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Aanleiding
Aan de hand van de analyse(zie Bijlage 2) en gesprekken met stakeholders op 23 mei en 10 juni
hebben we een richting gekozen waarop onze groep zich wil focussen bij het ontwikkelen van de
visie. Deze richting is tot stand gekomen door kritisch te kijken naar de analyse en daarbij het
wensbeeld van stakeholders in het gebied te integreren. Zo onderzoeken we de behoeften vanuit de
huidige situatie die leiden tot een visie. De richting die wij gekozen hebben gaat uit van Twente als
een hightech kennis- en innovatie-economie. Deze richting zal later worden uitgewerkt tot een
overtuigende visie, zowel in woord als in beeld door middel van kaarten en collages. Hierbij wordt
een creatieve sprong te toekomst in gemaakt, om zo een visie te ontwikkelen die past bij het gebied,
maar ook origineel is en discussie op gang kan brengen. Daarnaast is de visie de basis voor de hierop
volgende strategie. In dit hoofdstuk wordt verder nog uitgelegd welke punten aanleiding waren voor
het kiezen van de focus en waarom.
Ten eerste is er vanuit de regio Twente wel initiatief voor een overkoepelende ontwikkeling, maar de
verschillende gemeentes werken hierbij in onze optiek nog niet goed samen. In plaats van een
algemene visie voor de regio, willen wij een visie ontwikkelen waarbij de sterke kanten van de
verschillende gemeentes naar voren komen. Dit mozaïek van kwaliteiten vormt dan in zijn geheel een
regio die op elk vlak voldoende te bieden heeft. De aanpak per gemeente zal dan dus ook verschillen.
Verder wordt er wel onderzoek gedaan naar thema’s die terugkomen in de opdracht (zoals duurzame
energie), maar deze technieken worden in de regio nog niet regelmatig toegepast. De regio zou
gebruik kunnen maken van de kennis waarover zij beschikt en deze kennis toepassen voor eigen
gebruik.
Daarnaast is er op het moment een grote vraag naar hoogopgeleide werknemers vanuit
ondernemers. De werkeloosheid ligt op het moment redelijk hoog, en het opleidingsniveau van
Twentenaren blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Door groeiende sectoren zoals informatie en
communicatie, zorg, zakelijke diensten of de technische sector te stimuleren kun je nieuwe
werknemers naar de regio trekken. Als de banen aansluiten bij verschillende opleidingen die worden
aangeboden in de regio Twente, kun je door een carrièreperspectief te bieden jonge werknemers
aan het gebied binden.
In de bouw worden op het moment biobased materialen met name gebruikt als toplaag voor
constructies, terwijl er veel kansen zijn om deze materialen te gebruiken voor de constructie zelf.
Stedelijke vernieuwing kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden met behulp van deze materialen.
De regio is ook geïnteresseerd in grensoverschrijdende samenwerking. Ze zijn bijvoorbeeld lid van de
Euregio en de Stadsdriehoek Netwerkstad-Osnabrück-Münster, en onderhouden via partnersteden
contact met andere gebieden die vooruitstrevend zijn op het gebied van innovatie en techniek, zoals
Dalian (China) en Palo Alto (Silicon Valley). Door de infrastructuur in het gebied te verbeteren
worden deze uitwisselingen makkelijker mogelijk gemaakt. Mede door de groei die verwacht wordt
in de goederenvervoerssector moet Twente hierop vooruitlopen en aanpassingen maken die groei
toelaten.
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Introductie
We leven in een samenleving waarin digitaal verkeer een steeds grotere rol gaat spelen. Multimedia
als internet zijn overal beschikbaar. Bovendien worden mensen steeds mobieler en is afstand
afleggen voor je werk geen uitzondering meer. In een samenleving waarin locatie geen grote rol
meer speelt, is mobiliteit een belangrijke factor. Het wordt heel gewoon om zaken vanuit elders in
Europa af te handelen, onderweg in de trein of misschien wel thuis vanaf de bank. Er wordt van
werknemers en werkgevers verwacht dat ze erg flexibel zijn en overal ter plaatse kunnen komen. De
infrastructuur zal intensiever worden gebruikt en de vraag naar energie is enorm toegenomen
vanwege dit fysiek en digitaal verkeer. Bronnen voor fossiele brandstoffen zijn inmiddels bijna
uitgeput waardoor de productie van duurzame energie economisch voordelig zal gaan worden.
Wanneer een vestigingsregio niet voldoet aan de hoge eisen van deze flexibele samenleving zal het
gemakkelijk buiten de boot kunnen vallen en niet mee kunnen dingen tegen de concurrentie van de
overige regio’s. Samenwerken is hierin het sleutelwoord. De rol van de overheid wordt minder
belangrijk. De overheid kan een richting aangeven, maar initiatieven zullen vaker bij private partijen
liggen. In onze visie zullen de gemeentes zich elk specialiseren in hetgeen waar zij nu al in uitblinken
en hierdoor samen een sterke regio vormen met een zeer diverse economie. Iedere gemeente
ontwikkelt zich op zijn eigen gebied, waardoor de gemeentes elkaar goed kunnen aanvullen met
producten en diensten van een hoge kwaliteit. Door deze specialisatie kan ontwikkeling en innovatie
optimaal plaatsvinden en kunnen de veertien Twentse gemeenten samen naar de top.
In de visie staan vier basisprincipes centraal. Dit zijn:





Identiteit en samenwerking
Hightech systemen
Duurzame energiesystemen
Flexibel maar robuust

Principes
IDENTITEIT EN SAMENWERKING
De veertien gemeenten die samen de regio Twente vormen, kennen elk hun eigen identiteit. Door
iedere gemeente binnen de integrale visie haar eigen identiteit te laten versterken, zullen de
gemeenten niet anoniem opgaan in het geheel en toch een hechte regio vormen. Elke gemeente
specialiseert zich in hetgeen waar zij nu al in uitblinkt en kan hierdoor haar eigen identiteit
behouden. De gemeenten vullen elkaar aan door elk op een ander gebied gespecialiseerd te zijn.
Door deze specialisatie wordt de hoge kwaliteit gewaarborgd en is de regio van alle markten thuis.
Op grotere schaal heeft de regio hierdoor een sterke (inter)nationale concurrentiepositie, maar
faciliteert Twente ook andere topsectoren binnen Nederland. De achterlandverbindingen die in de
regio liggen zijn bijvoorbeeld van groot belang voor het functioneren van de mainports in het westen
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en daarmee de topsectoren logistiek. Samenwerking tussen verschillende Nederlandse topregio’s (de
MIRT-regio’s) staat dan ook hoog in het vaandel binnen Twente.

HIGHTECH SYSTEMEN
Twente wordt dé regio waar innovatieve hightech ideeën vandaan komen. Met name de kennis- en
onderwijsinstituten zoals Universiteit Twente, Saxion en ROC spelen hier een grote rol in. De
(grootschalige) productie is echter buiten Twente, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor heeft
Twente een belangrijke functie op grote schaal. Een goed en snel datanetwerk is belangrijk in het
onderzoek naar hightech systemen. Prototypen en een deel van de grootschalige productie wordt
vanuit en binnen Twente gedistribueerd. De hightech sector wordt gebundeld in een knooppunt wat
kansen kan bieden. Twente krijgt een platform waar innovatieve ideeën op allerhande manieren
gepresenteerd worden, in de buurt van het vliegveld als distributiecentrum. Dit is gekoppeld aan
educatie: ook studenten kunnen hun werk laten zien aan een groter publiek. Door een centraal
platform te creëren wordt onderlinge kennisuitwisseling bevorderd, waardoor weer nieuwe ideeën
kunnen ontstaan.

DUURZAME ENERGIESYSTEMEN
De huidige vraag naar energie zal in de toekomst nog groter worden, zeker in de hightech innovatie
sector. Om minder afhankelijk van externe factoren en partijen te zijn, zal Twente zich meer gaan
richten op zelfvoorziening in energie en het benutten van SmartGrids. Warmtenetten en geothermie
zijn hier onderdeel van. Op deze manier wordt de benodigde energie gewaarborgd. Wel moet de
kwaliteit van het landschap behouden worden. Door duurzame energie op kleine schaal toe te
passen hebben de landschappelijke elementen minder visuele impact.

FLEXIBEL MAAR ROBUUST
De regio zal flexibel omgaan met de onzekere toekomst. Woningen en andere gebouwen in het
gebied moeten een hoog aanpassend vermogen krijgen om gemakkelijk een nieuwe bestemming te
kunnen krijgen wanneer daar behoefte aan is. Bij nieuwbouwwoningen kan worden nagedacht hoe
deze in de toekomst kunnen worden omgebouwd van bijvoorbeeld studentenwoningen naar
seniorenwoningen. Twente zou hiermee goed kunnen inspelen op de vergrijzing. Verder kan op
kleine schaal worden gestart met het implementeren van een SmartGrid energiesysteem. Dit
systeem kan naar behoefte worden uitgebreid. Ook kan, met het oog op de toenemende
mobiliteitsdruk in de regio Twente, op het gebied van infrastructuur met een flexibel denkbeeld
worden geanticipeerd op de verkeersstromen.
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In deze visie voor 2040 is Twente een regio die behoort tot de beste hightech kennis- en
innovatieregio’s van de wereld. De regio is betrokken in innovatieve netwerken in Duitsland, maar
maakt ook onderdeel uit van netwerken buiten Europa. Door innovaties op de gebieden van
onderzoek, ondernemers, onderwijs en overheid is de regio zover gekomen dat het wereldwijd
bekendheid geniet en is daardoor een voorbeeld voor andere regio’s. Binnen deze visie worden
zeven thema’s uitgewerkt.

