nog op te stellen provinciale omgevingsvisie. Te denken valt aan afstemming van de
woningbouwprogrammering als vervolg op het Twents Woningmarktonderzoek en de beleidsmatige
gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de regio (Demographic Change). Hoe dit vorm zal
worden gegeven zal de komende tijd uitgewerkt worden en besproken worden in het portefeuillehoudersoverleg ROVH.
De portefeuillehouder de heer Loohuis en de gedeputeerde de heer Rietkerk vormden tot nut toe en
een bestuurlijk duoschap in het kader van de RSV. Dit duoschap zal gecontinueerd worden voor input
van Regio Twente in de nieuwe omgevingsvisie.
Tot slot speelt Regio Twente een cruciale rol om samen met het Rijk pilot projecten binnen het MIRT
aan te brengen.
Naast bovengenoemde onderwerpen heeft Regio Twente de gemeenten uitdrukkelijk uitgenodigd om
samen met de regio de komende tijd te identificeren welke regionale opgaven en regionale projecten
op RO gebied opgepakt en gerealiseerd dienen te worden. De komende tijd zal dit in een workshop
met gemeenten verder uitgediept worden. De hieruit voortkomende projecten zullen aan het ROVH en
DB worden voorgelegd.

Bij het opstarten van de RSV in 2004 – het plan van aanpak RSV is in het DB van 19 mei 2004 en de
regioraad van 30 juni 2004 vastgesteld - is destijds besloten geen apart budget voor de RSV te
vormen. Het RSV zou gedekt moeten worden uit de reguliere begroting en is daarom tot nu toe ten
laste gekomen van voorheen het budget Wonen en nu het budget Landgoed.
Dit betekent dat er met het stopzetten van de RSV geen vrijval van financiële middelen plaatsvindt,
maar dat er een andere toedeling van het budget Landgoed zal plaatsvinden.
Advies PHO
In het portefeuillehouders ROVH hebben in hun vergadering van 10 december 2007 ingestemd met
het voorstel om geen RSV meer voor Twente te gaan maken.
Wel hebben zowel de gemeenten als ook de provincie onderstreept dat op RO gebied regionale
samenwerking noodzakelijk blijft en dat Regio Twente hierin een cruciale functie vervult.
Voorstel
1. Te besluiten geen RSV voor Twente meer te gaan maken

Enschede, 3 maart 2008
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen

