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Datum 14 juni 2022 

Aan Achterban triple-helix partners verenigd in Twente Board 

Steller Twente Board  

Betreft Uitgangspunten Agenda voor Twente 2023 - 2027 

  

 

Inleiding 

Twente Board werkt aan een nieuwe investeringsagenda voor Twente voor de periode 2023-2027. Dat doet Twente 

Board zeker niet alleen. Voor u ligt de conceptversie van de uitgangspunten voor de nieuwe investeringsagenda voor 

Twente. Deze conceptversie is vastgesteld in de Twente Board vergadering van 9 juni 2022. Belangrijk is dat dit 

document nadrukkelijk een startmoment is voor de besprekingen met de achterbannen van de triple-helix partners in 

Twente Board. Dit document is dus bedoeld om met u het gesprek aan te gaan over nadere uitwerking van de kaders 

voor de investeringsagenda. 

 

Samenhang met Evaluatie Agenda voor Twente 2018-2022 en de aangescherpte strategie van Twente Board 

De aangescherpte strategie van Twente Board is op 9 juni 2022 door Twente Board vastgesteld. Wij raden u aan het 

uitgangspunten document, deze strategie van Twente Board en de Evaluatie Agenda voor Twente 2018-2022 in 

samenhang te beoordelen. U ontvangt deze documenten dan ook tegelijk met dit uitgangspuntendocument. Graag 

wijzen wij u ook op de voortgangsrapportage Investeren in Twente die is uitgekomen 10 juni jl.  

 

Relatie met nieuwe Regio Deal 

Eind juni 2022 wordt naar verwachting de 1e tranche van nieuwe Regio Deal opengesteld vanuit de Rijksoverheid, een 

programma van in totaal €900 miljoen. Dat is een belangrijke kans voor de Twentse agenda, hoewel niet de enige kans. 

Deze kans loopt grotendeels gelijk op met het proces van het vormgeven van de nieuwe investeringsagenda voor 

Twente. Gelijktijdig met het schrijven aan onze nieuwe investeringsagenda, werkt Twente Board dus ook aan een 

aanbod richting Rijk voor een nieuwe Regio Deal. Daarin trekken we samen op met de provincie Overijssel. Wanneer de 

precieze uitgangspunten voor de Regio Deal vanuit het Rijk bekend zijn, informeert Twente Board u nader over de 

voorziene aanpak. 

 

Proces  

Twente Board realiseert zich dat onderstaande proces met name voor de overheidsgeledingen een flinke uitdaging is, in 

een jaar waarin verkiezingen zijn geweest en nieuwe raden en colleges ingewerkt moeten worden. Gezien de huidige 

investeringsagenda eind 2022 afloopt, vragen wij begrip voor deze onpraktische samenloop, mede gezien de kansen die 

Twente Board extern ziet.  

 

Gesprek over uitgangspunten 

Ondernemers, onderwijs en overheden bespreken de uitgangspunten met hun eigen achterban. Van medio juni t/m 

medio september faciliteert Twente Board het gesprek over deze uitgangspunten, met een focus op de gemeentelijke 

overheden die gevraagd worden het structureel financieel kader beschikbaar te stellen. Op 21 en 23 juni en 6 juli 2022 

zijn daarvoor gezamenlijke informatiesessies gepland. Op basis van behoefte die gemeenten hebben kan deze 

discussie ook met individuele gemeenten gevoerd worden. Uiteraard is draagvlak bij de achterbannen van Ondernemers 

en Onderwijs even zo belangrijk.. 

 
  

https://www.twente.com/twente-board/investeren-in-twente-levert-veel-voor-twentenaren
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Zienswijzen en opmerkingen 

Opmerkingen en eventuele zienswijzen op dit document worden uiterlijk 15 september 2022 retour verwacht. Mocht dat 

niet lukken in verband met de eigen interne agenda, dan vernemen wij dit graag. In de maanden juni t/m september 

werkt Twente Board de investeringsagenda al wel nader uit, in de geest van voorliggend document, maar rekening 

houdend dat dit kan wijzigen n.a.v. input op de uitgangspunten. Op 29 september 2022 ligt de uitgewerkte 

investeringsagenda ter besluitvorming voor bij Twente Board..    

  

Besluitvorming  

Na vaststelling op 29 september gaat deze agenda ter informatie naar de 3O-partners in Twente Board om te delen met 

hun achterban. De 14 Twentse gemeenten besluiten op basis van deze investeringsagenda over het meerjarig 

beschikbaar stellen van het gevraagde financieel kader tijdens behandeling van hun programmabegroting in oktober/ 

november. 

 