Figuur 1: zeven thema's in hightech kennis- en innovatieregio Twente

Visie
KENNIS EN WERKGELEGENHEID
In de hightech kennis- en innovatieregio Twente werken de 4 O’s (overheid, onderwijs, onderzoek en
ondernemers) intensief samen om interdisciplinaire projecten op het gebied van bijvoorbeeld
duurzaamheid, energie, technologie, water en infrastructuur op gang te brengen. Het hart van deze
innovaties ligt in Enschede, waar verschillende onderwijsinstituten gevestigd zijn. Ook wordt hier
onderzoek gedaan, en is er een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers ontstaan. Deze
ondernemingen werken onderling goed samen, maar ook staan zij in verband met de onderwijs- en
kennisinstellingen, zoals de Universiteit van Twente, ROC en Saxion, waardoor werknemers met
interesse in deze topsectoren studeren en zich later vestigen in de regio. De ondernemers profiteren
van de opleidingen die aangeboden worden in de gemeente, omdat er door deze aanpak ook jong
talent aangetrokken wordt. Het imago van de hightech kennis- en innovatieregio Twente draagt hier
veel aan bij. Doordat er veel nieuwe studenten getrokken worden, en nieuwe ondernemingen
worden opgezet in de regio, is het werkeloosheidsniveau, dat vroeger relatief hoog was, ondertussen
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gedaald. De werknemers, die zijn opgeleid in de verschillende belangrijke economische sectoren
binnen de regio, hebben dankzij het ontstaan van nieuwe ondernemingen meer baankansen.

DUURZAME ENERGIE
In 2040 functioneert de regio voornamelijk op duurzame energie. Twente heeft een hoge
energievraag door de grote mate van bedrijvigheid. Door het gebruik van SmartGrids, warmtenetten
en geothermie wordt de regio minder afhankelijk van externe energiemaatschappijen. Daardoor is er
in het gebied zekerheid over voldoende beschikbare energie. Om de flexibiliteit van deze systemen te
behouden, is het mogelijk om deze systemen qua capaciteit aan te passen aan de energievraag.
Dankzij initiatieven om particulieren bewust te maken van hun energieverbruik, hebben zij hun
huizen hierop aangepast en zijn ze zich bewust van methoden om energie te besparen. Om huizen zo
energievriendelijk mogelijk te maken, wordt bijvoorbeeld isolatie, kierdichting of het installeren van
duurzame energieopwekkers zoals zonneboilers of warmtepompen toegepast. De regio functioneert
volledig op groene stroom, die zoveel mogelijk in het gebied zelf wordt opgewekt. De openbare
ruimte wordt ook voorzien van duurzame energiebronnen waar nodig, zoals in het geval van
straatverlichting of de energievoorzieningen van openbare ruimten. Bedrijven functioneren ook op
deze groene stroom, en werken onderling samen om de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk te
gebruiken. Dankzij de aangelegde SmartGrids worden binnen Twente locaties zoals
bedrijventerreinen of woonwijken losgekoppeld van grote energienetwerken, en zijn zij daardoor
minder afhankelijk van deze netwerken.

ONTWIKKELING EN INNOVATIE
Innovatie is noodzakelijk om economische groei te waarborgen. De innovatie in de regio Twente richt
zich vooral op ontwikkelingen in de topsector hightech systemen. Deze sector omvat een aantal
onderwerpen, namelijk de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en
materialen zoals hightech equipment en micro/nano componenten. Rondom Twente is een goed
functionerend netwerk van gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen ontstaan, wat een
randvoorwaarde is voor ontwikkelingen in de sector. Door het faciliteren van de randvoorwaarden
voor deze sector vind veel innovatie plaats in de regio Twente.
Ook is de infrastructuur op deze sector aangepast. Door factoren als hoge arbeidskosten ten opzichte
van lage loonlanden, lage overheidsinvesteringen en een kleine thuismarkt moet de sector zich
internationaal positioneren. Dit is in de regio mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de
infrastructuur. In Twente is de kennis aanwezig, en hier worden innovatieve ideeën bedacht.
Vervolgens worden deze geproduceerd in lage loonlanden zoals bijvoorbeeld China of India. Daarna
kunnen de goederen terug getransporteerd worden naar het westen. Twente speelt hierbij een rol
als overslaggebied, waar bijvoorbeeld producten worden aangeleverd via het vliegveld en verder
vervoerd naar het achterland over de snelweg A1 of via het Twents kanaal. Dit Twents kanaal zal
daarom dus ook worden doorgetrokken naar het Mittellandkanaal in Duitsland.
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Aan de andere kant is de regio Twente ook vooruitstrevend als het gaat om het ontwikkelen van
nieuwe duurzame energievormen. In de kennisregio wordt onderzoek gedaan naar deze vormen van
energie. Er is bijvoorbeeld innovatie op het gebied van geothermie en warmte-uitwisseling. Deze
energiebronnen zijn ingepast in het landschap op een zodanige manier dat de traditionele en
typerende uitstraling van het Twente landschap niet verstoord wordt, bijvoorbeeld door
ondergrondse energieopwekking of efficiëntere productie, zodat dit zo min mogelijk ruimte in beslag
neemt.

DIVERSITEIT ECONOMIE
Naast een kenniseconomie zijn, dankzij het diverse karakter van de verschillende gemeentes, ook
andere economieën in de regio Twente ontstaan. Ten eerste is de bouw volledig gebaseerd op een
duurzame economie. Biobased materialen worden toegepast voor zowel constructies en ook de
toplaag hiervan. Er zijn biobased kunststoffen ontwikkeld die hiervoor geschikt zijn. Verder worden
levende materialen toegepast op bijvoorbeeld groene daken, als warmtewering. Ook is de bouw een
flexibele sector, waarin rekening gehouden wordt met toekomstige onzekerheden. Woningen en
gebouwen worden zo ingericht dat ze multifunctioneel inzetbaar zijn, en dus ook in de toekomst aan
de doelen van de regio blijven voldoen.
Ten tweede wordt er sterk gericht op de toerisme-economie, waar ook zakelijke verblijven bij
betrokken zijn. In Losser, de Schatkamer van Twente, richt de gemeente zich op het aantrekkelijk
maken van verblijfsrecreatie. De campings, bed&breakfast’s en recreatieve voorzieningen die
aanwezig zijn, hebben zich verder ontwikkeld tot een aantrekkelijk geheel met een duidelijk imago.
Voor recreatie moet en wil je hier zijn. Ten slotte vormt de onderwijs-economie een sterke
aantrekkingskracht voor de regio. Door de diverse onderwijsinstituten worden jongeren vanuit het
hele land aangetrokken om in Twente te komen studeren. Dankzij de creatie van nieuwe
werkgelegenheid blijven zij ook later in het gebied wonen en werken, en stimuleren zo de andere
economieën.

INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK
De ambitie van de regio Twente om bij de top 3 van logistieke regio’s van Nederland te horen is
volbracht. Hiermee faciliteert Twente andere MIRT-regio’s in Nederland, en wordt de samenwerking
tussen deze regio’s versterkt. Ook geeft deze sector een boost aan de Twentse economie, omdat de
sector logistiek een arbeidsintensieve sector is. Dankzij projecten zoals de verbreding van de A1, de
aanleg van de N18 en de ontwikkeling van de Twentse luchthaven is het gebied goed ontsloten en
bereikbaar van alle kanten met diverse vervoersmodaliteiten. Over de weg en met de trein vanuit de
Randstad en richting Duitsland, zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer. Via schepen
langs de Port van Twente in Hengelo, waar een transport- en overslaggebied ligt wat ervoor zorgt dat
goederen verder landinwaarts getransporteerd kunnen worden. Het intensieve gebruik van
luchthaven Twente kan in regionaal ruimtelijk-economisch perspectief bijdragen aan de
internationale bereikbaarheid van de regio. Via de lucht is Twente zo wereldwijd bereikbaar, met
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lijnvluchten naar de belangrijkste internationale regio’s op het gebied van hightech, kennis en
innovatie. Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen gebruiken deze connecties intensief voor het
aanleveren van goederen en het onderhouden van contact met andere regio’s. Ook het contact met
de partnersteden Dalian en Palo Alto kan via deze routes onderhouden worden.
Het is infrastructuurnetwerk is flexibel en robuust. Het is een adaptief netwerk, wat autonoom in kan
spelen op dagelijkse veranderingen in de mobiliteitsdruk. Zo worden in de spits meer stroken ingezet
richting werk- of juist woongebieden. Overdag kunnen bijvoorbeeld banen gereserveerd worden
voor goederenvervoer, zodat automobilisten hier geen hinder van ondervinden.
Naast de hoogwaardige infrastructuur is ook een stabiel netwerk van openbaar vervoer ontstaan. Het
openbaar vervoer functioneert op duurzame vervoersmodaliteiten, zoals hybride bussen. Dankzij de
aanleg van een robuust hub-and-spokes-netwerk worden de vervoersafstanden korter, waardoor het
verbruik van grondstoffen minimaal blijft. Particulieren worden gestimuleerd om gebruik te maken
van het netwerk van openbaar vervoer, of andere niet-vervuilende vormen van transport te
gebruiken, zoals de fiets. Als dit niet kan, zijn er ook andere oplossingen. In elke gemeente is het
mogelijk om elektrisch te tanken, en dankzij de innovaties op het gebied van elektrische auto’s zijn
deze voor de meerderheid van de bevolking betaalbaar geworden.

