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Inleiding

Vorderingen gezamenlijke Twentse lobby naar Den Haag en Twentse internationale lobby 

richting Brussel en Duitsland in 2018. 

Meer focus met Agenda voor Twente
We hebben gemerkt dat met de Agenda voor Twente meer focus kon 

worden aangebracht in de Twentse lobby. Ook kwam er meer aandacht 

voor de strategie. En kon aanzienlijk meer massa worden gemaakt door 

de lobby voor Regio Twente, zowel in Den Haag als in Brussel, af te 

stemmen met die van de provincies Overijssel en Gelderland. Tevens 

is samenwerking gezocht met andere partners, zoals de Twente Board, 

Port of Twente en onderwijsinstellingen. Twente voert de lobby vanuit 

eigen kracht: tijdig en proactief. Voor de onderlinge afstemming vindt 

elke twee maanden zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg plaats. In 

het portefeuilleberaad belangenbehartiging heeft Wilmien Haverkamp 

(Tubbergen) het vice-voorzitterschap overgenomen van Jan Bron, die met 

pensioen is gegaan. 

Via het Lobbybericht ‘Haagsche Post’ ontvangen alle betrokkenen 

maandelijks informatie over de belangrijkste lobbydossiers en 

de relevante actuele ontwikkelingen in politiek Den Haag, zoals 

Kamerbrieven en de agenda en verslagen van Kamerdebatten. 

De lobby van Twente in politiek Den Haag heeft ook in 2018 geresulteerd 

in Kamervragen, moties en werkbezoeken van Kamerleden aan Twente 

en een groeiende zichtbaarheid van Twentse bestuurders in Den Haag. 

Onder andere door persoonlijke aanwezigheid bij Kamerdebatten en 

deelname (als spreker) bij hoorzittingen en rondetafelgesprekken. 

Vrijwel alle Twentse burgemeesters waren in november aanwezig bij het 

jaarlijkse Wilddiner van de provincie Overijssel in Nieuwspoort, Den 

Haag, waar contacten zijn gelegd (en verstevigd) met een groot aantal 

Kamerleden.

Grensoverschrijdende samenwerking: eerst zaaien dan 
oogsten
In 2018 hebben we net als in 2017 sterk geïnvesteerd in ons 

grensoverschrijdende netwerk. Veel bestaande contacten zijn uitgebouwd 

en nieuwe contacten gelegd. Samen met de grensprovincies, buurregio’s 

en gemeenten hebben we in 2018 hard gewerkt aan samenwerkings-

agenda’s met partners aan de andere kant van de grens in Noordrijn-

Westfalen en Nedersaksen. Dit hebben we gedaan door mee te denken 

over een governancemodel om kansen te benutten en belemmeringen 

op te lossen. Maar vooral ook heel concreet in de directe grensregio met 

het Münsterland. Waar we sterk willen investeren in het ontwikkelen 

van concrete projecten, elkaar als belangrijke partners in het Interreg A 

programma zien, gezamenlijk belangen steviger willen behartigen en 

sterker in willen spelen op trends en thema’s die ons bezighouden.  

Op 14 december zal hiervoor in Warendorf de samenwerkingsagenda

Oost-Nederland – Münsterland door alle negen partners worden 

ondertekend. Grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs, 

bereikbaarheid en (eu)regionale economie zijn hierin belangrijke 

thema’s. 

In dit jaarverslag zijn de gemaakte stappen in 

onze gezamenlijke Twentse lobby naar Den 

Haag en de Twentse internationale lobby 

richting Brussel en Duitsland van afgelopen 

jaar vastgelegd. Ook zijn de meest in het oog 

springende resultaten van het afgelopen jaar 

gebundeld.

Roadshow team-lobby langs  
14 Twentse gemeenten
Het team-lobby van Regio Twente heeft 

in 2018 een tour gemaakt langs de nieuw 

gevormde colleges van B&W van alle 14 

Twentse gemeenten. Bij de bijeenkomsten 

werd een toelichting gegeven op de lobby in 

het algemeen, werd stilgestaan bij de lobby-

agenda richting Den Haag en Brussel en de 

grensoverschrijdende samenwerking met 

Duitsland en werden (nieuwe) prioriteiten 

besproken. In elke gemeente kwam als nieuw 

speerpunt in de lobby de tekorten op het 

Sociaal Domein (met name de jeugdzorg) 

bovendrijven. 
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Werkbezoeken van onder andere Staatssecretaris Knops 

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben ervoor 

gezorgd dat Twente goed op de kaart staat. Het politieke klimaat 

is de grensoverschrijdende samenwerking gunstig gezind, zowel 

vanuit Nederland alsook Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. 

Dit biedt ook voor 2019 positieve kansen om na al dat zaaien de 

komende jaren ook behoorlijk te kunnen oogsten. 

Twente speelt ook in 2018 de Europese kaart
Het zijn roerige tijden voor Europa. In mei presenteerde 

de Europese Commissie haar voorstel voor de Europese 

meerjarenbegroting 2021-2027. Dat betekende het startschot 

voor taaie onderhandelingen tussen de Europese Commissie, 

het Europees Parlement en de Raad, die naar verwachting pas 

in 2020 worden afgerond. Intussen komen de deadlines van de 

Brexit en de Europese Parlementsverkiezingen steeds dichterbij. 

Ondanks deze voor Europa onzekere tijden, was 2018 een sterk 

Europees jaar voor Twente. 

Met een groeiende lijst ingediende Europese projecten komt 

Twente steeds meer op de Europese kaart te staan en daar 

plukken gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen de vruchten 

van. Ook waren Twentse overheden en partners dit jaar weer 

actief in Europese netwerken. Via deze netwerken zijn we in 

staat kennis en ervaring uit te wisselen, vinden we partners voor 

projecten en bundelen we onze krachten om richting de EU 

invloed uit te oefenen.

Veel gerealiseerd
In 2018 is er weer veel gerealiseerd en gestart. Een aantal 

hoogtepunten: 

•  Twente krijgt een Rijksbijdrage van 30 miljoen euro uit de 

Regio Envelop voor de regiodeal ‘Twente groen technologisch 

topcluster’.

•  Het Rijk geeft de gewenste duidelijkheid over het 

asbestdakenverbod. 

•  De seinen staan op groen voor grensoverschrijdend spoor: 

brede steun voor snellere ‘icoonlijn’ Amsterdam-Berlijn. 

•  De samenwerkingsagenda  

Oost-Nederland – Münsterland 

met 39 acties is getekend. 

•  Vrijwel alle Twentse gemeenten 

hebben deelgenomen aan het 

succesvolle introductieprogramma 

‘Wegwijs in Brussel’. 

Dit is slechts een greep uit de 

resultaten waarover u in dit jaarverslag 

meer kunt lezen. We zijn trots op de 

resultaten. Prestaties die niet zonder 

inzet van velen konden worden bereikt. 

In dit jaarverslag laten we zien wat we 

gedaan hebben en blikken we alvast 

vooruit naar 2019. 
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Den Haag
Het kabinet steekt 30 miljoen euro in een regiodeal met Twente. In een brief 

aan de Tweede Kamer heeft minister Schouten (Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit) medio november de selectie regiodeals bekend gemaakt. 

Twente vroeg om 38 miljoen euro en krijgt een groot deel daarvan dus 

daadwerkelijk uitgekeerd. Het is een substantieel bedrag waarmee we de 

hoognodige versnelling kunnen realiseren om de economie, de 

werkgelegenheid en leefbaarheid op peil te houden. Het is een belangrijk 

vliegwiel om de eerder vastgestelde investeringsagenda ´Agenda voor 

Twente´ met kracht door te zetten en te versnellen. De erkenning die Twente 

krijgt van het Rijk is een fantastisch resultaat van de inspanningen van alle 

partijen in Twente en de provincie Overijssel.

