
  

 
 

Geachte heer, mevrouw,  
 
 
Op 14 juni is het document “Uitgangspunten nieuwe Investeringsagenda voor Twente 2023-
2027.” toegezonden. In de periode tot 15 september 2022 hebben ondernemers, onderwijs 
en overheden de gelegenheid  gehad om dit met hun achterban te bespreken en 
opmerkingen en zienswijzen hierover in te dienen. Via dit schrijven ontvangt u de zienswijze 
van de gemeente  Wierden. Deze ontvangt u na de uiterste inzenddatum omdat de 
gemeenteraad van Wierden op 20 september 2022 over dit onderwerp een besluit heeft 
genomen en wij daarom deze  reactie niet eerder konden inzenden. 
 
Onze reactie gaat in op verschillende thema’s van de uitgangspunten; te weten Strategie 
voor Twente/ Bruto Twents geluk, Samenwerken in Twente en de Programma’s en de 
Monitoring. 
 
Strategie Samenwerken aan Bruto Twents Geluk in een groen technologische topregio 
In de strategie worden maatschappelijke opgaven gekoppeld aan de focus op de groene 
technologische topregio. Waarbij bruto Twents geluk staat voor het geluk van de 
samenleving en het netto Twentse geluk  staat voor  het persoonlijke geluk wat dit oplevert 
voor de individu. In de  strategie wordt het domein ruimte nadrukkelijk toegevoegd. Insteek 
vanuit de Twente Board is dat de kwaliteit van landschap en wonen onlosmakelijk onderdeel 
uitmaakt van ondernemen in Twente. Een logische gedachte maar bij de  gemeenten zit het 
natuurlijke mandaat voor het ruimtelijke domein . Wij verzoeken u in de uitgangspunten dit 
aspect duidelijk af te bakenen door te benoemen wie wat doet en wie waar over gaat.  
 
Bruto Twents Geluk Index 
De Bruto Twentse Geluks  index is nieuw, naast de Twente index, en zal jaarlijks gemonitord 
worden op basis van elf dimensies van brede welvaart. Deze dimensies gaan vooral over 
maatschappelijke aspecten en maar beperkt over economische aspecten zoals werk en 
inkomen. Uit de evaluatie agenda voor Twente 2018-2022 bleek dat de Twente Index niet 
erg leeft en te weinig gebruikt wordt als beleidsindicator. 
Wij vragen ons  dan ook af of de toevoeging van een extra index toegevoegde waarde heeft 
voor de nieuwe Investeringsagenda.  Bovendien ontstaat er een risico dat de 
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Investeringsagenda zich gaat richten op andere domeinen. Wij verzoeken u dan ook de 
Twente index beter te benutten als beleidsinstrument en deze meer leefbaar te maken bij de 
deelnemers voordat een nieuwe index wordt geïntroduceerd.    
 
Samenwerken in Twente: stopzetten financiële bijdrage Twenterand 
Op 9 juni 2022 heeft de gemeente Twenterand aangegeven de komende drie jaar geen  
financiële bijdrage te kunnen doen aan de Investeringsagenda voor Twente. 
Hierdoor ontstaat de vraag of het budget omlaag bijgesteld gaat worden of dat de andere 
gemeenten extra moeten bijdragen. 
De gemeente Wierden kiest hierin de lijn om het budget c.q. de begroting omlaag bij te 
stellen.  
 
Samenwerken in Twente: Verantwoording P&C cyclus 
De Twente Board legt verantwoording aan o.a. de gemeenten af op basis van onderstaande 
documenten. 
 

 
 
De wijze van verantwoording afleggen  sluit niet aan op onze planning en controlcyclus 
waarbinnen de gemeenteraad jaarlijks in de positie gebracht wordt om zienswijzen en 
bedenkingen over o.a. gemeenteschappelijke regelingen op basis  van de Wet 
Gemeenschappelijk (WGR) tegen de begroting en/of  jaarplannen in te brengen. De 
vaststelling van het jaarplan in december maakt het namelijk onmogelijk om voor de 
gemeenteraad om hier, voor de behandeling van de gemeentelijke begroting, een zienswijze 
in te brengen. Wij verzoeken u deze planning aan te passen zodat de  gemeenteraad 
voldoende tijd krijgt om een reactie op het jaarplan in te brengen.  
 
Programma bereikbaarheid: inzet op bereikbaarheid via: A1/A35, Corridor Zwolle 
Twente (N35 en spoor) en Noth Sea Baltic corridor. 
De inzet op een betere bereikbaarheid via het de spoor en de toename van het treinverkeer 
heeft naast positieve effecten voor de regio als keerzijde effecten op de leefomgeving van de 
spoorzone. Deze effecten zullen vooral in Wierden ervaren worden omdat de spoorlijnen 
vanuit Zwolle en  vanuit Deventer in de kern van Wierden samen komen. Op dit moment is in 
Wierden  nu al  sprake van zware overlast en is sprake van veiligheidsrisico’s door 
overschrijdingen van maximum aantallen vervoersbeweging . Wij vragen hier aandacht voor 
en verzoeken deze problematiek te betrekken bij de betreffende programma’s  en hierin naar 
oplossingen te zoeken voor een veiliger spoorzone voor onze inwoners. Ook verzoeken wij u 
de overlast door de toename van het spoorverkeer op te nemen in het lobbydossier.  
 
 
 



 

 
 
Geamendeerd raadsbesluit d.d. 20 september 2022 
De gemeenteraad heeft op 20 september 2022 besloten om in te stemmen met het indienen 
van deze zienswijze en heeft ook besloten tot de volgende aanpassingen en aanvullingen:  

 Op te nemen: 
Jaarlijkse verantwoording 
De raad van de gemeente Wierden stelt als voorwaarde dat het management van de 
Twent Board jaarlijks in een nader vast te stellen Open Huis in de gemeente 
Wierden, waar onze inwoners, ondernemers, verenigingen en anderen 
geïnteresseerden worden uitgenodigd en waar de Twente Board verslag doet over de 
besteding van de middelen en projectvoortgang. 

 “Heeft u nog vragen” aan te passen in “mocht u niet instemmen met vorengenoemde 
aanpassingen dan verzoeken wij u ons daarover schriftelijk en beargumenteerd te 
informeren. 

 De andere Twente gemeenteraden van dit amendement op de hoogte te brengen. 
 
 
Mocht u niet instemmen met vorengenoemde aanpassingen dan verzoeken wij u ons 
daarover schriftelijk en beargumenteerd te informeren. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden,                                                                    
de secretaris,             de burgemeester, 

    
Marcel Klos               Doret Tigchelaar  
 
  
  
 
Afshriften: alle Twentse gemeenteraden