NATUUR
In deze visie wordt de natuur gebruikt om de kwaliteit van leven te waarborgen. Een aantrekkelijk
landschap is namelijk een randvoorwaarde voor het settelen van nieuwe inwoners. Natuur
waarborgt een goede lucht- water- en bodemkwaliteit en draagt zo bij aan een leefbare omgeving.
Daarnaast is natuur een bron van duurzame energievormen. Uit de bossen wordt bijvoorbeeld
biomassa gewonnen, terwijl in open gebieden zonne-energie gehaald kan worden. Daarnaast wordt
in de stadsranden stadslandbouw toegepast, om verloedering tegen te gaan.
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Ruimtelijke Impact
De visie voor 2040, met Twente als hightech kennis- en innovatieregio, heeft ook consequenties voor
de ruimtelijke organisatie van het gebied. De impact van de visie op het landschap wordt in dit
hoofdstuk besproken per thema.

KENNIS EN WERKGELEGENHEID
De aanwezigheid van kennis- en werkgelegenheidscentra is voornamelijk verspreid over twee steden,
Enschede en Almelo. In Enschede is een clustering van kennisinstituten aanwezig, zoals de
Universiteit van Twente maar ook bijvoorbeeld het ROC en het Saxion. In Almelo is plaats voor het
vestigen van ondernemers, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen maar ook in nieuwe kantoren. Zo
worden alle verschillende sectoren bediend. De regio Twente wil studenten aantrekken, maar ook
vasthouden nadat zij zijn afgestudeerd. Het is dus belangrijk om studentenwoningen te bouwen,
maar om ook starterswoningen voor afgestudeerden aan te bieden. Deze studentenwoningen
moeten voornamelijk geplaatst worden in het centrum en ten noorden van Enschede, terwijl
starterswoningen gelegen zijn in de buurt van Borne en Almelo. In combinatie met de baankansen en
het carrièreperspectief dat de regio te bieden heeft bindt dit jongeren aan het gebied.

DUURZAME ENERGIE
Alle energievragers en energieproducenten in de regio Twente zijn aangesloten op een zogenaamd
SmartGrid. Dit SmartGrid ligt voornamelijk ondergronds, maar er is wel een nieuwe energiecentrale
gebouwd om de beschikbare energie op te slaan en te distribueren. Deze energiecentrale staat in
Oldenzaal, omdat hier de minste overlast van de centrale wordt ondervonden. Ook is er een
combinatie gemaakt met de centrale voor geothermie, zodat één integrale energiecentrale is
ontstaan.
De huizen van particulieren zijn aangepast aan het besparen van energie en het produceren van
duurzame energie. Dit is van buiten te zien. In Rijssen-Holten, een gemeente die een
voorbeeldfunctie heeft op dit gebied, is dit het duidelijkst te zien. Andere gemeenten volgen deze
pionier. In Rijssen-Holten hebben particulieren bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en
waterpompen geplaatst, en is de isolatie van de woningen aangepast om zo min mogelijk warmte te
verliezen.
Bedrijven voorzien deels in hun eigen energie. Bij bedrijventerreinen werken bedrijven samen door
warmte of opgewekte energie uit te wisselen. Verder halen deze bedrijven hun duurzame energie uit
het SmartGrid-netwerk, waar ze ook energie aan terug kunnen leveren. Op bedrijventerreinen wordt
ook duurzame energie opgewekt, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen op platte daken.
Hierdoor is het omliggende landschap onverstoord gebleven.
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In de openbare ruimte werken voorzieningen zoals straatverlichting op duurzame energie. Dit is
zichtbaar doordat deze voorzieningen hun eigen energiebronnen bevatten. Straatverlichting werkt
bijvoorbeeld op kleine zonnepaneeltjes. Openbare gebouwen worden ook volledig van duurzame
energie voorzien, als voorbeeldfunctie voor particulieren en bedrijven in de regio.
Tussen Hengelo en Oldenzaal wordt gebruik gemaakt van geothermie. In dit deel van de regio is een
breuklijn aanwezig, waardoor geothermie toegepast kan worden. In de buurt van het vliegveld wordt
een centrale gebouwd, omdat op deze locatie geen andere bouw mogelijk is en zo de rest van de
regio niet wordt verstoord, omdat er minimaal een leidingsysteem van 1,5 km2 nodig is. Dit kan
gegraven worden in het open gebied rondom het vliegveld.
In de regio Twente is water van belang voor het opwekken van duurzame energie. Dankzij de
toename van transport via de kanalen kan de golfslag gebruikt worden om energie op te wekken,
bijvoorbeeld met behulp van een Wells-turbine of een vlotter.

ONTWIKKELING EN INNOVATIE
Op het Businesspark XL in Almelo is ruimte voor innovatief onderzoek en ondernemers. Deze
bedrijven hebben zich door de jaren heen hier gevestigd. Op leegstaande percelen is nog plaats
geweest voor zonnepanelen, die zijn verdwenen bij het bouwen van de bedrijven. Deze bedrijven
produceren duurzame energie, bijvoorbeeld door de zonnepanelen terug te plaatsen op platte daken
of restwarmte af te staan.
Ook bij de universiteit en hogescholen in Enschede wordt onderzoek gedaan en worden nieuwe
producten ontwikkeld. Dit gebeurt op de campus van de desbetreffende instituten. De clustering van
gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen en het functioneren van dit netwerk is een
randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de topsector hightech. Deze concentraties zijn in de regio
Twente geplaatst in Enschede en Almelo. Hierbij is de uitwisseling tussen kennisinstellingen en
ondernemingen van groot belang. Deze zijn dus goed verbonden door middel van de clusters.

DIVERSITEIT ECONOMISCHE SECTOREN
Naast kennis, onderwijs en ondernemingen zijn er in de regio verschillende andere economische
sectoren succesvol, zoals bouw en recreatie.
De bouw in de regio Twente wordt uitgevoerd met biobased materialen, zowel voor de constructie
als voor de toplaag. Dit gebeurd vooral in de nieuwe wijken die worden aangelegd bij Almelo en
Enschede, maar oudere gebouwen zijn ook aangepast waardoor de toplaag is uitgevoerd met
biobased materialen. Ruimtelijk geeft dit wijken en heel andere uitstraling, want deze maatregelen
zijn van buiten zichtbaar. Als vorm van isolatie worden bijvoorbeeld groene daken gebruikt, en voor
het verwarmen van water worden zonneboilers gebruikt. Het gebruik van biobased materialen zorgt
voor een duurzamere economie.
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In de regio worden verschillende soorten van recreatie gestimuleerd in het buitengebied. Zo wordt er
aan de verschillende behoeftes voldaan. Om zakelijke toeristen voor de kennis- en innovatieregio te
huisvesten ontstaat in Losser vooral verblijfs- en zakelijk verblijfsrecreatie. Deze locatie ligt nabij het
vliegveld, de stations en de Universiteit van Twente en is dus een goede uitvalsbasis. In Haaksbergen
en Tubbergen vind extensieve recreatie plaats, en dan met name dagrecreatie voor lokale bewoners.
Zij kunnen hier hun weekenden of vrije dagen doorbrengen met bijvoorbeeld fietsen of wandelen. In
Hellendoorn vindt intensieve recreatie plaats. Het pretpark trekt bezoekers vanuit de wijdere
omgeving, en dit is ook het gebied waar veel recreatieve voorzieningen aanwezig zijn zoals
restaurants, fietsenhuur en dergelijke. Al deze vormen van recreatie worden gecombineerd met het
behoud van het traditionele Twentse landschap. Uit dit landschap wordt ook biomassa gewonnen.
Uit de bossen komt bijvoorbeeld snoeihout, en op de akkers worden gewassen geteelt die gebruikt
worden voor het opwekken van energie in de biomassa-centrales ten zuidoosten van Almelo, ten
noorden van Het Goor en ten zuiden van Hengelo.

INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK
De regio Twente hoort bij de top 3 logistieke regio’s van Nederland. Twente is bereikbaar via de weg,
over het water, via de lucht, over het spoor en met het openbaar vervoer. Om de regionale
topsectoren, maar ook de nationale topsectoren, te faciliteren wordt de infrastructuur op
verschillende manieren verbeterd.
De wegen in het gebied zijn verbreed omdat ze te maken hebben gekregen met een toenemende
mobiliteitsdruk. Ook zijn de projecten rond de A1 en de N18 uitgevoerd, en is de A35 doorgetrokken.
De A1 en A35 zorgen ervoor dat de regio robuuste verbindingen heeft met de rest van Nederland,
maar ook bijvoorbeeld Duitsland. Voor transport binnen de regio zijn de N-wegen van groter belang.
De bedrijventerreinen en steden zijn goed met elkaar verbonden, en er zijn maar weinig files.
Enschede is van twee kanten een eindstation, namelijk vanuit de Randstad en vanuit Duitsland.
Daardoor is het station drukbezocht.
Ook Oldenzaal is van belang voor personenvervoer. Onder Oldenzaal ligt het vliegveld, wat
intensiever gebruikt zal worden. Deze toename van mobiliteit zorgt voor een drukkere infrastructuur.
Hier zijn nieuwe verbindingen aangelegd, als een soort rondweg rond Enschede, Hengelo, het
vliegveld en de gemeente Losser, waar veel zakelijk verblijf plaatsvind. Daardoor is het hele gebied
goed bereikbaar. Bij het aanleggen van de nieuwe verbinding is rekening gehouden met de
landgoederen ‘de Heide’ en ‘de Landweer’. De weg maakt een bocht om deze landgoederen heen.
In Hengelo ligt de Port of Twente, een belangrijke logistieke combiterminal. Hier worden goederen
aangeleverd over verschillende methoden van vervoer, zoals weg, water en spoor. De Port of Twente
is een distributiecentrum, waar veel hoofdkantoren van logistieke bedrijven aanwezig zijn en waar
veel overslag van goederen plaatsvind. Dit gebeurt op de daarvoor aangewezen bedrijventerreinen
ten zuiden van Hengelo.
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Het openbaar vervoer in de regio is volledig duurzaam. De vervoersmodaliteiten, zoals busssen en
trams, worden gevoed met hybride of elektrische energie. Het openbaar vervoer is vormgegeven
volgens het hubs-and-spokes-netwerk, om de vervoersafstanden zo kort mogelijk te houden.

NATUUR
Het buitengebied van de regio Twente dient voor het winnen van biomassa, recreatie, landbouw en
het behoud van het traditionele Twentse landschap. Ook is aantrekkelijke natuur een
randvoorwaarde voor het settelen van nieuwe inwoners, en daarom wordt het karakteristieke
Twentse landschap behouden terwijl de functies deels verschuiven om alle wensen van gebruikers te
faciliteren.
Rondom de biomassacentrales wordt snoeihout gewonnen in de bossen, en gewassen geplant op de
akkers die gebruikt kunnen worden voor hoogwaardige biobased materialen zoals kunststof voor de
bouw, of eventueel verbranding voor de opwekking van energie. Voorbeelden van deze gewassen
zijn vlas, miscanthus of hennep. Dit zijn allemaal laag groeiende gewassen die hoogwaardig kunnen
worden toegepast in de economie. Dit wordt gecombineerd met recreatie, omdat het landschap zijn
karakteristieke uitstraling wel behoudt. Verder wordt er bij Almelo een nieuwe locatie voor
biomassaverwerking gebouwd, zodat deze locaties goed over het gebied verdeeld zijn en de
aanlevering zo eenvoudig mogelijk is.
Daarnaast komt er in de stadsranden stadslandbouw voor, onder andere om verloedering tegen te
gaan. Ook wordt deze stadslandbouw gebruikt als buffer tussen de meer industriële bij Almelo,
Hengelo en Enschede, om zo overlast tegen te gaan. In Enschede ligt de stadslandbouw in gebieden
waar door de vliegroutes van het vliegveld geen woningbouw kan plaatsvinden. Daarnaast kan
stadslandbouw gebruikt worden voor educatie, bijvoorbeeld door voor basisscholen hier een gebied
aan de wijzen waar zij met hun leerlingen kunnen werken.
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VISIEKAART

Legenda te zien op de poster
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Strategie
Aan de hand van de visie en de externe scenario’s met mogelijke toekomstbeelden zijn verschillende
manieren bedacht om goed in te kunnen spelen op de mogelijke gebeurtenissen die zich kunnen
voordoen in Twente. Om tot een robuust en flexibel plan te komen, zijn de verschillende
(overkoepelende) maatregelen gebundeld tot een integraal plan: de ‘master strategy’.

KENNIS EN WERKGELEGENHEID
De regio Twente heeft een aantal verschillende internationale georiënteerde kennisinstellingen,
daaronder vallen de universiteit van Twente en de Saxion Hogeschool. Om een ideaal
vestigingsklimaat te creëren zullen deze kennisinstellingen geclusterd moeten worden en zullen ze
intensief moeten samenwerken met lokale ondernemers. Zo kan de uitwisseling van kennis en
innovatie efficiënt plaatsvinden. In de binnenstad van Enschede is dat proces al opgang gekomen, het
Saxion en enkele bedrijven zitten in hetzelfde gebouw. Door nog meer van deze gedeelde gebouwen
te creëren, wordt het aantrekkelijk voor ondernemers om zich in de regio te vestigen. Ze hebben
direct aanspraak op werknemers en kunnen innovaties uitdenken met bedrijven en studenten. Het
clusteren van onderwijs en ondernemers levert schaalvoordelen op.
Het is ook belangrijk om banen voor lager opgeleiden te creëren, want deze mensen zijn onmisbaar
voor de Twentse economie. De ROC ’s moeten gestimuleerd worden om kwalitatief goed personeel
op te leiden, zodat die mensen met hun opgedane vaardigheden aan de slag kunnen bij ondernemers
in de regio. Dit kan worden bereikt door opleidingen aan te bieden gekoppeld aan de arbeidsvraag,
of door leerlingen flexibel op te leiden.
Twente wil een toonaangevende regio worden, daarom is het belangrijk om de connecties met
andere regio’s te onderhouden. Naast internet, autowegen en spoorlijnen zijn deze regio’s via
vliegveld Twente snel te bereiken. Dit bevorderd de uitwisseling van kennis op topniveau.
Het creëren van werkgelegenheid kan bereikt worden door in te spelen op onder andere de
logistieke sector. Voor deze sector kunnen kansen benut worden door lokale producten te
vervoeren. Hiervoor moet de lokale infrastructuur aangepast worden. Daarnaast zal deze sector ook
nationaal en internationaal moeten blijven opereren, dit is belangrijk voor het vasthouden van
banen.

DUURZAME ENERGIE
Bij het bouwen van nieuwe woningen moet rekening worden gehouden met de flexibiliteit van de
woningen. De woningen moeten voor verschillende functies kunnen dienen, bijvoorbeeld bij een
dalende vraag naar studentenwoningen, zouden deze woningen veranderd kunnen worden in
gezinswoningen. Daarnaast is het belangrijk dat de woningen duurzaam worden gebouwd. Hierbij
worden alleen aannemers gecontracteerd die daadwerkelijk aan de duurzaamheidseisen voldoen.
Onder duurzaam bouwen wordt niet alleen het bouwmateriaal verstaan, maar ook de manier
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waarop er in geleefd zal worden. Zo worden er zonnepanelen op het dak geplaatst, krijgt het huis
zeer goede isolatie en wordt er gebruik gemaakt van energiezuinige apparatuur.
Stadlandbouw wordt omgeschreven als het produceren van voedsel in, om en voor de stad. Het
levert voor werkgelegenheid op en de afzetmarkt is nabij. De transportkosten zijn nihil en het zorgt
voor een wisselwerking tussen de stad en de omringende landbouw. In het kader van duurzame
energie is stadslandbouw erg belangrijk, waardoor de regio plekken zal aanwijzen die gereserveerd
moeten worden voor stadlandbouw. Daarnaast moet de regio geld verstrekken om de ontwikkeling
van stadlandbouw op gang te brengen. Bij Enschede en Hengelo is er al stadslandbouw, en dit is erg
succesvol.

ONTWIKKELING EN INNOVATIE
Om duurzame energie in de regio Twente te stimuleren, zal er onderzoek gedaan moeten worden
naar de mogelijkheden daarvan. Voor geothermie kunnen er op korte termijn proefboringen worden
gestart om de mogelijkheden van geothermie te benutten. Als de proefboringen geslaagd zijn en de
bronnen leveren warm en genoeg water op, dan kunnen de bronnen aangeboord worden. Daarna
kan er een warmwaterleidingennet aangelegd worden, die bedrijven en woonwijken gaat voorzien
van warm water. Deze innovatie moet goed onderzocht en gestimuleerd worden door de regio
Twente, dit kan gedaan worden in samenwerking met de provincie Overijssel. Ook vanwege de
bestaande provinciale subsidiepot voor duurzame energie.
De innovatie op het gebied van warmte uit afvalverwerking is al in een vergevorderd stadium. Het is
een kwestie van marktpartijen zoeken die hierin investeren willen en daarna het uitrollen van
warmteleidingen. Deze leidingen kunnen worden aangesloten op het bestaande warmtenetwerk en
zo kan het op nog grotere schaal toegepast worden. Om deze investeringen in warmteleidingen
rendabel te maken, zullen de gemeenten deze toepassing faciliteren door middel van versoepeld
beleid en (subsidie)-leningen.
Regio Twente zal zich moeten richten op een breed onderzoek naar alternatieve vormen van energie.
Een centrale voor Smart Grids zal bij het vliegveld geplaatst worden. Deze clustering zorgt voor
weinig verstoring van het landschap. De centrale zal de gebieden er omheen voorzien van Smart
Grids. Deze centrale zal een test zijn of het systeem goed te implementeren is in de regio en of het
goed ontvangen wordt door bewoners. Mocht dit zo zijn, kunnen Smart Grids in de rest van de regio
worden toegepast.