Waarde van het partnerschap
Naast het geld van het Rijk wordt er ook geld bijgelegd door de 

samenwerkende publieke en private partijen uit de regio en door de provincie 

Overijssel. Dat was voor het Rijk een voorwaarde om in het Twentse pakket te 

investeren. Het Rijk is een essentiële partner, niet alleen vanwege de 

financiële ondersteuning, maar ook voor ondersteuning in de vorm van 

experimenteerruimte en expertise bij de regionale aanpak. En om 

belemmerende wet- en regelgeving aan te passen. 

Twente en Rijk gaan meerjarig partnerschap aan

Rijksbijdrage van 30 miljoen voor 

regiodeal Twente 

Warme zomer
Het Rijk had eerder dit jaar regio’s opgeroepen 

om mee te denken over samenwerking aan 

vraagstukken van nationaal belang. Onder de 

noemer ‘Twente groen technologisch 

topcluster’ hebben de Twentse gemeenten, 

provincie Overijssel, onderwijs- en 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven 

afgelopen zomer hard gewerkt aan een 

gezamenlijk voorstel voor een regiodeal. Tot de 

plannen behoren investeringen in de uitbouw 

van de Twentse topwerklocaties, een slimme 

maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte 

arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire 

economie.  

Arbeidsmarkt & talent 
Gouden handen & Slimme koppen

Techniek als motor
Voor stad & land

Circulaire economie 
Aan de slag met transitie

Bereikbaarheid & vestigingsklimaat 
Topwerklocaties voor innovatieve bedrijvigheid Overzichtskaart regiodeals

Overhandiging investeringsagenda ‘Kansen in Overijssel’ aan de ministers Schouten (LNV) en 

Ollongren (BZK).

4 actielijnen regiodeal Tw
ente 

Jaarverslag lobby Twente 2018
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Staatssecretaris Knops (BZK) heeft zich op 1 oktober in 

Twente laten informeren over de regiodeal. Het Twentse 

voorstel is een verdere uitwerking van een aantal onderdelen 

uit de investeringsagenda ‘Kansen in Overijssel’ die op 

15 juni op het Plein in Den Haag is overhandigd aan de 

ministers Schouten (LNV) en Ollongren (BZK). 

Geselecteerd uit 88 voorstellen
Uit alle delen van Nederland zijn in totaal 88 voorstellen 

bij het Rijk ingediend, voor in totaal 1.3 miljard euro. De 

ingediende voorstellen overtroffen daarmee ruimschoots het 

voor deze tranche beschikbaar gestelde budget. Hieruit blijkt 

dat dit instrument om regionale initiatieven te stimuleren 

veel losmaakt in het land. Het kabinet is van plan om de 

lessen en ervaringen van deze tranche mee te nemen bij de 

voorbereiding van een volgende tranche. 

12 Regiodeals
Het kabinet heeft 12 voorstellen geselecteerd die met 

financiering vanuit de Regio Envelop samen met de 

regio’s worden uitgewerkt tot een deal. Voor heel Oost-

Nederland vallen in totaal drie voorstellen in de prijzen. 

Naast Twente kunnen ook de Achterhoek en Foodvalley 

op een bijdrage rekenen. Bij de selectie van deals uit de 88 

voorstellen is naast de kwaliteit van de voorstellen gekeken 

naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. 

De voorstellen zijn vooral beoordeeld op de verschillende 

opgaven en de bijdrage aan de brede welvaart. Daarnaast 

is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en 

doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare 

tijd concrete resultaten te kunnen boeken, de publiek-private 

samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering. 

Vervolg
In de komende maanden vinden gesprekken met het Rijk plaats 

over de concrete invulling van de regiodeal. Dit leidt uiterlijk in 

het voorjaar 2019 tot een gezamenlijk investeringsprogramma 

voor de komende jaren en ondertekening van de deal. De plannen 

voor de regiodeal met het Rijk zijn hier te lezen. 

Lobby op financiële tekorten in 

Sociaal Domein
Alle 14 Twentse gemeenten kregen in 2018 te maken met 

financiële tekorten in het Sociaal Domein, met name de 

jeugdzorg. Hierdoor kon namens heel Twente een lobby in gang 

worden gezet om de tekorten aan te vullen. De lobby richtte zich 

niet alleen op politiek Den Haag maar ook op de VNG, die een 

belangrijke speler is op dit dossier. Er is samenwerking gezocht 

met andere zogenoemde ´tekortgemeenten´ in het land.  

Dit resulteerde eind juni in een aantal moties die op het VNG-

jaarcongres zijn aangenomen.

https://www.regiotwente.nl/over-regio-twente/pers-en-media/nieuws/1333-rijk-reserveert-30-miljoen-voor-regiodeal-met-twente
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Daarnaast is ook via de Tweede Kamer de druk op het kabinet 

opgevoerd. Onder meer via een Kamerdebat (oktober) over 

de tekorten in het Sociaal Domein. Namens Twente was 

wethouder Eelco Eerenberg van Enschede daar aanwezig. 

Ook de wethouders Jelle Beintema (Hellendoorn) en Claudio 

Bruggink (Hengelo) hebben zich richting Den Haag sterk 

ingezet voor de lobby op dit terrein. De provincie Overijssel 

agendeerde de kwestie ook bij het IPO vanuit haar rol van 

financieel toezichthouder.

Wat leverde dit tot nu toe op
Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

kondigde drie onderzoeken aan, die in de eerste helft van 

2019 afgerond moeten zijn. Allereerst een analyse naar de 

volumegroei in de jeugdzorg.  Ten tweede een benchmark bij 

30 gemeenten – de helft tekortgemeenten en de helft 

gemeenten die wel met hun geld uitkomen – om zo de 

relevante verschillen tussen gemeenten beter in beeld te 

krijgen. En als derde onderzoek een analyse van 

goedgekeurde aanvragen uit het Fonds Tekortgemeenten. Uit 

dat Fonds kunnen Enschede (13,3 miljoen), Hengelo (8,4 

miljoen), Almelo (5,6 miljoen), Twenterand (3,3 miljoen) en 

Losser (127.00 euro) op een bijdrage rekenen. De gemeenten 

Borne en Hof van Twente hebben wel een aanvraag gedaan, 

maar hebben niets gekregen. 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de 

VNG op 30 november riepen gemeenten het kabinet op het 

macrobudget jeugd te verhogen. Ook vinden gemeenten dat 

er een door het kabinet gefinancierde voorziening moet 

komen om de gemeentelijke tekorten op de jeugdzorg over 

2018, 2019 en 2020 op te vangen. Een herhaling van het 

Fonds Tekortgemeenten willen gemeenten niet. Het door 

minister De Jonge toegezegde onderzoek naar volumegroei in 

de jeugdzorg moet uiterlijk in februari klaar zijn, menen 

gemeenten. Ook de gevolgen van de invoering van het WMO-

abonnementstarief per 2019 moeten nauwlettend in de gaten worden 

gehouden. Gemeenten vrezen een aanzuigende werking. Voor juni 

moet hiertoe een onderzoeksvoorstel van het kabinet en de VNG 

liggen.
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Verbeteren bereikbaarheid Twente: wegen en spoor

In de lobby om de bereikbaarheid van Twente te verbeteren, is in 2018 nog meer focus aangebracht, 

waardoor de kans op succes aantoonbaar is vergroot. Voor wegverbindingen is de nadruk gelegd op 

de A1/A35 (Azelo-Buren), de N35 (Twente-Zwolle) en de N36 (verkeersveiligheid). Ook is aandacht 

gevraagd voor de N35/B54 als alternatieve route voor de A1 bij calamiteiten. De spoorlobby 

concentreerde zich op de grensoverschrijdende spoorverbindingen, met name op de Berlijnlijn en 

de verbinding Zwolle-Enschede-Münster. 

