
Wie zijn wij?

Wat bieden wij aan Nederland?

Wat vragen wij van 
het nieuwe kabinet?

Twente is een topregio om te wonen en te werken. Niet voor 

niets ligt de gemeente met het hoogste percentage gelukkige 

mensen uitgerekend in Twente. Met de Agenda voor Twente en 

de Regio Deal Twente investeren we gezamenlijk met het Rijk in 

de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. Wij doen 

dat samen met de provincies Overijssel en Gelderland en met de 

partner-regio’s in Oost-Nederland, maar ook elders in het land, 

zoals met Brainport Eindhoven, en over de grens. Wij roepen het 

toekomstig kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, 

onderzoek en vakmanschap in het regeerakkoord een prominente 

plek te geven. Voor het aantrekken en het behoud van talent, 

zowel vanuit de Randstad als Duitsland, is een opwaardering 

van de spoorlijn tussen Zwolle, Twente en bestemmingen in 

Duitsland (Münster, Dortmund, Berlijn) essentieel.

De Regio Deal die Twente heeft afgesloten met het Rijk toont de meerwaarde aan 

van investeringen in regionale regionale ecosystemen. Twente scoort steevast hoog 

op Brede Welvaart, maar om die koppositie te behouden zijn goede verbindingen, 

financiering van innovatie en doorgaande leerlijnen en versterking van de culturele 

sector van groot belang. Wij pleiten dan ook voor een voortzetting van het 

instrument Regio Deal. Op die manier kunnen we de Brede Welvaart ten goede 

laten komen van heel Nederland. Graag verwijzen we hiervoor ook naar de Akte van 

Oost die politici van negen partijen in de Tweede Kamer hebben opgesteld, alsmede 

de brief van de provincies Gelderland en Overijssel aan de informateur.

Inleiding

1.  Twente is een toptechnologische regio die met actieve 

ondernemers en toonaangevende onderwijsinstellingen bijdraagt 

aan de ambities van Nederland op het gebied van duurzaamheid. 

Wij creëren ruimte voor innovatie en ondernemerschap en 

verbinden kennisontwikkeling op alle niveau’s met een sterk 

bedrijfsleven. De inwoners van Twente hebben de veerkracht, de 

inventiviteit en de flexibiliteit die nodig zijn om deze coronacrisis 

om te zetten in oplossingen voor heel Nederland. Kenmerkend 

voor Twente is de innovatiegerichte samenwerking tussen het mkb 

en kennisinstellingen. Het mkb is de belangrijkste drager van een 

nieuwe economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is.

2.  Karakteristiek voor Twente is de combinatie van grootstedelijke 

gebieden (Enschede, Hengelo, Almelo) met het omliggende 

groene landschap. De uitgestrekte natuurgebieden en de goede 

culturele voorzieningen zorgen voor een goede en veilige 

leefomgeving voor de meer dan 625.000 inwoners van Twente. 

Hier is nog ruimte voor woningbouw, mits die gepaard gaat met 

investeringen in een goede bereikbaarheid.

3.  De grensregio Twente is strategisch gelegen tussen de Randstad 

en Duitsland. Onze blik is dus altijd zowel nationaal als 

internationaal gericht.

1.  Voldoende financiering voor het ontwikkelen en het behouden van talent voor de 

regio. De kennisinstellingen dragen bij aan een gezond economisch klimaat in 

Twente. Met het ROC van Twente, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente 

kennen wij een breed en compleet onderwijsaanbod, dat wordt ingezet voor het 

ontwikkelen van doorgaande leerlijnen op onderwerpen zoals de energietransitie, 

de zorg, techniek en digitalisering. Het is van belang dat zij voldoende studenten 

kunnen blijven opleiden om aan de vraag van de arbeidsmarkt van Twente én de 

rest van Nederland te voldoen. Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende 

talent en innovatiekracht in onze regio is een volwaardig en breed aanbod aan 

onderwijs en onderzoek nodig voor een Leven-Lang-Ontwikkelen. Wij roepen 

het Rijk op te zorgen voor een adequate financiering voor het ontwikkelen van 

innovatieprogramma’s en doorgaande leerlijnen die buiten de reguliere bekostiging 

van de kennisinstellingen vallen, om ook in de toekomst volwaardig onderwijs 

en onderzoek in de regio te garanderen. De continuering van het Groeifonds en 

het missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid is daarbij een belangrijke 

randvoorwaarde.

2.  Om de ambities op het gebied van woningbouw te kunnen realiseren is voldoende 

stikstofruimte noodzakelijk. Door mobiliteit en wonen in samenhang te zien hoeft 

de groei zich niet te concentreren in de Randstad en is verdere spreiding mogelijk. 

Speciale aandacht vragen wij hierbij voor de bereikbaarheid over het spoor. 

Voor goede verbindingen met de Randstad en met bestemmingen in Duitsland 

(Münster, Dortmund, Berlijn) is een opwaardering van de spoorlijn tussen Zwolle, 

Twente en bestemmingen in Duitsland essentieel.

3.  Een bewindspersoon voor de grensoverschrijdende samenwerking.

1.  Knappe koppen én gouden handen: een combinatie die cruciaal is voor de 

oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. Twente beschikt over 

specifieke kennis op het gebied van Artificial Intelligence, Robotica, Fotonica, 

Nanotechnologie en Smart Materials, waarmee een grote bijdrage kan worden 

geleverd aan strategische sectoren zoals de digitalisering in de (maak)

industrie, cybersecurity vraagstukken, de innovatie in de energietransitie en 

de toepassing van nieuwe medische technologie voor de zorg van morgen. 

Technologische innovaties op het gebied van drones, toekomstgerichte 

landbouw, duurzaamheid (circulair textiel), mobiliteit en slimme zorg worden 

in Twente met succes ontwikkeld, getest en toegepast. Hierbij wordt nauw 

samengewerkt met het Rijk via de Regio Deal Twente en de Omgevingsagenda 

Oost-Nederland. De kennisinstellingen en bedrijven in de regio blinken uit in 

het toepasbaar maken en het wereldwijd vermarkten van deze technologische 

innovaties. Dit leidt tot baanbrekende oplossingen die het verschil maken voor 

het verdienvermogen van Twente én Nederland. De regio heeft een wendbaar 

en veerkrachtig bedrijfsleven dat zich snel kan aanpassen aan veranderende 

omstandigheden. Tijdens de aanpak van de coronacrisis wordt bijvoorbeeld de 

technische kennis uit Twente volop benut. Twentse bedrijven, zoals Demcon, 

Minivalve, maar ook het TechMed Centre, het Fraunhofer Project Center en 

TUCCR Cybersecurity van de Universiteit Twente (UT) reageren proactief en 

zetten hun kennis en kunde in voor Nederland en de rest van de wereld.

2.  Ruimte voor meer woningbouw, met behoud van de landschappelijke 

waarde. Bouwbedrijven in Twente kunnen hun kennis en kunde op het 

gebied van circulair bouwen inzetten voor de rest van Nederland. Een goede 

bereikbaarheid is essentieel.

3.  Goede buren. Door de ligging aan de grens is de hightech positie van Twente 

sterk verankerd in nationale en internationale kennisnetwerken. De goede 

contacten van Twente met Duitsland, waaronder het initiatief om te komen tot 

een cross-national battery institute, kunnen landelijk worden ingezet.