DIVERSE ECONOMIE
Het is in Twente van groot belang dat de verschillende gemeentes gaan samenwerken, maar met
behoud van hun eigen identiteit. Elke gemeente kan uitblinken waarin zij goed is en dit levert een
mengelmoes van activiteiten op. Dit kan bereikt worden door een betere communicatie en meer
overleg. Daarbij moeten toekomstbeelden voor elke gemeente helder en goedgekeurd zijn. Elke
gemeente zal één of meerdere afgevaardigde(n) sturen naar een plenair overleg, waardoor elke
gemeente vertegenwoordigd is.
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Het is belangrijk dat de gemeente kijken op welke schaal ze actief zijn, de ene gemeente zal op lokale
schaal actief zijn en daarom vooral op de regio gericht zijn. De andere gemeente zal meer op de
globale schaal gericht zijn en daarom inspelen op de wereldmarkt. Zo zal Twente als geheel op beide
schalen actief zijn, om in te springen op innovatieve en economische kansen.
Momenteel kunnen bedrijfjes gericht op het ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven niet
opboksen tegen de grote energiebedrijven. Hierbij is het noodzakelijk dat het SDE+ beleid aangepast
wordt. SDE+ staat voor Subsidieregeling Duurzame Energie en is een onderdeel van de Rijksoverheid
waarbij ondernemingen zich kunnen aanmelden om een subsidie te ontvangen. Bij het ontvangen
van deze subsidie kunnen de kleine bedrijven zich verder ontwikkelen en zijn bewoners eerder bereid
om bij hun energie af te nemen. Het SDE+ beleid moet worden aangepast omdat er teveel subsidie
niet voor de juiste doeleinden wordt gebruikt. Veel geld blijft liggen doordat er geen goede controle
is over de uitvoering van duurzame energie. Met behulp van betere subsidies kunnen de kleine
bedrijven zichzelf beter staande houden, waardoor een diverse markt in energie ontstaat.

INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK
De infrastructuur in Twente is op een redelijk niveau aanwezig, dit komt tot uiting in de vele spoor-,
vaar- en snelwegen. In deze wegen moet blijvend geïnvesteerd worden, om de economie van Twente
draaiende te houden. Ook door de toegenomen mobiliteit van personen en transport van goederen,
is het belangrijk om te investeren. Het is noodzakelijk dat op de lange termijn bestaande snelwegen
(A1, A35, N18) worden verbreed, om de verkeerstromen te kunnen blijven verwerken.
Er moet op korte termijn begonnen worden met de exploitatie van Airport Twente, want dit zal
Twente een economische boost geven. De komst van de burgerluchthaven biedt tal van
perspectieven. Het vliegveld zal voor verkorte reistijd zorgen voor reizigers en zorgt voor meer
werkgelegenheid. Om de hightech innovatiesystemen te laten zien aan internationale bedrijven en
kennisinstellingen, zal er bij het vliegveld een hal met een permanente expositie gebouwd worden.
Zo is de kracht van Twente gebundeld op het vliegveld en kunnen de relaties met de netwerken in
het buitenland onderhouden worden.
De bereikbaarheid van dit vliegveld wordt vergroot door de aanleg van een afrit van de A1 naar het
vliegveld en door de aanleg van een extra snelweg van Oldenzaal naar Enschede-Oost die aansluit op
de A35. Dit ontlast de bestaande wegen in het gebied.
Om lokale producten snel en efficiënt te vervoeren, moet het lokale wegennet versterkt en verbeterd
worden. Dit zullen kleine aanpassingen zijn, zoals verwijderen van obstakels en grotere aanpassingen
zoals het herinrichten van het lokale wegennet.
Om afvoer van overtollig regenwater te verbeteren, zal het Twentekanaal verbreedt worden waar
het smal is. Tevens is dit ook een goede maatregel voor de scheepvaart. Het Twentekanaal is
namelijk een belangrijke verkeersader voor vervoer van zeecontainers en bulk goederen.

NATUUR
De trend van inwoners die vanuit Twente elders in het land gaan wonen, kan worden tegengegaan
door het creëren van een goede leefomgeving. De aanwezigheid van voldoende voorzieningen is
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hierbij essentieel. Dit vraagt om een goede bereikbaarheid en tegelijkertijd voldoende en diverse
voorzieningen. Het behoud van het karakteristieke landschap in Twente zal tevens een positief effect
hebben op het woonklimaat. Dit landschap kan behouden worden door te voorkomen dat de
landbouw in de regio niet gaat intensiveren. Door middel van een streng beleid kan de intensivering
geremd worden.
Ten tijde van extreme regenval moet het water geborgen worden, om op korte en lange termijn op
weersextremen in te spelen. Door meteen het water elders te bergen, kunnen vrijwel direct
hoogwaterproblemen worden voorkomen. Dit water kan geborgen geworden door wadi’s en veel
groen aan te leggen in de stad. De wadi’s kunnen water bergen en de vegetatie neemt water op.
Daarnaast is het een mogelijkheid om huizen te voorzien van vegetatie op de daken. Deze groene
daken nemen veel water op. In de lager gelegen gebieden, tussen Borne en Hengelo, kunnen grote
hoeveelheden water opgeslagen worden ten tijde van extreme neerslagpieken. Dit lage landschap
ligt dicht bij het stedelijk gebied en daardoor is snelle waterafvoer mogelijk. Ten tijde van hoog water
is de opslag van water in wadi’s en lager gelegen gebieden in het westen van Twente een goede
oplossing, maar ook ten tijde van extreme droogte komt het bergen van water van pas. Het geborgen
water kan bij lage waterstanden gebruikt worden om het waterpeil van het Twentekanaal op peil te
houden. Op deze manier ondervindt de scheepvaart geen hinder van extreme droogte.

STRATEGIEKAART

Legenda te zien op de poster
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Uitvoeringsagenda
Aan de hand van de strategie zijn er ook plannen voor de korte termijn opgesteld. In de komende vijf
jaar kan actie worden ondernomen, zodat de regio zich ontwikkelt in de richting van de opgestelde
visie: Twente als high-tech kennis en innovatieregio.
Voor u ligt de uitvoeringsagenda (2013-2018) voor de regio Twente. Deze agenda geeft concrete
inhoud aan de visie ‘Hightech kennis- en innovatieregio’ op een vijftiental punten.
Zonder de realiteit van de dag uit het oog te verliezen, is er bij het opstellen van deze agenda
gekeken naar de visie ‘Hightech kennis- en innovatieregio’, die met haar vizier gericht is op 2050. Om
dit wensbeeld te bereiken, moeten er heel wat uitdagingen aangegaan worden. Daarnaast zullen
enkele agenda’s moeten transformeren om relevant te zijn voor de regio.

AANDACHTSPUNTEN
Algemene aandachtspunten zijn de maatregelen voor het bestendig maken van de regio voor
klimaatverandering. En het nemen van maatregelen om de landelijke doelstellingen voor duurzame
energie te halen. Daarnaast is het stimuleren van de kennisinstellingen als aanjager van de economie
een belangrijk punt.

UITVOERINGSTHEMA’S
Met een duidelijke visie op de toekomst zal aan de hand van de zes thema’s het wensbeeld wat in de
visie naar voren komt, bereikt worden. Dit wordt gekoppeld aan de huidige programma’s en
agenda’s. De volgende aandachtspunten komen naar voren:

KENNIS EN WERKGELEGENHEID
1. Het clusteren van kennisinstellingen en ondernemingen sluit goed aan bij het plan om de vier
O’s aan elkaar te koppelen. Deze clustering kan gedaan worden op de plaatsen waar de
kennisinstellingen nu gevestigd zijn, dit kan gedaan worden naar het voorbeeld van Saxion
met de Stadscampus in Enschede.
2. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en aansluiting op de lokale economie zijn
essentiële punten voor het welslagen van de Twentse economie. Er wordt met de bestaande
plannen vooral gericht op het HBO niveau en het WO niveau onderwijs, maar het MBO
niveau onderwijs moet ook betrokken worden in de Economische Motor Twente.

DUURZAME ENERGIE
3. Om huishoudens duurzamer te maken moet er flexibel en duurzaam gebouwd worden bij
nieuwbouw. Nieuwbouw zal met uitvoering door Pioneering en andere duurzame
bouwbedrijven dit doel kunnen bereiken.
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4. Aanwijzen van plekken voor stadslandbouw en oprichten van een fonds voor cofinanciering
van de stadslandbouw.

ONTWIKKELING EN INNOVATIE
5. Onderzoek en proefboringen naar geothermie. Wanneer geothermie haalbaar is investeren
in warmwaterleidingennetwerk. Samenwerking zoeken met TU Delft en ontwikkelen van
Twentse expertise op dit gebied.
6. Uitbreiden warmteleidingennet van Twence in steden Hengelo, Enschede en Almelo.

DIVERSITEIT ECONOMIE
7. Specialiseren van gemeente met behoud van identiteit. De ene gemeente in de regio Twente
zal gericht zijn op de globale markt, de andere gemeente op de lokale markt. Twente moet
op beide schalen actief zijn, om in te springen op innovatieve en economische kansen.
8. Vertegenwoordigers afvaardigen voor een maandelijks plenair overleg over rol van de
gemeente in regio Twente.
9. Grote en kleine duurzaamheidsinitiatieven moeten gestimuleerd worden door onder andere
beter subsidie beleid. Versoepelen van SDE+ beleid.

INFRASTRUCTUUR EN ECONOMIE
10. Het exploiteren van Vliegveld Twente en inrichten van expositie voor hightechsystemen.
11. Verbreding van A1 en een afrit naar vliegvelg. En aanleg NS-station bij vliegveld.
12. Herzien van regionaal ontsluitingsplan voor betere doorstroming lokale wegen.
13. Verbreding Twentekanaal voor scheepvaart.