De nieuwe portefeuillehouder Mobiliteit, wethouder Gerard Gerrits van Hengelo, bracht de Twentse 

speerpunten in november onder de aandacht van verscheidene Kamerleden, tijdens een serie 

kennismakingsgesprekken in Den Haag. Ter ondersteuning van de gesprekken is een speciale 

lobbyflyer gemaakt, waarin een handzaam overzicht is gegeven van de voor Twente belangrijke 

wegverbindingen. 
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N35 en N36
Ook over de N35 naar Zwolle zijn afspraken gemaakt, om de 

zogenoemde Marsroute (2x2-baans met 100 km/u) te kunnen 

realiseren. Begin december stemde de Tweede Kamer in met 

een motie, waarin de regering wordt gevraagd de financiële 

consequenties van de integrale aanpak van de N35 in kaart te 

brengen en vóór de Voorjaarsnota 2019 in beeld te brengen 

binnen welke termijn een MIRT-verkenning kan worden 

gestart. Ten aanzien van de verkeersveiligheid op de N36 

zegde het kabinet toe de meerwaarde te onderzoeken van een 

verbreding op de twee stukken, waar die nog niet gepland 

was. 

Verkort MIRT-onderzoek integrale 
bereikbaarheidsopgave Twente
Over de A1/A35 (Azelo-Buren) is dit jaar tussen het Rijk en de 

provincie een verkort MIRT-onderzoek afgesproken (na een 

motie Von Martels. c.s.) naar de integrale 

bereikbaarheidsopgave van Twente, inclusief de A1/A35 

(Azelo-Buren). Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er 

sprake is van een knelpunt en wat dan de omvang en urgentie 

is. Op basis van dit onderzoek zal worden gekeken of het 

nodig is om aanvullende middelen te reserveren. 

Seinen op groen voor grensoverschrijdend spoor  
De lobby om de grensoverschrijdende spoorverbindingen te 

verbeteren kwam in 2018, mede dankzij de discussie rond 

Lelystad Airport en het sterk gestegen vliegverkeer binnen 

Europa, in een stroomversnelling. In september zijn 

afspraken gemaakt over een snellere treinverbinding tussen 

Amsterdam via Twente naar Berlijn in aanwezigheid van 

gedeputeerde Bert Boerman (Overijssel), staatssecretaris 

Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat), 

president-directeur Pier Eringa (ProRail) en president-

directeur Roger Van Boxtel (NS). Er is afgesproken om een 

gezamenlijke quick scan uit te voeren naar kansen en 

uitdagingen die er liggen om deze lijn te versnellen. Het 

kabinet is daarnaast voornemens met één trein per dag extra 

en/of in het hoogseizoen sneller te gaan rijden. 

In de lobbyflyer, die onder de aandacht is gebracht van zowel 

de staatssecretaris als de Tweede Kamer, zijn bovendien 

verbeteringen voorgesteld voor de overige 

grensoverschrijdende treinverbindingen tussen Twente en 

Duitsland, te weten Zwolle-Enschede-Münster, Enschede-

Dortmund en Hengelo-Bielefeld.

Afgesproken is dat provincie Overijssel, het Zweckverband 

SPNV Münsterland (ZVM), Regio Twente en EUREGIO 

bestuurlijk om tafel gaan om de treinverbinding tussen 

Zwolle en Münster te optimaliseren. Daarbij kijken ze onder 

meer naar elektrificatie van het tracé tussen Enschede en 

Münster. De partijen hebben afgesproken om samen met 

betrokkenen in de grensregio – in het kader van het Europese 

Connecting Europe Facility / TEN-T subsidieprogramma – 

een onderzoek voor te bereiden naar de optimalisatie van 

deze spoorverbinding.

Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) krijgt lobbyfolder 

internationaal spoor overhandigd.

Testrit versnelde IC Berlijn (september 2018) met delegatie NS, 

ProRail, provincie Overijssel en Regio Twente.
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Twente pilotgebied Mobility as a Service

In 2018 heeft het kabinet Twente aangewezen als één van de zeven  

pilot-gebieden voor Mobility as a Service (MaaS). Het doel is om de grenzen  

te laten verdwijnen tussen het doelgroepenvervoer en het reguliere vervoer. 

Met één app worden alle vormen van vervoer, passend bij de reisbehoefte, van 

deur tot deur en zonder belemmeringen tussen de vervoersopties beschikbaar 

gesteld (plannen, boeken en betalen). De test gaat zeker twee jaar duren. 

Goederenvervoer per spoor

De lobby om de overlast door trillingen en geluid van doorgaande 

goederentreinen te verminderen heeft geresulteerd in een breed aangenomen 

motie in de Tweede Kamer. In die motie is expliciet verwezen naar de 

meetlocatie Oldenzaal op de Twentelijn. Daar is namelijk een relatie vastgesteld 

tussen snelheid enerzijds en trillingen en geluid anderzijds. De staatssecretaris 

heeft ervoor gekozen om eerst een proef te laten uitvoeren in Brabant. Wanneer 

de uitkomsten van die proef positief zijn wordt bekeken of het ‘s nachts 

langzamer rijden op meer plekken in Nederland kan worden ingevoerd.  

Op verzoek van de Kamer wordt daarbij ook gekeken naar de Twentelijn.

MaaS
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Een delegatie van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken bracht in juni een werkbezoek aan Twente rond het thema 

fotonica. Ze bezochten het MESA+-instituut en LioniX in aanwezigheid van wethouder Patrick Welman (Enschede), gedeputeerde Eddy 

Van Hijum (Overijssel), Mirjam Bult (UT) en Geert Braaksma (voorzitter Twente Board en bestuurslid Photon Delta). 

Siemens Hengelo blijft open

Vanuit Twente is in 2018 een stevige lobby gevoerd voor 

de toekomst van de ruim 500 werknemers van de 

Siemens-vestiging in Hengelo, die met sluiting werd 

bedreigd. Een wereldwijde reorganisatie bij het 

industrieconcern lag hieraan ter grondslag. Met name 

burgemeester Sander Schelberg van Hengelo was 

regelmatig in Den Haag voor overleg met minister 

Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en de Tweede 

Kamer. Ook was Schelberg in februari aanwezig bij een 

Kamerdebat over de Siemens-vestiging. Daarnaast is op 

verscheidene niveaus stille diplomatie bedreven. In het 

najaar van 2018 is overeenstemming bereikt over de 

overname van het bedrijf door VDL. Hierdoor is een 

belangrijk bedrijf in de hoogwaardige maakindustrie 

voor Nederland behouden.

Hoe iets héél kleins van grote betekenis is voor Nederland 

Delegatie Tweede Kamer op werkbezoek in Twente voor fotonica

Twente is samen met de regio Eindhoven koploper in het 

ontwikkelen van fotonica. Om dit verder uit te bouwen en  

te versnellen is het Nationaal Programma Fotonica namens 

stichting Brainport, stichting Photon Delta en de provincies 

Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant begin juli 

aangeboden aan staatssecretaris Keijzer (Economische 

Zaken). In de Kamerbrief  ‘Naar Missiegedreven 

Innovatiebeleid met impact’ wordt dit programma als 

voorbeeld genoemd van hoe Nederland investeert in 

sleuteltechnologieën met een hoge bijdrage aan de 

toekomstige welvaart en maatschappelijke opgaven. In de 

regiodeal van het Rijk met Brainport regio Eindhoven is  

35 miljoen euro gereserveerd voor fotonica, daarvan komt 

13.4 miljoen euro naar Twente.
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Veel aandacht voor 

grensregio’s in politiek 

Den Haag

Zomer- en wintertijd
In het najaar van 2018 vroeg Regiovoorzitter 

Van Veldhuizen in de media aandacht voor 

de grensoverschrijdende problematiek. Als 

voorbeeld fungeerde de discussie over de 

toekomst van de zomer-/wintertijd. Van 

Veldhuizen maakte duidelijk dat grensregio’s 

zoals Twente niet zitten te wachten op 

tijdverschillen met buurland Duitsland. Het 

signaal werd goed opgepakt door de Tweede 

Kamer (o.a. het Twentse CDA-Kamerlid 

Pieter Omtzigt), die deze kwestie nog 

dezelfde dag bij een Kamerdebat onder de aandacht bracht van 

staatssecretaris Knops (BZK). De staatssecretaris nam het signaal 

ter harte en zegde toe ervoor te zorgen dat Nederland en Duitsland 

de tijdzones op elkaar afstemmen.

