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Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente.
Deel 1: Ontwikkelingsperspectief 2040

Aan de gemeenteraad.
Samenvatting voorstel
De colleges van B&W van de netwerksteden en het college van GS van de provincie hebben gezamenlijk
de Ontwikkelagenda NT opgesteld als ruimtelijk economisch ontwikkelingsperspectief voor de netwerkstad
met een planhorizon tot 2040. Dit ontwikkelingsperspectief wordt aan de vijf gemeenteraden en aan PS ter
vaststelling aangeboden. Het is daarmee kaderstellend voor een werkprogramma met acties en
investeringsprojecten, dat in het najaar van 2013 zal worden vastgesteld. Deze acties en
investeringsprojecten zijn erop gericht het economisch klimaat te versterken en de stedelijke kwaliteit te
verbeteren, waarmee een impuls aan de werkgelegenheid wordt gegeven en de netwerkstad haar functie
als economische motor voor heel Twente waarmaakt.

1 Inleiding
Sinds de ondertekening van de eerste Ruimtelijk-Economische Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente in 2005
en de actualisering daarvan in 2010, hebben de netwerkstadpartners gezamenlijk met de provincie Overijssel
en met steun van het rijk, belangrijke stappen gezet in het realiseren van gezamenlijke ambities, gericht op de
versterking van de ruimtelijk-economische structuur en de verbetering van het vestigingsklimaat.
In dit verband is door de vijf Twentse netwerksteden en de provincie Overijssel gezamenlijk een
ontwikkelingsperspectief voor Twente voor de periode tot 2040 opgesteld, in de vorm van de Ontwikkelagenda
NT. In oktober 2012 is hiertoe door de gemeenteraden (12int01235) de Startnotitie vastgesteld.
Het visiedeel met betrekking tot de Ontwikkelagenda is inmiddels gereed en wordt hierbij aan de raden
aangeboden.
Voorliggend ontwikkelingsperspectief vormt het kader voor een op te stellen investerings- en
werkprogramma, met betrekking tot investeringen en acties van overheden en andere partners in de
komende vijf jaar, gericht op het functioneren van de netwerkstad Twente, dat in het najaar van 2013 ter
vaststelling zal worden aangeboden.
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Het voorgestelde ontwikkelingsperspectief bouwt voort op bestaand beleid. Op de volgende punten wordt
al eerder afgesproken beleid doorgezet dan wel aangevuld:
Economische speerpunten, zoals verwoord in de Economische Motor (2012), worden gvan High;
Afspraken in de bedrijventerreinenvisie (2010) en kantorenvisie (2011) worden grotendeels
gecontinueerd, maar afspraken over nog niet in ontwikkeling genomen of nog niet afgeronde locaties
worden vervangen door gezamenlijk strategisch programmeren (zie verderop in deze toelichting);
Bestaande prestatieafspraken (2012) op het gebied van woningbouw worden vervangen door de
afspraak gezamenlijk strategisch te programmeren om vanuit de vraag de beste locaties aan te
bieden, uitgaande van lagere aantallen;
De uitspraak in de actualisatie van de ruimtelijke ontwikkelingsagenda (2010) dat herstructurering een
majeure opgave is voor de gehele Netwerkstad wordt gecontinueerd;
De voor de Netwerkstad toepasselijke onderdelen van het Regionaal Mobiliteitsplan (vaststelling
Regioraad 3 juli 2013) en de Wegenvisie Twente (2010) zijn ongewijzigd opgenomen
Voortbouwend op de bestaande afspraken, dan wel als herbevestiging daarvan, bevat het
ontwikkelingsperspectief een aantal relevante afspraken. Deze worden in de samenvatting aan het begin
van het document nadrukkelijk genoemd.
Met als doel een vitale coalitie van partners te kunnen bewerkstelligen, wordt er naar gestreefd dat dit
ontwikkelingsperspectief niet alleen wordt gedeeld door de vijf netwerksteden, maar ook door de provincie,
de regio en door de overige Twentse gemeenten. En daarnaast door partners vanuit het
ondernemerschap, onderzoek- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties en maatschappelijke
organisaties.