NATUUR
14. Klimaatbestendig maken van stedelijk gebied, door berging en afvoer van water, aanleggen
van wadi’s en bergingsgebieden.
15. Karakteristiek landschap behouden door beleid te maken voor regulering van de intensieve
landbouw.
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Conclusie
Vanuit het perspectief van de opgave, namelijk Wat zijn de ruimtelijke implicaties voor een duurzaam
Twente dat zijn innovatieve kennis (de 4 O’s) inzet voor economische groei en werkgelegenheid?,
staat in deze visie beschreven hoe de regio Twente in 2040 is vormgegeven. Deze visie heeft
verschillende implicaties voor de economische groei en werkgelegenheid in Twente.
In de hightech kennis- en innovatieregio Twente werken de 4 O’s (overheid, onderwijs, onderzoek en
ondernemers) intensief samen om interdisciplinaire projecten op het gebied van bijvoorbeeld
duurzaamheid, energie, technologie, water en infrastructuur op gang te brengen. In de regio speelt
locatie geen grote rol, maar mobiliteit is een belangrijke factor. Het is heel normaal om zaken vanuit
andere locaties af te handelen. Daarom zijn werknemers flexibel en moeten zij overal ter plaatse
kunnen komen. De regio Twente speelt hierop in en kan zo optreden tegen concurrentie vanuit
andere regio’s. Dankzij de verbeterde infrastructuur kan de regio zich internationaal positioneren, en
daarnaast faciliteert deze infrastructuur achterlandverbindingen voor andere topsectoren in
Nederland. Verder geeft deze sector een boost aan de Twentse economie, omdat de sector logistiek
een arbeidsintensieve sector is. De verschillende gemeenten werken samen en vormen een sterke
regio met een diverse economie.
In de regio is een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers ontstaan. De werkeloosheid is
hierdoor gedaald. Ondernemingen en onderwijs sluiten op elkaar aan, waardoor jongeren aan het
gebied worden gebonden. In dit klimaat is ruimte voor innovatie. Innovatie is noodzakelijk om
economische groei te waarborgen. De innovatie in de regio Twente richt zich vooral op
ontwikkelingen in de topsector hightech systemen. Verder wordt ook de biobased bouw toegepast
tijdens ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, en worden natuur en recreatie gebruikt om een
aantrekkelijke leefomgeving te waarborgen.
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Bijlage 1: sterkten gemeentes
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Intensieve recreatie

Zakelijk toerisme en
verblijfsrecreatie
Logistiek en transport

Voorbeeldfunctie
energiebesparing en duurzame
energie
Extensieve recreatie

Nieuwe studentenwoningen en
onderzoekslocaties
2.000 ha natuurlandschap
Attractiepark Hellendoorn,
recreatieve voorzieningen
Meer scheepvaart, afvalcentrale
van Twence
Biomassa verzamelen (bossen,
akkers)
Hotels, B&B’s, campings
Vliegveld Twente, verbreding A1
en verbetering overige
infrastructuur
Zonnepanelen, betere isolatie

Wandel- en fietspaden

Water

Energie uit water, meren

Biobased bouw

Uiterlijk van woningen veranderd
(b.v. groene daken)
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Economie en werkgelegenheid
HUIDIGE INITIATIEVEN
-

-

-

Economische Motor: hebben we al bezocht. Economische visie voor Twente ontwikkeld in
samenwerking met ondernemers, bestuurders en onderwijs (4 O’s).
‘Samenwerking over de Grens’: opgezet om uitwisseling van kennis en werknemers over de
Duitse grens te stimuleren.
‘Innovatieve en duurzame landbouw’: programma moet nog ontwikkeld worden. Stimuleren
van innovatie en nieuwe technische kennis in de landbouw, en vraagstellingen met
betrekking tot gronddruk beantwoorden. Faciliteren van innovatieslag in de landbouw.
Binden van de jeugd: opleidingen aan laten sluiten bij de arbeidsmarkt, inzet op creëren
nieuwe stageplaatsen en bieden van carrièreperspectief in een bijpassende leefomgeving.
O.a. ‘Get Connected’.
‘Twents Arbeidsmarktperspectief’: uitdragen van samenwerking in de arbeidsmarkt,
gezamenlijke koers van ondernemers is opgenomen in dit perspectief.

ONTWIKKELINGEN
-

Toename van tijdelijke en deeltijdcontracten.
Groeiende vraag naar hoger geschoold personeel, met name in technische sectoren. In
Twente zijn werknemers nu relatief laag geschoold.
Vertrek oudere werknemers.
Sollicitanten in Twente zijn vaak lager geschoold en al boven de 50, het werkloosheidsniveau
onder deze groep is hoog. Meer dan de helft van de werklozen valt in deze groep.

WERKGELEGENHEID
Het aantal arbeidsplaatsen daalt licht tot 2020. De grootste dalers in werkgelegenheid zijn Landbouw
en Visserij (-14,5% en -18%), Industrie en Nutsbedrijven (-7,6% en -6,6%) en financiële instellingen (15,2%). De grootste groeiers zijn Informatie en Communicatie (+61,1% en +55,1%), zakelijke diensten
(+25%) en zorg (+15%).
Het ondernemersvertrouwen ligt laag t.o.v. de rest van Oost-Nederland.
De werkloosheid in Twente ligt juist relatief hoog, in 2011 10% in de stad en 4,2% op het platteland.
Energie is in alle steden van Twente een topsector (zie kaarten document 2).

WENSEN STAKEHOLDERS M.B.T. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
Ondernemers willen:
-

Verbetering kwalificatieniveau werknemers, goed gekwalificeerde werknemers op elk
niveau. Hierbij meer invloed op onderwijscurricula van vakopleidingen.
Multifunctionele inzetbaarheid van personeel.
Administratief gemak: snelle en goede matching en één digitaal loket.
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-

Inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen.
Ondersteuning bij invulling sociaal werkgeverschap (arbeidsgehandicapten, Wajong)

Onderwijsinstellingen willen:
-

Opleidingen afstemmen op het bedrijfsleven, samen met bedrijven opleidingen starten.
Voldoende stageplaatsen en carrièreperspectief.

Onderzoeksinstellingen willen:
-

Meer verbinding tussen bedrijven (MKB) en kennisinstituten.
Beschikken over hoogopgeleide kenniswerkers.

Overheid wil:
-

Zo min mogelijk werklozen.
Inzicht in beschikbare vacatures in Twente.
Verhoging arbeidsparticipatie in Twente.
Integraal: één werkgeversbenadering, één vacaturebank, één marktplan.
Leer/werktrajecten.

DOCUMENTEN
Twents Arbeidsmarktperspectief:
http://www.regiotwente.nl/images/website/voor_de_burger/werkgelegenheid/Twents%20Arbeids
marktperspectief%202020/Twents%20Arbeidsmarktperspectief%202020.pdf
Twente in Cijfers:
http://www.economischemotortwente.nl/wp-content/uploads/2012/07/RTW12041-01-DocumentTwente-in-Cijfers.pdf
Twente Index: grafieken over bevolking, inkomen en werkgelegenheid
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Economie%20en%20werkgelegenheid/Tw
enteIndex2012.pdf?w=AAAawtkO9vgy08oKZjlyvVrZQpAgNi0P2ZY53rAp1PuhSw
Verslag economische motor met actielijst en emailadressen stakeholders:
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Economie%20en%20werkgelegenheid/Eco
nomische_Motor_Twente_digitaal.pdf?w=AABBaVgCkmphx1PKw3P8_7NUMxjPXFR7BdUxd9u8SPgnw

Biobased economy
Principe
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Biobased economy: Een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur, als
onderdeel van de groene of duurzame economie. Hierbij valt te denken aan planten, hout, algen en
dierlijk restmateriaal.
De huidige niet-agrogebaseerde industrie en economie is voor een belangrijk deel gebaseerd op het
gebruik van fossiele grondstoffen. In de BBE wordt een aanzet gemaakt om een deel van deze
fossiele grondstoffen te vervangen door het gebruik van biomassa, mest en reststromen en de
waardeketens te sluiten.
Schematische weergave van Biobased materials:

In de BBE levert de zon de benodigde energie voor de productie van biomassa. Deze biomassa in de
vorm van plantaardig materiaal kan direct worden gebruikt voor bijvoorbeeld de productie van
farmaceutica, fine chemicals, voedsel, bulk chemicaliën, transport brandstof en energie.
Naast deze primaire stroom, kan in de BBE eveneens gebruik worden gemaakt van de reststromen
die weer kunnen worden ingezet als grondstof voor andere processen. Hiermee ontstaat een min of
meer gesloten keten, waarin biomassa op efficiënte wijze wordt gebruikt en daarmee een belangrijke
motor is voor de economie.

MARKT
Onder een biobased economy verstaan we een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt
uit de levende natuur (biomassa). Analyse van de huidige marktomvang laat zien dat er al een
aanzienlijke bestaande biobased markt is: de marktomvang van de huidige biobased productie wordt
geschat op 326 miljard euro.
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De grootschalige toepassing van biomassa levert namelijk op de langere termijn een positief
economisch effect op voor de Nederlandse economie. Uit de Macro-economische verkenning (2009)
is blijkt dat dit effect kan oplopen tot 7 miljard euro per jaar. Daarnaast levert het ook een groot
milieuvoordeel op.