Kamer neemt diverse moties aan van belang voor 
grensregio
Ook bij Kamerdebatten over grensoverschrijdende samenwerking 

konden successen worden geboekt. Bij de behandeling van de 

begroting van het ministerie van BZK werd in de Tweede Kamer een 

motie aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om in 

overleg met de betrokken grensregio’s grensoverschrijdende 

evenementen voor jongeren op het gebied van sport en cultuur te 

bevorderen. Ook nam de Tweede Kamer een motie aan waarin 

wordt aangedrongen op een structurele financiering van de 

grensoverschrijdende ambulancezorg, zoals Prepare. Tevens 

haalden andere moties, die waren ingediend na het debat over 

Grensoverschrijdende Samenwerking, een ruime meerderheid.  

 

Dat betrof onder meer moties over het wegnemen van 

grensbelemmeringen voor mbo’ers, de erkenning van diploma’s 

over de grens, en over de verbetering van de communicatie tussen 

hulpdiensten aan weerszijde van de grens. Ook riep de Kamer de 

staatssecretaris op bij de totstandkoming van nieuw beleid de 

effecten daarvan voor grensregio’s beter in kaart te brengen.

Londen Amsterdam Kiev
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Staatssecretaris Knops (BZK) maakt 

grensoverschrijdende tour: Euregio had primeur

Van Groningen tot Zeeland ging 

staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties) de afgelopen maanden 

op werkbezoek om kansen en knelpunten in 

de grensoverschrijdende samenwerking te 

inventariseren.  

De Euregio had op 24 januari de primeur.  

On tour door Twente en de Achterhoek 

bezocht Knops onder andere het 

Grensinfopunt in Glanerbrug en nam hij een 

kijkje bij het spreekuur voor grensgangers.  

De staatssecretaris beloofde in zijn 

coördinerende rol met de concrete informatie 

vanuit de grensregio’s aan te kloppen bij de 

vakministeries. De staatssecretaris gaf ook 

zelf een terugblik: >>

Werkbezoek Staatssecretaris Knops aan Losser

Staatssecretaris Knops op werkbezoek in de Euregio. 

Foto: Dagblad Tubantia 

De staatssecretaris kwam in het najaar 

opnieuw langs in Twente. Samen met 

gedeputeerde Eddy van Hijum bezocht hij  

De Lutte waar hij sprak met burgemeester 

Cia Kroon en wethouder Marcel Wildschut 

van Losser over grensoverschrijdende 

energiesamenwerking. Ook liet hij zich 

informeren over het project power2gas en  

het project grensoverschrijdend windpark. 

Het werkbezoek werd afgesloten in Gronau 

waar hij GrensWerk bezocht, het Duits-

Nederlandse bureau voor 

grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. 

EUREGIO-voorzitter Rob Welten en 

Duitsland coördinator Economie & Arbeid 

Peter Schildkamp leidden het gesprek waarin 

eveneens van gedachten werd gewisseld met 

medewerkers over successen en knelpunten 

van de dagelijkse werkzaamheden. Dit vond 

de staatssecretaris er van >> 

https://twitter.com/MinBZK/status/956239656881917952
https://twitter.com/MinBZK/status/1046811031241216001?s= (embedden)
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Hoorzitting drones

In maart 2018 was Regiovoorzitter Onno van 

Veldhuizen één van de sprekers bij een 

hoorzitting in de Tweede Kamer over drones. 

Twente was daarbij goed vertegenwoordigd: 

naast Van Veldhuizen waren ook Marc 

Sandelowsky (van Space53) en Nico Nijenhuis 

(Clear Flight Solutions) door de Kamer 

uitgenodigd om van hun kant de kansen en 

bedreigingen rond het gebruik van drones toe te 

lichten. In zijn bijdrage pleitte Van Veldhuizen 

voor voldoende ruimte bij de regelgeving voor 

het testen met onbemande systemen. Ook op 

andere momenten werd in 2018 vanuit Twente 

input geleverd aan Kamerleden voor de 

regelgeving rond drones.

Einde aan onduidelijkheid over 

asbestdakenverbod

In 2018 is ook de lobby voor een duidelijke deadline voor het 

asbestdakenverbod succesvol afgerond. In november stemde de 

Tweede Kamer in met een wijziging van de wet, die de wettelijke basis 

biedt voor het verbod op asbestdaken per 31 december 2024. Wel 

blijven er zorgen over de financiering van de sanering, vooral voor 

minder draagkrachtige eigenaren. De behandeling van de 

wetswijziging is voorafgegaan door een hoorzitting in de Tweede 

Kamer (met wethouder Harry Scholten van Hof van Twente als één 

van de sprekers), een werkbezoek van Kamerleden aan Twente en de 

Achterhoek en enkele gerichte media-acties.

Bij het werkbezoek in februari 2018 van leden van de Vaste 

Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat waren 

burgemeester Ellen Nauta en wethouder Harry Scholten (beiden van 

de gemeente Hof van Twente) aanwezig. Ook namen bestuurders van 

de Achterhoek en van de provincies Overijssel en Gelderland deel aan 

dit werkbezoek. Het leidde tot een versterkte betrokkenheid en inzet 

van de Kamerleden op het gebied van de asbestproblematiek in 

Twente. Dat resulteerde niet alleen in de wetswijziging, maar ook in 

een breed aangenomen motie voor een fonds voor minder 

draagkrachtige eigenaren. Werkbezoek Kamerleden aan Twente inzake asbestdakenverbod. 
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Ondergrond/Zoutwinning

In september was wethouder Claudio Bruggink van Hengelo, mede namens Enschede,  

één van de sprekers bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over zoutwinning, onder 

meer in Twente. Hij pleitte er in zijn bijdrage voor dat gemeenten vroegtijdig betrokken 

worden en vanuit de lokale situatie ook voorwaarden kunnen stellen aan het proces. 

Tevens vroeg hij aandacht voor grensoverschrijdende schades. Aan de hoorzitting is ook 

deelgenomen door gedeputeerde Annemieke Traag van Overijssel. De Kamerleden 

gebruikten die Twentse input voor een debat met minister Wiebes (EZK) in oktober.

Geld voor Hengelo in kader proeftuin  

aardgasloze wijken

Belangrijke rol decentrale overheden 

bij onderhandelingen Klimaatakkoord 

Via de koepelorganisaties IPO, VNG en UvW hebben de decentrale 

overheden een belangrijke rol gekregen bij de onderhandelingen over  

het Klimaatakkoord. Gemeenten en provincies zijn bij alle Klimaattafels 

vertegenwoordigd. Door deze aanpak kan niet alleen maatwerk worden 

geleverd voor wijk, dorp en gemeente, maar wordt ook gezorgd voor de 

vergroting van het draagvlak. 

Als enige gemeente in Overijssel kreeg Hengelo afgelopen jaar een 

financiële bijdrage van 4,25 miljoen euro van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken voor een proeftuin. Met dit geld kan de gemeente 

kennis en ervaring op doen om een hele wijk aardgasvrij te maken.  

Het gaat om de wijk Nijverheid in Hengelo. In totaal ontvangen 27 

gemeenten een financiële bijdrage van in totaal 120 miljoen euro.  

Het komende jaar kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen.