2 Beoogd resultaat
Een gezamenlijk en breed gedragen ruimtelijk economisch toekomstperspectief voor Twente, waarin
Twente in 2040 een vitale samenleving vormt in een aantrekkelijke omgeving en een innovatieve
kennisregio van internationaal belang met een brede werkgelegenheid gebaseerd op drie speerpunten, te
weten high-tech systemen en materialen, logistiek en recreatie en toerisme.

3 Argumenten
De zich voordoende financieel-economische crisis, de veranderende demografische trends en
ontwikkelingen en de gewijzigde rol van de overheid vereisen een andere handelswijze van de overheden
en een nieuw toekomstperspectief voor Twente. Meer dan ooit zullen we elkaars krachten moeten
benutten en moeten gaan werken vanuit één gezamenlijke ruimtelijk-economische agenda.
Om de gezamenlijke ambitie van een vitale Twentse samenleving te waarborgen, dienen we over de
gemeentegrenzen heen te kijken. Meer dan ooit staat samenwerken in deze visie dan ook centraal. Er
wordt ingezet op ruimtelijke ontwikkelingen op die plekken waar ze het meest effect hebben voor geheel
Twente.
De conceptvisie bouwt voort op bestaand beleid, waaronder de Economische Motor, de
Bedrijventerreinenvisie, de Kantorenvisie, de Mobiliteitsvisie Regio Twente, de Omgevingsvisie Overijssel
etc. Eerder gemaakte keuzes in deze documenten komen herkenbaar terug in onderstaand kader:
- Basiskwaliteit als fundament
- Versterken economisch klimaat
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- Verbeteren stedelijke kwaliteit
- Binden van talent.

4 Kanttekeningen
Voorliggend document vormt een samenwerkingsproduct, waarin op onderdelen overeenstemming is
bereikt om verschillende perspectieven en belangen te verenigen. Opgemerkt dient te worden dat met dit
document commitment wordt gegeven aan het principe van gezamenlijk strategisch programmeren, maar
dat in de komende periode nader uitwerking wordt gegeven aan de consequenties hiervan voor specifieke
locaties en grondexploitaties. De adequate oplossing van eventuele financiële knelpunten die hierdoor
voor individuele gemeenten ontstaan, is randvoorwaardelijk voor het gezamenlijk strategisch
programmeren.

5 Kosten, baten en dekking
N.v.t.

6 Vervolg na besluitvorming
Na vaststelling van voorliggend ontwikkelingsperspectief, wordt u in het najaar van 2013, ter vaststelling, het
bijbehorend werkprogramma aangeboden. Hierin zijn opgenomen concrete samenwerkingsafspraken en
investeringsprojecten voor de komende vijf jaar. Voor de investeringen heeft de provincie een budget in het
vooruitzicht gesteld, waar cofinanciering door gemeenten en/of andere regionale partijen tegenover dient te
staan. Deze cofinanciering kan gevormd worden door reeds beschikbaar gestelde budgetten, zowel van
gemeenten als van maatschappelijke partners.
Dit werkprogramma zal ook een concretisering van het gezamenlijk strategisch programmeren bevatten. Hierbij
wordt de inventarisatie van de grondbedrijven en de door Ecorys uitgevoerde evaluatie van de
bedrijventerreinenvisie, inclusief de nieuwe vraagprognose voor de bedrijventerreinen, betrokken.

Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
In te stemmen met de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente; deel 1: Ontwikkelingsperspectief 2040,
alsmede met de daarin opgenomen afspraken tussen de netwerkstadpartners en de provincie Overijssel.
In te stemmen met het gebruik van voorliggend ontwikkelingsperspectief als inhoudelijk kader ten behoeve
van de voorbereiding van het tweede deel van de Ontwikkelagenda, te weten het Werkprogramma 20142019.

Borne,
Burgemeester en wethouders van Borne,
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