IN DE BOUW
Op het moment zorgt de bouw voor uitputting van grondstoffen. Er komt veel afval en CO2 vrij. De
overheid zet daarom in op een biobased economy. Er zijn vier toepassingscategorieën: levende
materialen met een functie (b.v. groene daken als warmtewering), flora en fauna als leverancier van
materialen, stoffen die uit natuurlijk materiaal gewonnen worden en daarna als grondstof dienen
voor nieuwe materialen, en chemicaliën.
Biobased materialen worden nu nog met name gebruikt als toplaag voor constructies, en niet zozeer
voor de constructie. Op de Floriade stond met een gebouw wat bijna geheel biobased was 1. Voor
constructie kan met name biobased kunststof gebruikt worden.

STADSLANDBOUW
Wordt gestimuleerd in Enschede en Hengelo. Stadslandbouw wordt door de gemeenten gebruikt om
in verloederende stadsranden projecten te ontwikkelen, waarvoor inwoners uiteindelijk wel zelf
verantwoordelijk zijn.
Voorbeeldproject Almere:
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Hernieuwbare%20grondstoffen%20en%20
stadslandbouw/agromere%20stadslandbouw.pdf?w=AACp5bto5oKuPupacg8nHDoTDfRqpJKeqpAtJZs
YAEocQA

BELEMMERINGEN


1

Innovaties binnen de Biobased Economy is niet altijd financieel haalbaar voor het
bedrijfsleven
o Kosten voor het in productie brengen van innovaties zijn zeer hoog
 Grote investeringen zijn noodzakelijk
 Subsidies richten zich op innovaties en niet op schaalvergroting
o Beperkte investeringen door durfkapitalisten.
 Er is subsidie van de overheid nodig
 Er wordt alleen zeer beperkt geïnvesteerd door particulieren
 Wordt geen zelfstandige bedrijfstak zonder geld
o Overheid mag maar 15% investeren in bedrijven en door deze belemmering in de
regelgeving worden inkomens van de BB bedrijven gekort.
o Industrie die afhankelijk is van fossiele brandstoffen is nog steeds rendabel, dus geen
overstap naar BBE.
o Terugverdientijd van fossiele brandstoffen < 1 jaar, terwijl BBE meer dan een jaar is.

http://bouwwereld.nl/bouwkennis/methoden-en-technieken/biobased-spant-wacht-op-beproeving/
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 Veel bedrijven blijven investeren in fossiele brandstoffen
Certificering BBE is niet eenduidig
o Hele keten (incl. grondstofproductie) wordt meegenomen bij de bepaling van de
mate van duurzaamheid.
o Algen worden niet als biologische voeding gezien, waardoor de toepasbaarheid van
algen wordt beperkt en de afzetmarkt klein is.
o Restgas (synthesegas) van een niet BB installatie mag niet worden gebruikt omdat dit
niet wordt beschouwd als BB.
Accijzen en importheffingen zorgen voor beperkingen
o Hoge invoerheffing ethanol beperkt de import van bio-ethanol
 Gevolg: hoge grondstofprijzen BBE, voorkeur voor fossiele brandstoffen
o Biobrandstof is relatief duur ten opzichte van reguliere brandstof
 Beperkte concurrentie
 Accijnzen worden per volume eenheid berekend in plaats van de totale CO2
uitstoot.
o Vloeibaar biogas wordt gezien als LPG, waar hoge accijnzen op zitten
 Vloeibaar biogas kan ook worden gebruikt als gas zoals aardgas
o Accijnzen op verpakkingsmateriaal, ongeacht de oorsprong. Dus ook accijnzen op
BBE verpakkingsmateriaal.
Geen consitente regelgeving en beleid
o Hogere subsidies buitenland
o Buitenland heeft aantrekkelijker vestigingsklimaat
o Onduidelijkheid over het toekomstige beleid van biogas
 Beperkte private investeringen door onduidelijkheid continuïteit biogas

Gemeentelijk beleid
KERNTHEMA’S
Kernthema’s Twente 2040
- Samenwerking verschillende gemeenten regio Twente
- Samenwerking 4 O’s: Overheid, Onderwijs, Onderzoek en Ondernemers
- Duurzaamheid
- High-tech & innovatie

KERNPUNTEN (SAMENVATTING POWERPOINTS DIE GERRIT HAD GESTUURD)
Twentse Duurzaamheids Agenda (TDA): 20% groene energie
- Bouw
Innovatief duurzaam bouwen en financieren:
 Goed voor milieu
 Hergebruik grondstoffen
 Werkgelegenheid
 Stedelijke vernieuwing
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-

-

-

 Aanpasbare woningen/gebouwen (Pioneering)
Energie
 CO2 reductie door energiebesparingen (ook laten zien aan mensen in bijvoorbeeld het
zwembad) – Johnson Controls
 Warmtenetten Enschede en Hengelo
 Biobased Economy
 Recycling
 Cradle2cradle
 Groene energie
 Geothermie
Mobiliteit
A1 zone
 Bereikbaarheid
 Economische ontwikkeling
 Ruimtelijke kwaliteit
 Grensoverschrijdende samenwerkingen
Smart Grids
Smart Energy Technologies & Systems (SETS)
 Expertisecentrum voor Smart Grids

Economische visie Twente
- 20Twente met focus en ambitie
Economische Motor Twente (ECM)
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
- Werkgroep duurzame innovatie
Samenwerken en kennisuitwisseling
- Shared Services Netwerk Twente
 verschillende overheden
 betreft: bedrijfsvoering
- Innovatiesprong Twente: High tech systemen en materialen 2012-2015
Techniekpact Twente
 Partnership met kabinet om samen te werken aan een bèta impuls voor technologisch
Twente
Strategy Board
 Bedrijfsleven + onderwijs
‘Ruimtelijke’ plannen/projecten
- Verbindingszone Hengelo-Enschede
 CO2 emissie reductie in 2020 van 20% t.o.v. 1990
 Doorontwikkelen warmtenetten
 Kansen duurzaamheidsthema’s
 5 projectvoorstellen
 Duurzame initiatieven: Rivierwater Twentekanaal, Road Energy, Aquaflow, TEEB (The
Economics of Ecosystems and Biodiversity
 (drijvende) Stadslandbouw – Polydome
 Ketenoptimalisatie afvalwatersyseem
 Warmte/Koude Opslag (WKO) vloeren en binnenwanden
- Twentse Kracht: Groene Metropool Twente
 Stad vs Platteland
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-

 Groene metropool
 Agrarisch & High-tech
Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
 Toekomstbestendige ruimtelijke hoofdstructuur
 Mogelijke toekomstbeelden
 Lange- (2040) én korte termijn (5 jaar)
 Samenwerkings en uitvoeringsafspraken

PROJECTEN
Projecten regio Twente
1. Agenda van Twente
- Tot 2017
- Regio Twente, gemeenten en provincie
- €130 miljoen beschikbaar voor uitvoering, waarvan €100 miljoen voor Twente
innovatieve route
2. Twentse Duurzaamheids Agenda
- 20% groene ergie
- Werkgroep duurzame innovatie
- Innovatieve bouw en financiering
- Werkgroep Zon
- Energienet Regio Twente
- Afvalloos Twente
3. Regiobranding Twente
- ‘Twente Get Connected’
- Internationaal, toptechnologisch, ondernemend, innovatief, kennisregio
4. Shared Services Netwerk Twente
- Regio Twente, gemeenten, waterschap Regge & Dinkel en veiligeidsregio Twente
- Bedrijfsvoering
5. Economische visie Twente
- 20Twente met focus en ambitie
- Economische Motor Twente
6. Innovatiesprong Twente
- 2012-2015
- High-tech systemen en materialen
- Techniekpact Twente: partnership met kabinet om samen te werken aan een bèta
impuls voor technologisch Twente
- Strategy Board: bedrijfsleven + onderwijs
7. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Twente
- 2012-2017
8. A1 Zone
- Verbinding Randstad – Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa
- Wisselwerking bereikbaarheid, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit
- Regio Twente, Overijssel, Gelderland, ministerie I&M en stedendriehoek
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9. Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
- Toekomstbestendige ruimtelijke hoofdstructuur
- Mogelijke toekomstbeelden
- 2040 + agenda komende 5 jaar
- Samenwerkings- en uitvoeringsafspraken
10. Innovatief duurzaam bouwen en financieren – programmaoverleg Economie
- Duurzaamheid: milieu, grondstoffen, werkgelegenheid, stedelijke vernieuwing
- Aanpasbare woningen/gebouwen (Pioneering)
11. Co2 Reductie regio Twente – Johnson Controls
- Proces naar duurzame energiebesparingen
- Reductie ook laten zien aan de mensen (in het zwembad, gemeentehuis, etc.)
12. Waarde Creëren door kennis te delen
- Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO)
- MVO en TDA integreren
13. Werkgroep innovatieve innovatie
- Economische Motor Twente (EMT) = kapstok voor en door MKB
- Kennispark betrekken
- MKB verbinden aan onderwijs
14. Verbindingszone Hengelo-Enschede
Bewegen van vandaag naar morgen
- CO2 emissie reductie van 20% in 2020 t.o.v. 1990
- Doorontwikkelen warmtenetten
- Kansen duurzaamheidsthema’s
- 5 projectvoorstellen
Warmtenetten: Enschede (Essent) & Hengelo.
Warmtenet = distributiemedium voor warmte/koude
-

Nu alleen Grolsch Veste aangesloten
Toekomst: Twence?