Vooruitblik Den Haag 2019
 

In 2019 staan verkiezingen gepland voor zowel Provinciale Staten als 

de Eerste Kamer, alsmede voor het Europees Parlement. Met name  

de verkiezingen voor de Eerste Kamer kunnen invloed hebben op de 

toekomst, de stabiliteit en de koers van het kabinet. In de lobby 

moeten we hierop inspelen. 

Los van de verkiezingen wordt 2019 een jaar waarin landelijk ingezet 

beleid geëffectueerd, of in elk geval verder geconcretiseerd moet  

gaan worden. Dat geldt voor de uitwerking van de regiodeals,  

de financiering van de tekorten op het Sociaal Domein, de ambitieuze 

plannen voor energie, klimaat en infrastructuur, en voor de wetgeving 

ten aanzien van het asbestdakenverbod. 

Vanuit Twente wordt per dossier bekeken welke acties richting  

Den Haag noodzakelijk zijn. Ook zetten we in op het versterken  

van de contacten met bewindspersonen en Kamerleden. Actief 

relatiebeheer is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van  

de Twentse ambities in Den Haag.
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TEN-T Dagen  |  Congres mobiliteit in Europa

Ljubljana

Brussel
Eind april nam Twente deel aan de TEN-T 

Dagen in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. 

Het tweejaarlijks congres waar ook deze keer 

vele honderden ministers, bestuurders, 

politici, vervoerders en ondernemers spraken 

over de mobiliteit in Europa. De delegatie, met 

Overijssels gedeputeerde Boerman en 

wethouder Bron (Hengelo), heeft bij minister 

van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en 

Waterstaat) en bij Eurocommissaris voor 

Transport Bulc om aandacht gevraagd voor 

internationaal spoor als alternatief voor 

luchtvaart binnen Europa. 

Overhandiging subsidieovereenkomst
Tijdens het Europese transportevenement 

ontving wethouder Bron uit handen van 

Henrik Hololei, directeur-generaal voor 

mobiliteit en transport bij de Europese 

Commissie, de getekende 

subsidieovereenkomst voor het project 

‘Verruiming Twentekanalen’. Het project 

heeft van de Europese Commissie een 

subsidie van 10,8 miljoen euro gekregen voor 

de verruiming van de vaarweg en renovatie 

van de binnenhavens van Almelo en 

Hengelo. De Europese Commissie komt 

voorjaar 2019 op werkbezoek in Twente om 

zich te laten informeren over de 

implementatie van maatregelen op de 

Twentekanalen.

Pleidooi voor meer CEF-Transport 
middelen
Twente heeft namens het stedennetwerk 

EUROCITIES een position paper overhandigd 

aan de Europese Commissie en leden van de 

transportcommissie van het Europees 

Parlement, waarin wordt gepleit voor een 

verhoging van het budget voor infrastructuur 

binnen het Connecting Europe Facility for 

Transport (CEF Transport) programma in de 

nieuwe Europese meerjarenbegroting. 

Tot slot heeft het bezoek aan Ljubljana geleid 

tot een aantal interessante contacten die we 

in een volgend stadium van 

projectontwikkeling kunnen gebruiken. 

Twente op podium in Ljubljana 

tijdens Europese TEN-T dagen

Wethouder Bron ontvangt uit handen van Henrik Hololei de 

subsidieovereenkomst. 
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Terugkijkend is het een zeer succesvol bezoek 

geweest. De opbrengsten: een uitbreiding van het 

netwerk van de regio in Brussel, een aantal leads 

voor mogelijke Europese projecten en vergroting 

van de kennis over de voor de regio relevante 

ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen in de 

Europese Unie. 

Europese Week van Regio’s en Steden:  

leren, verbinden en netwerken in Brussel  

9 en 10 oktober heeft een delegatie uit Twente deelgenomen aan de Europese Week van Regio’s en Steden in 

Brussel, het grootste jaarlijkse evenement in Europa voor regio’s. Het Twentse programma richtte zich op alle 

facetten van het Europese speelveld. Prof. Dr. Rinus van Schendelen maakte de Twentse delegatie wegwijs in het 

Europese besluitvormingsproces. Bestuurders hebben kennis gemaakt met de Europese agenda van de regio en 

met de mogelijkheden die Europa de regio kan bieden. Van diverse Europese topspelers hoorden zij hoe de 

Brusselse hazen lopen. 

Diverse bestuurders hadden naast 

het Twents introductieprogramma 

andere afspraken in Brussel. Met de 

permanent vertegenwoordiger van 

Noordrijn-Westfalen in Brussel is 

afgesproken om een workshop op 

het thema grensoverschrijdende 

bereikbaarheid te organiseren in het 

kantoor van Noordrijn-Westfalen in 

Brussel. Een compleet verslag van 

het werkbezoek is hier te vinden. 

Deelname Twentse delegatie aan de Europese 

Week van Regio’s en steden in Brussel.

“Met de kennis 
en contacten die 
zijn opgedaan, 

kunnen wij verder 
bouwen aan een 
ijzersterke regio!” 

https://www.regiotwente.nl/images/website/werken_aan/Belangenbehartiging-Lobby/Brussel-Programma-2018/EUROPESE_WEEK_VAN_REGIOS_EN_STEDEN_klein.pdf
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De partners in Oost-Nederland, inclusief Regio 

Twente, positioneren zich in Europa met het 

Innovatieprofiel Oost-Nederland op de thema’s 

‘Concepts for a healthy life’ and ‘Smart and 

sustainable industries’. Oost-Nederland biedt 

excellentie en expertise op deze thema’s en wil een 

proeftuin zijn voor nieuwe innovaties.

Doelstelling van het Innovatieprofiel Oost-Nederland 

is om het Oost-Nederlandse MKB, maar ook de 

hogescholen, universiteiten en overheden meer te 

laten profiteren van de Europese subsidies voor 

innovatie. Vanaf 2021 is er een omvangrijk 

subsidieprogramma ‘Horizon Europe’ voorzien, 

waar de partners in het innovatieprofiel intensief 

gebruik van willen maken. Het is dan ook belangrijk 

om ons in Europa bekend te maken op deze thema’s. 

Daartoe is in 2018 een nieuw beeldmerk ontwikkeld:

Th!nk East Netherlands: denk aan Oost-Nederland 

als je wilt samenwerken aan slimme oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen. Met die 

uitgestoken hand treden we ‘Brussel’ en andere 

Europese regio’s en partners tegemoet. In 2018 

hebben we tijdens de Europese Week van Regio’s en 

Steden dit nieuwe beeldmerk in Europa gelanceerd. 

Hoogleraar Albert van den Berg (Universiteit 

Twente) hield tijdens de Europese Week van Regio’s 

en Steden een Ted-talk over  de ‘human avatar’; een 

virtuele kopie van jezelf. Hij schetste de kansen die 

digitale technologie de gezondheidzorg biedt.  

Door het combineren van digitale technologie en medicatie 

op maat, wordt het mogelijk om gezondheid in plaats van 

ziekte centraal te stellen: betere preventie van ziekte, snelle 

diagnose, nauwkeuriger bewaking en gerichte medicatie en 

behandelingen op maat. 

Oost-Nederland presenteerde ook het Topfit programma. 

Dit programma geeft vorm aan de gezondheidszorg van de 

21ste eeuw. Door de integratie van kennis en expertise op 

het gebied van voeding, technologie en gezondheid in een 

innovatieve, mensgerichte aanpak, zijn we in staat om 

mensen langer gezond en onafhankelijk te houden en ziekte 

een stap voor te zijn. Dit zal leiden tot de toename van de 

persoonlijke kwaliteit van leven en het verlagen van 

zorgkosten met 25% per persoon in Oost-Nederland, 

waarbij iedereen twee jaar langer actief en in optimale 

gezondheid kan blijven participeren in onze maatschappij. 

