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Onderwerp : Twentse Innovatieroute

Samenvatting
In dit voorstel wordt ingegaan op de herijking van de clusters binnen de Twentse Innovatieroute en
verdere ontwikkelingen rond het IPT zoals de stand van zaken rond een revolving fund, de
samenwerking met de provincie en het opstellen van het businessplan Twente. Tot slot wordt
voorgesteld tot het beschikbaar stellen van een jaarschijf voor het IPT.
Aan de regioraad,
Herijking
Tijdens de regioraad van 17 februari 2010 bent u geïnformeerd over het initiatief van de Stuurgroep
van het Innovatieplatform Twente (IPT) om de clusters van het IPT te heroverwegen. 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. Een studie van het lectoraat economische ontwikkeling van Saxion,
in opdracht van de stuurgroep IPT, heeft hiervoor de basis gelegd. Ook het Rekenkamerrapport van
september 2010 roept op tot een nadere focus in de keuze van projecten. De stuurgroep IPT heeft
ingestemd met de herijking van de clusters. Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken heeft
hier eveneens kennis van genomen.
Bij deze herijking wordt een scherper onderscheid gemaakt tussen technologiegebieden en
toepassingsgebieden. Resultaat van de actualisering van de clusters van het Innovatieplatform
Twente is concentratie van de activiteiten op twee technologiegebieden: High Tech Systems en High
Tech Materials. Deze technologiegebieden hebben een in Twente een uitstekende kennisbasis,
regionale sterktes en internationaal groeikansen. De toepassingsgebieden voor de clusterprojecten
zijn gezondheid (inclusief gezonde voeding), veiligheid en bouw. Vanuit de technologiegebieden wordt
zodoende gestreefd naar technologie-markt combinaties (zoals daar zijn medische systemen, ICT en
machines, smart materials voor de bouw, nieuwe filtratietechnieken etc). Deze keuze sluit aan op het
rijksbeleid en is tevens een herkenbare waarde in Twente, waarin zowel de high tech bedrijvigheid
zich kan herkennen als de industriële sector.
Het document ‘Actualisering clusters Innovatieplatform Twente’ is bijgevoegd (bijlage 1).
Ter toelichting op de conclusies in bijlage 1, pagina 11 de punten 6 en 7, hechten wij eraan te melden
dat de fysieke locaties in geheel Twente aan de orde zijn (bijvoorbeeld in Haaksbergen, Nijverdal en
Almelo). Ook bij punt 7 is het expliciet de bedoeling de werkwijze van Kennispark via het IPT voor
geheel Twente beschikbaar te stellen. Het beeld dat Kennispark Twente als organisatie alleen de
fysieke ontwikkeling rondom de Universiteit Twente begeleidt is onjuist, de doelstellingen zijn met
name gericht op de valorisatie van kennis.
Verdere ontwikkelingen
• revolving fund: op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor een revolving fund. Dit voorstel
wordt besproken in de portefeuillehoudersoverleggen en het dagelijks bestuur alvorens
agendering in de regioraad. Het is van belang om hierin samen met de provincie op te trekken.
• samenwerking met provincie: naar aanleiding van het coalitieakkoord is door het dagelijks bestuur
een brief aan de provincie verzonden. Hierin is vastgesteld dat het coalitieakkoord voldoende
aanknopingspunten biedt om de onderlinge samenwerking verder vorm te geven. Samen met de 4
O’s (ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek) werken aan de verdere ontwikkeling van de
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topsector high tech systemen en materialen is van groot belang voor de ontwikkeling van de
regionale economie. Regio trekt hierbij graag samen op met provincie Overijssel, zoals nu ook al
gebeurt rondom de inzet van 50 miljoen euro vanuit provincie en 50 miljoen vanuit Regio Twente
die tenminste wordt verdubbeld door de bijdragen vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ook
deze collegeperiode ziet het dagelijks bestuur uit naar de samenwerking bij de uitvoering van
deze gemaakte afspraken. Daarbij wil het dagelijks bestuur de komende jaren de inhoudelijke
accenten, invoering van revolving fund constructies en een verbetering van de governance samen
met de provincie vorm geven.
businessplan Twente: zoals tijdens de regioraad van 9 mei jl. door de voorzitter toegelicht, is
gewerkt aan een businessplan Twente, welke onderdeel uitmaakt van de businesscase Oost
Nederland samen met de Triangle (Food Valley in Wageningen, Health Valley in Nijmegen en
Technology in Twente). Voor Twente zijn de heer Kraaijeveld (IPT) en de heer Flierman (UT)
trekkers van het businessplan, in nauw overleg met de gedeputeerde Economie en Peter den
Oudsten. Het businessplan is niet alleen van belang voor de innovatieve bedrijvigheid en daarmee
gepaard gaande economische rendement, maar ook de ruimtelijke investeringen worden in
verband gebracht met de topsectoren, waarbij de economische betekenis leidend is. Een concept
van het businessplan is ter informatie bijgesloten als bijlage (bijlage 2).

Jaarschijf IPT
Bij de start van de Innovatieroute is afgesproken dat het dagelijks bestuur verantwoordelijk is voor de
beoordeling en honorering van aanvragen uit het Investeringsfonds IPT op basis van een door de
regioraad vastgestelde jaarschijf. In 2008 heeft de regioraad een eerste jaarschijf vastgesteld van
€ 8.5 miljoen. In februari 2010 heeft u opnieuw een jaarschijf vastgesteld van eenzelfde bedrag, Totaal
kan het dagelijks bestuur dus maximaal besluiten nemen tot € 17 miljoen, uiteraard rekening houdend
met het maximum van € 8 miljoen voorfinanciering. Zie hiervoor ook het bijgevoegd overzicht en
liquiditeitsprognose (bijlage 3 en 4). Vervolgens wordt de regioraad via de maraps, jaarrekening en de
jaarlijkse voortgangsrapportage IPT geïnformeerd over de bestedingen en voortgang.
Op dit moment is er door het dagelijks bestuur van Regio Twente voor € 9.7 miljoen beschikt en voor
€ 7 miljoen voorbeschikt, totaal € 16.7 miljoen aan vijftien projecten. Vandaar dat u wordt voorgesteld
wederom een jaarschijf beschikbaar te stellen van € 8,5 miljoen voor de tweede helft van 2011-2012.
Voorstel
De regioraad wordt voorgesteld:
- akkoord te gaan met de herijking van de clusters van het IPT, zoals verwoord in bijgevoegd
document;
- kennis te nemen van de stand van zaken van een aantal ontwikkelingen aangaande het IPT,
zoals de discussie rond revolving fund, de samenwerking met de provincie en het
businessplan Twente;
- in te stemmen met het beschikbaar stellen van een jaarschijf uit het Investeringsfonds IPT ad
€ 8,5 miljoen aan nader uitgewerkte projecten, mits binnen de marge van 8 miljoen
voorfinanciering die is gesteld en voortkomt uit uw besluit omtrent de risico’s van
voorfinanciering AvT-IPT, en op voorwaarde dat de provincie voor cofinanciering zorgdraagt.

Enschede, 23 mei 2011
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

K. de Vries, a.i.

P.E.J. den Oudsten
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