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Geachte heer Kerckhaert,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief van 17 april betreffende de ruimtelijke
ontwikkelingsagenda Netwerkstad en Agenda van Twente. Wij hebben besloten uw vraag om de
ruimtelijke ontwikkelingsagenda van Netwerkstad alsnog integraal op te nemen in het voorstel aan de
regioraad nu niet in de besluitvorming mee te nemen. We hebben daarvoor verschillende redenen.
Netwerkstad is het economisch kloppend hart van Twente; dat is voor ons een onbetwist uitgangspunt. De erkenning dat Netwerkstad de economische motor is van Twente ligt in het gekozen model
(met twee territoriale bestuurscommissies), dat de basis vormt voor de vernieuwde samenwerking in
Twente. Deze positie van Netwerkstad wordt door alle Twentse gemeenten volmondig onderschreven.
Het is steeds de bedoeling geweest om de investeringsagenda van Netwerkstad in zijn geheel te
ondersteunen. In de procesgang die het dagelijks bestuur voor ogen staat gebeurt dat eens per jaar
(bijvoorbeeld in december). De agenda van Netwerkstad wordt dan samen met een voortgangsrapportage geagendeerd voor de vergadering van de regioraad in december.
Ondersteuning houdt in dat Regio Twente achter de uitvoering van de projecten staat en ook plaatsing
op rijks- en provinciale agenda’s ondersteunt c.q. stimuleert. Dat zien wij echter als iets anders dan
beantwoording van de vraag of Regio Twente aan projecten van Netwerkstad meebetaalt. Daarvoor is
een apart besluit nodig en wordt de systematiek met de jaarschijven van de Agenda van Twente
gevolgd.
Ook de Bestuurscommissie Landelijke Gemeenten kan met haar projecten deze procesgang volgen,
indien zij hiervoor steun wenst van alle Twentse gemeenten.
De ruimtelijke ontwikkelingsagenda van Netwerkstad bevat een samenhangend geheel van projecten.
Dat geldt ook voor de sociale ontwikkelingsagenda. De Bestuurscommissie Netwerkstad zal dit jaar
nog tot een actualisering en aanscherping komen van deze agenda’s. Het dagelijks bestuur
constateert dat de huidige projecten van de ruimtelijke ontwikkelingsagenda van Netwerkstad
verschillende massa en uitstraling hebben op geheel Twente.

Ons Regiokantoor bevindt zich op 250 meter loopafstand van NS-station Enschede CS.
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De projecten Kennispark, CST/WTC/Hart van Zuid en gebiedsontwikkeling luchthaven Twente zijn
zodanig van importantie en hebben potentieel zodanige effecten op geheel Twente, dat het dagelijks
bestuur nu plaatsing op de Agenda van Twente voorstelt.
Dan is er nog een procedurele reden om uw verzoek niet te honoreren. De invulling van de Agenda
van Twente is al voluit in bespreking (geweest) bij de Twentse gemeenteraden. Dat maakt het lastig
nu nog het voorstel te wijzigen. Naar het oordeel van het dagelijks bestuur is dat ook niet nodig, omdat
de cyclus voor jaarschijf 2009 in december tot het gewenste doel kan leiden. Mocht een project vanuit
Netwerkstad nu expliciete steun nodig hebben van Regio Twente, omdat bijvoorbeeld anders posities
ten aanzien van andere strategische partners in gevaar komen, dan is het dagelijks bestuur zeker
bereid daarvoor een oplossing te vinden.
Wij benadrukken nog dat de Bestuurscommissie Landelijke Gemeenten vanzelfsprekend dezelfde
mogelijkheid heeft, als het regionaal belang kan worden aangetoond.

Met vriendelijke groet,
dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag
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