Beide presentaties zetten Oost-Nederland voor een 

internationaal publiek in de schijnwerpers, en leverden 

contacten op in Europa die belangrijk zijn bij de 

samenwerking in toekomstige projecten met Europese 

subsidie.

Oost-Nederland internationaal met nieuw beeldmerk in 

de schijnwerpers 

Hoogleraar Albert van den Berg (Universiteit Twente).
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Inventarisatie Europese euro’s, Twente scoort goed in 

Brussel

De provincie Overijssel geeft elk jaar opdracht om te monitoren hoeveel euro aan Europese subsidie er wordt 

toegekend aan organisaties in Overijssel. Uit de inventarisatie door ERAC (European and Regional Affairs 

Consultants)  blijkt dat de Europese Unie in de periode van 2014 tot 1 juli 2108 254 miljoen euro aan Europese 

subsidie heeft toegekend aan organisaties in Overijssel. Specifiek voor Twente gaat het om ruim 197 miljoen aan 

Europese middelen. De regio scoort daarmee goed binnen Overijssel en in Europa! 

De cijfers gaan over de periode tot en met 1 juli 2018, maar de aanvragen lopen nog steeds door. Elke week 

komen er projecten bij. De subsidies stimuleren ook de samenwerking in de regio, wat extra winst oplevert. 

Met name partijen als de Universiteit Twente (71 miljoen Euro) en het MKB scoren erg goed; 25% van de 

Europese euro’s komt bij het MKB terecht. Het complete rapport is hier in te zien. In 2019 werken we aan een 

meer gedetailleerd overzicht voor elk van de 14 gemeenten.

ERAC is verder gevraagd, om aan de hand van het uitvoeringsprogramma 2018 van de Agenda voor Twente, te 

onderzoeken hoe Twente Europese fondsen kan gebruiken voor de daarin opgenomen projecten. Hiervoor is in 

juli een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waar negen projecten zich gepresenteerd hebben. Het Twents 

Fonds voor Vakmanschap heeft inmiddels een ESF subsidie aangevraagd. Voor vier projecten loopt een verdere 

verkenning.

Resultaten

mln.
mln.

Economische impuls van 

(multiplier effect)
 subsidie 
(2014 - 1 juli 2018)19 7 334

Meer Twentse 
innovaties

Financiering mogelijk van

Werkgelegenheid 
> 1000 banen

Modernisering 
landbouw

projecten 
op het 
gebied van: 

1134 Onderzoek 
en innovatie

1

Natuur en 
landschap

2

Transport en 
mobiliteit

3

Onderwijs en 
arbeidsmarkt

4

Regionaal-
economisch beleid

5

https://www.regiotwente.nl/images/website/werken_aan/Belangenbehartiging-Lobby/Brussel-Programma-2018/Europese_EurosOverijssel_peildatum1juli2018_rapportdefinitief.pdf
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Meerjarenbudget EU: ongewis en een 

lange discussie tot 2020

De Europese Commissie presenteerde dit jaar haar voorstellen voor de 

nieuwe EU-meerjarenbegroting én de afzonderlijke programma’s voor de 

periode na 2020. Het nieuwe kader moet op 1 januari 2021 in werking 

treden. Vanwege de Brexit en nieuwe prioriteiten (defensie, veiligheid, 

migratie en klimaat) worden in het Commissievoorstel de 

afdrachtskortingen (onder andere voor Nederland) afgeschaft. 

Aan de fondsenkant is het ruwe beeld: meer budget voor innovatie en 

minder budget voor landbouw- en structuurfondsen. Een verhoging van 

het budget voor innovatie is op zich gunstig voor Twente, twee-derde van 

de fondsen die in Twente worden gebruikt komt uit deze innovatiefondsen 

(momenteel 28 miljoen euro per jaar).

Momenteel vindt er besluitvorming in de Europese Raad door de 

regeringsleiders plaats. In hoeverre het budget zal worden verlaagd en wat 

dat voor Nederland betekent, is ongewis, ook omdat dit afhankelijk is van 

de Brexit. 

POLIS, Twente partner in 

Europees SUMP-up programma 

voor duurzame mobiliteit 

Sinds medio dit jaar is Twente lid van de Europese 

netwerkorganisatie POLIS, een netwerk specifiek gericht op 

duurzame mobiliteit, transport en innovatie. Van 21 tot en met 23 

november was in Manchester het jaarcongres van POLIS. Twente 

was bij verschillende onderdelen bestuurlijk vertegenwoordigd 

door wethouder Gerard Gerrits (Hengelo, vicevoorzitter PHO 

Mobiliteit). 

Hengelo heeft in 2018 namens de regio deelgenomen aan het 

SUMP-up programma van POLIS. Doel was kennis te maken met 

de Europese SUMP-methodiek. Met de SUMP methodiek wordt 

aan steden een handig handvat geboden voor het opzetten van 

een goede mobiliteitsaanpak, waarbij verkeersplannen duurzaam, 

slim en toekomstgericht worden gemaakt en waarbij inwoners en 

organisaties meer betrokken worden (gebruiker centraal).  

De bedoeling is om voor de hele regio een SUMP op te stellen,  

als onderdeel van het uitvoeringsprogramma Agenda voor Twente. 

Substainable Urban Mobility Plans

Transport
of people and goods

Mobility
being mobile, not neccesarily 

transporting something

Participation
of citizens and stakeholder

Quality of Live
expreseed in space for 
people, better air, less 

noise, improved health and 
reduced health cost, 

ecosystem health, less 
traffic, less pollution, time 

and cost saving of 
substainable urban mobility 

solutions, etc.

Substainable
balancing economy, ecology, 

environment + Inter- and 
intragenerational justice

Urban Area
encompassing a city and its 

surroundings, 
the functional city

Evaluation
focusing on achievable and 

measurable targets

Strategic Plan
resulting from a process 

building on existing 
planning practices

Mobility
being mobile, not neccesarily 

transporting something

Human Needs
to move freely, safe, efficient 

and at affordable prices

Planning Culture
holisticapproach moving away 

from engineering-based and 
infrastructure-based approach

Accessibility
of urban areas and their 

services

Vision
how the urban areas should look 

twenty+years from today

Twente lobbyt samen met onder 

andere de provincie Overijssel, VNG 

en IPO actief om reducties voor 

structuurfondsen, in het bijzonder 

Interreg A Deutschland-Nederland 

(grensoverschrijdende projecten met 

Duitsland, voor Twente ongeveer 2,6 

miljoen euro per jaar), te voorkomen.

Jaarverslag lobby Twente 2018
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EUROCITIES, Europese steden 

leren van elkaar over de 

toekomstige arbeidsmarkt

“Het thema was: de arbeidsmarkt  
van de toekomst en leven  

lang leren.”

Zo’n 15 beleidsmakers uit 

verschillende Europese 

steden kwamen op 5 en 6 

maart in Twente bijeen. Ze 

waren hier voor de 

EUROCITIES werkgroep 

Employment. Twente liet 

de Europese delegatie zien 

hoe zij daaraan werkt. 

Onze aanpak wekte veel interesse. Deze onderwerpen staan ook 

hoog op de agenda van EUROCITIES in 2019. Diverse Europese 

initiatieven en projecten op dit gebied worden door Twente ook 

komend jaar op de voet gevolgd.

EUROCITIES, Twente haalt kennis 

uit Europa over slimme en schone 

mobiliteit

Twente nam in september deel aan het EUROCITIES 

Mobiliteitsforum in Burgas, Bulgarije. Met Brest, Stuttgart en 

Hamburg zijn contacten gelegd die mogelijk kunnen leiden tot 

nieuwe projecten/leads op het gebied van slimme 

mobiliteitsdiensten, havensamenwerking en drones.  

Twente aanwezig op EUROCITIES 

jaarvergadering in Edinburgh

Twente was goed vertegenwoordigd op de EUROCITIES 

jaarconferentie eind november in Edinburgh om de banden met 

Europese (samenwerkings)partners te versterken. Karlijn Veltjen, 

junior strateeg bij de gemeente Hengelo, nam deel aan een speciaal 

programma voor ‘jonge ambassadeurs’. Ze vertolkte de stem van 

jongeren bij diverse programmaonderdelen over de thema’s 

democratie, participatie en burgerinitiatieven. Burgemeester 

Schelberg van Hengelo nam deel aan een bestuurlijk forum.

Eind oktober bezocht Europarlementariër Jan Huitema 

(VVD) Mineral Valley Twente en Twence. Hij liet zich door 

wethouder Erik Volmerink (Tubbergen) informeren over de 

Twentse aanpak voor een gezonde bodem en verwaarding 

van mest. Met Huitema werden de kansen besproken om 

de landbouwkringloop in de regio sluitend te krijgen. Op 

Europees niveau wordt hard gewerkt om het beleid goed 

aan te laten sluiten bij de ambities van Nederland. Een 

stap in de goede richting is dit najaar gezet. Het Europees 

Parlement, EU-lidstaten en de Europese Commissie 

hebben eind november een informeel akkoord bereikt over 

een nieuwe Europese meststoffenverordening, die in 2021 

ingaat. De nieuwe verordening maakt het mogelijk om 

kunstmestfosfaat te vervangen door fosfaat in mest van 

dierlijke oorsprong.  

 

In oktober liet ook de top van de ministeries van 

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) zich informeren 

over Mineral Valley Twente. Bedrijven hebben laten zien hoe zij kunnen 

bijdragen aan de klimaatopgave, circulaire economie en een betere balans 

tussen landbouw en natuur. 

Geslaagd werkbezoek Europarlementariër Jan Huitema aan  

Mineral Valley Twente 
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Komend jaar wordt een druk Europees jaar. Naast de 

verkiezingen voor Provinciale staten en Waterschappen, 

volgend jaar maart, zijn er ook verkiezingen voor het 

Europees Parlement op 23 mei 2019. Nieuwe 

Europarlementariërs zullen hun opwachting maken. 

Malik Azmani uit Dalfsen is lijsttrekker voor de VVD, 

voor het CDA heeft  Annie Schreijer-Pierik (CDA) zich 

opnieuw verkiesbaar gesteld. Het zal tot ongeveer de 

zomer duren voordat het nieuwe Europees Parlement 

operationeel is. Twente zal volgen wie gekozen wordt en 

zich richten tot relevante parlementariërs voor 

kennismaking of voortzetting van de relatie. De nieuwe 

Europese Commissie zal pas in de loop van 2019 

operationeel worden, nadat duidelijk is welke 

commissarissen worden benoemd op specifieke 

portefeuilles. Pas in oktober 2019 zal de nieuwe 

Commissie een werkplan presenteren. Ook deze 

ontwikkelingen volgen we nauwgezet.

De vertegenwoordiging in Brussel zal nieuwe beleids- en 

subsidieontwikkelingen op de voet volgen en de 

gemeenten en andere partners in Twente doorlopend 

voorzien van tijdige informatie en duiding op de 

prioritaire thema’s uit de Agenda voor Twente. Dit doen 

we onder meer via een nieuw te verschijnen nieuwsbrief. 

Door snel te weten wat er speelt en welke mogelijkheden 

zich aandienen, kunnen gemeenten zich tijdig 

voorbereiden, van zich laten horen waar belangen op het 

spel staan en bouwen aan projecten met Europese 

partners. 

We blijven actief participeren in netwerken van Europese 

regio’s, gesprekken voeren met Europese stakeholders, 

werkbezoeken vanuit Twente aan Brussel voorbereiden 

(en vice versa), zoals het bezoek van de permanente 

vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie 

in het voorjaar van 2019, en een actieve rol spelen in het 

Comité van de Regio’s. Ook zullen we komend jaar ons 

actief manifesteren met op het Brusselse netwerk 

gerichte evenementen. 

Vooruitblik Brussel 2019: een turbulent jaar 
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Grensoverschrijdende
samenwerking
met Duitsland

Nederlandse en Duitse overheden hebben vorig jaar, tijdens de 

‘LandräteKonferenz’  in Ahlen, afgesproken om een 

samenwerkingsagenda op te stellen. De afgelopen maanden is 

door vertegenwoordigers van het Bezirk Münster, de Kreisen 

Borken, Steinfurt, Coesfeld en Warendorf, de Stadt Münster, 

provincie Overijssel, provincie Gelderland, EUREGIO en de 

regio’s Achterhoek en Twente een memorandum voor de 

samenwerking Oost-Nederland – Münsterland uitgewerkt. 

Hierin staan prioritaire acties en samenwerkingsafspraken op 

vier thema’s: economie, arbeidsmarkt, onderwijs en 

bereikbaarheid. Het memorandum zal op 14 december worden 

ondertekend. 

De gemeente Enschede, Stadt Münster en de EUREGIO 

tekenden op 6 september 2018 een intentieovereenkomst 

met onder andere Airbus, het Nederlandse Lucht- en 

Ruimtevaartcentrum en het Deutsches Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt. De samenwerking is gericht op het 

verbeteren van de effectiviteit van de hulpdiensten in het 

grensgebied door gebruik te maken van innovatieve 

mobiliteit door de lucht. 

De intentieovereenkomst maakt deel uit van het Urban 

Air Mobility (UAM) initiatief van het European Innovation 

Partnership (EIP-SCC) van de Europese Commissie. 

Hierin worden projecten opgezet om de mogelijkheden 

en behoefte aan stedelijke mobiliteit door de lucht te 

verkennen. De Euregio wordt hiermee de eerste 

demonstratieregio binnen het UAM-initiatief waar een 

grensoverschrijdende samenwerking wordt gerealiseerd. 

De intentieovereenkomst is het startschot voor een 

project waarin Enschede en Münster samen met de 

EUREGIO willen verkennen hoe UAM kan bijdragen aan 

de publieke veiligheid in de grensregio. 

De gemeente Enschede organiseerde in samenwerking 

met Space53 in oktober in Brussel een conferentie over 

de rol van steden in de ontwikkeling en de integratie van 

drones in de samenleving. Directe aanleiding voor de 

conferentie is het INTERREG Europe project ‘Aerial 

Uptake’, dat vanaf april gaat lopen indien gehonoreerd. 

Doel was om de partners van dit project beter te leren 

kennen. Ook deelnemers van het Urban Air Mobility 

Initiative waren aanwezig. Deelnemers waren 

vertegenwoordigers van onder andere gemeenten  

(Osijek, Kroatië: Preston, Verenigd Koninkrijk), 

onderzoeksinstituten (I2CAT, Barcelona, RISE, Linköping), 

drone Industry (AirMap) en het European Innovation 

Partnership. Ook de Europese Commissie en 

Europarlementariër Matthijs van Miltenburg (D66) 

schoven aan. 

Samenwerkingsagenda  

Oost-Nederland - Münsterland, 

ondertekening programmatisch 

memorandum 

Economie Arbeidsmarkt

Onderwijs Bereikbaarheid

Speerpunten samenwerking 
Oost-Nederland – Münsterland:

Grensregio sluit zich aan bij Europees Urban Air Mobility 

Project, drone city conference in Brussel

Ondertekening Urban Air Mobility Manifest
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NL
DU

Osnabrück

Münster

Mont-steden

Netwerkstad Twente 

NL

DU
Enschede

Osnabrück

Münster

Kenn deine Nachbarn – ken je buren

In 2018 hebben medewerkers van de MONT-steden, te weten de gemeenten 

Enschede, Hengelo, Almelo, Osnabrück en Münster, de mogelijkheid 

gekregen om ‘stage’ te lopen in het buurland. Doel hiervan was om de 

grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. De meerdaagse stage 

werd voorafgegaan door een taaltraining en een tweedaagse training 

staatsinrichting en verschillen in werkcultuur. Dit succesvolle project werd 

mogelijk gemaakt door een INTERREG-VA subsidie Deutschland-Nederland. 

Het project krijgt in 2019 een vervolg: eind 2018 wordt een aanvraag 

ingediend voor drie nieuwe groepen, waarvan één speciaal voor raadsleden 

uit de deelnemende steden.  

Een van de deelnemende groepen aan het uitwisselingsproject Kenn deine 

Nachbarn.

Die Tolle Woche 2018, Retailbijeenkomst 

“Beter een goede buur dan een verre vriend.” Dit was de insteek van de Retailbijeenkomst 

die de provincie Overijssel en de Regierungsbezirk Münster op 2 oktober organiseerden in 

Enschede tijdens ‘Die Tolle Woche’. Aan beide zijden van de grens hebben winkeliers te 

maken met uitdagingen als de concurrentie van online winkelen. Daarnaast kampen zowel 

Twente als Münsterland met leegstandsproblematiek in de binnensteden. Op het 

Retailcongres hebben Nederlandse en Duitse overheden samen met belangenorganisaties, 

vanuit de overeenkomsten, gekeken hoe ze elkaar kunnen versterken. Afgesproken is dat in 

2019 een pilotproject wordt gestart waarin gevolg wordt gegeven aan de samenwerking. 

Grensoverschrijdend onderzoek naar 

bereikbaarheid via de lucht

Met financiering uit het INTERREG VA-programma is dit jaar een onderzoek gestart naar de 

bereikbaarheid van het Euregio-gebied via de lucht. Als onderdeel van het onderzoek vond er 

in de zomermaanden een enquête plaats onder huishoudens en bedrijven om de 

grensoverschrijdende mobiliteitsvraag met betrekking tot luchtverkeer in kaart te brengen. 

Aan de hand van een status quo-analyse en verschillende toekomstscenario’s worden

aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de bereikbaarheid van de

grensregio vanuit de lucht. Het project wordt medio 2019 opgeleverd.
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Ambtelijk netwerkevenement, 

energietransitie in de Duits-

Nederlandse grensregio 
 

“Boeiend, interessant, veel nieuwe contacten opgedaan, goede 

kennisuitwisseling” een paar reacties van de ruim 100 

aanwezigen uit verschillende Duitse en Nederlandse regio’s die 

met elkaar gesproken hebben over de grensoverschrijdende 

energietransitie. 

Het netwerkevenement op 13 september voorzag in een 

duidelijke behoefte om te kunnen leren van elkaars successen. 

Gedacht wordt aan het ontwikkelen van energieregio’s en het 

oprichten van Local energy communities. Zo wil de grensregio 

aan de slag met de invulling van de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn 

uit het ‘Winter Package’ van de Europese Commissie. Ambtelijk 

wordt binnenkort afgestemd met Groningen, Drenthe en 

Nedersaksen over een bestuurlijk vervolg. 

Eerste regeringsdialoog tussen 

Nederland en Noordrijn-

Westfalen werpt vruchten af
 

Met het aantreden van de nieuwe regeringen in 2017 in 

Nederland en Noordrijn-Westfalen heeft de 

grensoverschrijdende samenwerking tussen beiden een 

nieuwe impuls gekregen. Door beide Minister-Presidenten is 

najaar 2017 besloten om minimaal eens per 2 jaar een 

regeringsconsultatie te organiseren. De eerste 

regeringsconsultatie tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland 

vond plaats op 19 november 2018 in Düsseldorf. De minister-

president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, ontving 

premier Mark Rutte, vergezeld door de minister van 

Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstraat, Stientje van 

Veldhoven en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, in Düsseldorf.
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De ministeries van Verkeer van Nederland en Noordrijn-

Westfalen zijn in een gezamenlijke intentieverklaring 

overeengekomen om hun samenwerking op het gebied van 

mobiliteit en verkeer, met name op het gebied van de 

binnenvaart, verder te intensiveren. Daarnaast is in de 

intentieverklaring opgenomen om de multimodale 

transportverbindingen, in het bijzonder tussen de zeehavens  

en de economische centra in het achterland, te versterken.  

Dit biedt kansen voor een regio als Twente. 

Aan de Commissaris van de Koning van Limburg, Bovens, in 

zijn functie als Rijksheer en aan de Minister für Bund, Europa 

und Internationales, Holthoff-Pförtner van Noordrijn-Westfalen 

is eerder gevraagd te verkennen hoe de grensoverschrijdende 

samenwerking het beste kan worden georganiseerd, de 

zogenaamde GROS-governance. Het verkenningsrapport met 

aanbevelingen ten aanzien van de governance en de thema’s 

mobiliteit, arbeidsmarkt en onderwijs is op 19 november 

besproken. Een vergelijkbare verkenning vindt plaats tussen 

Noordoost-Nederland en Nedersaksen en tussen Zuid-

Nederland en Vlaanderen. De provincie Overijssel en Regio 

Twente zijn hier nauw bij betrokken. Bestuurlijk maken zowel de 

Commissaris van de Koning van Overijssel als de Voorzitter 

Regio Twente, namens het grensgebied, deel uit van de 

bestuurlijke tafels.

Structurele financiering van 

de Grensinformatiepunten 

dichterbij

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (brief 

staatssecretaris van Ark aan de Tweede Kamer van 24 

september 2018) heeft toegezegd vanaf 2019 50% van de 

Nederlandse bijdrage in de kosten van de 

grensinformatiepunten structureel voor haar rekening te 

nemen. Samen met lokale partners zullen de grensprovincies 

zich inspannen om de overige 50% van de Nederlandse 

bijdrage te leveren. 

Op 19 november heeft minister Holthoff-Pförtner bevestigd dat 

de regering van Noordrijn-Westfalen ervoor zal zorgen dat het 

deelstaatparlement vanaf  2021 ook de gevraagde 50% van de 

middelen beschikbaar zal stellen voor de toekomst van de 

Grensinfopunten. Ook Nedersaksen lijkt te bewegen. Eerder dit jaar 

werd al een tussenoplossing via Interreg-financiering gevonden 

voor het Grensinfopunt EUREGIO. 

Grensstatistieken, gezamenlijk 

pilotproject in de stijgers 

Twente en provincie Overijssel hebben dit jaar de krachten 

gebundeld om in 2019 een pilot grensstatistiek te starten, 

gebaseerd op een 360 graden view waarin regio Twente vergeleken 

wordt met omliggende regio’s in Nederland en Duitsland. De 

eerste versie van deze 360 graden view is op 3 december tijdens 

een VIT-bijeenkomst gepresenteerd. Kennispunt Twente is gevraagd 

een projectvoorstel uit te werken. Hierover zal overleg worden 

gevoerd tussen de initiatiefnemers (Regio Twente en Overijssel), 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Directoraat-Generaal 

Regio in Brussel.  

Vooruitblik grensoverschrijdende 

samenwerking

2019 staat in het teken van de uitvoering en concretisering van de 

samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen 

en de uitwerking van de Oost-Nederland – Münsterlandagenda. 

Deze agenda is de leidraad voor het bezoek van de ambassadeurs 

Kingma en Brengelmann aan de Euregio van 25 tot en met 27 

februari. 

In 2019 zal ook de eerste Grenslandconferentie plaatsvinden. Deze 

conferentie is bedoeld om eens per jaar alle relevante actoren uit de 

grensregio van Nederland en Noordrijn-Westfalen samen te 

brengen en thematische prioriteiten voor grensoverschrijdende 

samenwerking in een ‘grensagenda’ vast te leggen. De lancering is 

gepland voor het voorjaar van 2019, in de aanloop naar de 

verkiezingen voor het Europees parlement.
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