Kansrijke initiatieven
-

Optimalisatie op gebouw niveau
Herinrichting openbare ruimte met ruimte voor duurzaamheid
Duurzaamheidsscan stationslocatie Drienerlo
Versterking van biodiversiteit, -kwaliteit, lucht, water en bodem, zorgvuldig gebruik van
grondstoffen.
Water als meest hoogwaardige energiedrager

Duurzame initiatieven
-

Rivierwater Twentekanaal
Road Energy
Aquaflow
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-

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)
(drijvende) Stadslandbouw – Polydome
Ketenoptimalisatie afvalwatersysteem
Warmte-koude opslag (WKO) vloeren en binnenwanden

15. Smart Grids
SETS: Smart Energy Technologies & Systems
= expertisecentrum voor Smart Grids
16. Twentse Kracht: Groene Metropool Twente
- Samenwerken, programmeren, organiseren
- Doel:
 Ontwikkelingsrichting bepalen
 Gebiedssamenwerking over grenzen heen
 Stimuleren samenwerkingsorganisaties
 Aanhaken op fondsen voor de financiering van projecten
- Stad vs platteland
- Samenwerken tussen O’s
- Groene metropool
- Agrarisch & High-tech

Mobiliteit en Infrastructuur
Veruit het grootste deel van de inwoners (93%) beschikt in zijn/haar huishouden over een auto. In
Enschede ligt dit iets lager met 89%. Van alle verplaatsingen die Twentenaren maken blijft 90%
binnen de regio. In totaal zijn er 19 miljoen verplaatsingen per maand, dus 625.000 verplaatsingen
per etmaal. Dit komt neer op 1,2 verplaatsingen per etmaal per persoon. Een kwart hiervan is
woon/werkverkeer, een kwart is voor dagelijkse boodschappen. Voor ruim de helft van de
verplaatsingen (56%) wordt de auto gebruikt, en voor een derde (32%) de fiets.

VERPLAATSINGEN
Inwoners maken verplaatsingen voor werk, winkelen, en sociale, culturele en recreatieve activiteiten.
De helft van de ondervraagde inwoners maakt verplaatsingen voor hun werk, 70-80% voor winkelen
en andere activiteiten.
Een groot deel van deze stroom gaat naar Enschede, dit is de grootste werklocatie met 28% van
bewoners van Twente die hier werken. Daarna komen Hengelo en Almelo met 14% en 13%.
Enschede is ook de grootste studielocatie met 34% van de studeren die hier studeren. De meeste
mensen reizen in de ochtend- en avondspits, werkenden vaak met de auto en studenten ook vaak
met de trein of fiets.
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Om uitgebreid te winkelen bezoekt meer dan de helft Enschede, meestal met de auto. Voor de
dagelijkse boodschappen blijven zij dichter bij huis.

VERKEERSVEILIGHEID
De meeste inwoners voelen zich veilig in het verkeer. Oudere inwoners voelen zich het vaakst
onveilig.

BEREIKBAARHEID
Een meerderheid van de inwoners (63%) heeft wel eens last van files, vooral op snelwegen en af en
toe ook op provinciale wegen of 50-km wegen binnen de bebouwde kom. Ongeveer 1/6 van de
ondervraagden geeft aan dat ze deze files niet kunnen ontwijken, omdat er geen andere routes
beschikbaar zijn of ze niet op andere tijden (buiten de spits) kunnen reizen.

PARKEREN
Men parkeert vooral op eigen terrein, gevolgd door op straat in de omgeving. 80% is tevreden over
de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de omgeving van de woning. Er staat niks genoemd over
parkeren bij voorzieningen of in steden.

VOORBEELDPROJECTEN
-

‘Beter Benutten’: mobiliteitsprojecten om congestie tegen te gaan. Duurzame
gedragsverandering, bijvoorbeeld spits vermijden, andere vervoersmethoden (ov, fiets) of
thuis werken.

GOEDERENVERVOER
Tot 2020 is een groei in het goederenverkeer van 15% tot 80% voorspeld. Met het Regionaal
Mobiliteitsplan wordt dit in goede banen geleid, want de toename van goederenvervoer mag niet
veroorzaken dat steden onbereikbaar worden. Binnen het RMP is een Kwaliteitsnet Goederenvervoer
Twente vastgesteld om wegen, spoorwegen en vaarwegen te begeleiden. Ze brengen
aandachtspunten in kaarten en werken aan de oplossingen van problemen. Er zijn 117 knelpunten
vastgesteld. Aan de hand van deze knelpunten zijn al op 82 plaatsen maatregelen vastgesteld en van
58 projecten zijn de effecten, doorlooptijd en kosten in kaart gebracht.
Er is een systeem om aan te wijzen welke projecten prioriteit krijgen. Dit werkt met 3 thema’s:
effectiviteit, realiseerbaarheid en efficiëntie. Bij elk project krijgen deze thema’s een waarde en zo
wordt de prioriteit van het project bepaald.
Twente ontvangt de BDU van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een subsidie voor
mobiliteitsprojecten uit de regio. Dit wordt deels gegeven aan het RMP.

DOCUMENTEN
Mobiliteitsstromenonderzoek Twente:
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https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Mobiliteit%20%26%20Infrastructuur/Mobi
liteitsstromenonderzoek_Twente.pdf?w=AACYBAktH5ieBNkvqOy5I9JC0IJDitAj_9i6SZyBbRE-pA
Kwaliteitsnetwerk (goederenvervoer):
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Mobiliteit%20%26%20Infrastructuur/Eindr
apport%20Kwaliteitsnetwerk%20definitief%2009092009.pdf?w=AAD6VoFLzgPA4zVxCgsCu8_CZ29Pr0H6rbM7nc_vDiigg

Geothermie en vulkanisme
PRINCIPE
Geothermie of aardwarmte is een bepaalde techniek dat warm water vanuit de aardkorst haalt en
gebruikt. Dit warme water zit op 2 kilometer diepte en is ongeveer 70 graden Celsius warm. 2 Er
wordt eerst een boorgat gemaakt en daarna wordt er een buis aangelegd die het warme water
transporteert. Om het water tekort op te vullen wordt het afgekoelde water door een andere buis in
dezelfde waterlaag geïnjecteerd. Hierdoor wordt een cyclisch proces gevormd. Geothermie is zeer
duurzaam, omdat een warmwaterbron meer dan 30 jaar onafgebroken warm water geeft, met vaak
een stroomsnelheid van 150 m3 per uur. Deze conclusie komt uit een studie die gedaan is door de
Department of Applied Earth Science van de TU Delft. 3

KOSTEN
Het proefboren naar warm water kost enkele miljoenen per boring, dit is afhankelijk van de diepte
(2-5 km diepte). Als er eenmaal een geslaagde boring is uitgevoerd en een (kassen)bedrijf gaat dit
warme water gebruiken, dan volgen al snel meer boringen. Veel ervaring op geothermisch gebied is
dan ook te vinden in Zuid-Holland en daar zijn ook de meeste boringen gedaan, die uitgevoerd zijn
door de TU Delft.

BELEID
In 2011 is er vanuit de overheid ingezet op duurzame energie om dat te bevorderen, door middel van
geothermie. Ze hebben een actieplan opgesteld waarin ze doelstellingen verwoorden. 4 Dit omdat
geothermie op de langere termijn duurzaam is en redelijk snel terug te verdienen is (tussen de 10-15
jaar).

FONDSEN
2

http://www.jpdewit.nl/warmtebedrijf_aardwarmte_delft.htm
GMG07 Douglas Gilding - De warmte onder Delft (2011)
4
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/04/21/actieplan-aardwarmte.html
3
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De provincie Overrijssel heeft een fonds opgericht voor duurzame energie, hierin zit 250 miljoen euro
voor grootschalig projecten. 5
In de regio Twente is er nog geen onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor geothermie. In het
onderzoek moet ook het risico worden meegenomen op aardbevingen. En er moet onderzoek komen
naar de mogelijkheden van de passieve breuklijn in de gemeente Dinkelland, waarschijnlijk ligt daar
het warme water dichter aan het aardoppervlak.

REFERENTIEPROJECT
-

Gebruik van geothermie onder kassen in Pijnacker. Hier wordt voor 90% geothermie gebruikt
om tomatenkassen voldoende te verwarmen. De investering is hier anderhalf keer de
jaaromzet, en de terugverdientijd 8 tot 9 jaar.

DOCUMENTEN
Factsheet Geothermie:
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Geothermie/factsheet_geothermie_maart
_2011.pdf?w=AAAhkQZoZDYMta9D197I13DYTmmwqGTns66jT48Gh2ydlA
De warmte onder Delft:
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Geothermie/GMG07%20Douglas%20Gildin
g%20%20De%20warmte%20onder%20Delft.pdf?w=AADKFuBSgzMDtNexyK0PJ3L5Ii1EPSRnPdhmgin4VXIAf
A
Beleid overheid (met actieplan, potentieel voor 2020, potentieel > 2020, aandachtspunten):
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Geothermie/Actieplan%20geothermie%20
overheid.pdf?w=AACAFbWgpxY7q-bEmftmC5wXlde13ia9nbEnqQRgXpuGEA

Hernieuwbare grondstoffen/hergebruik
DOCUMENTEN
Biomassa – productie en potentie
5

http://www.energieoverheid.nl/2011/02/23/provincie-overijssel-ontwikkelt-duurzaam-energiefonds-van250-miljoen/
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https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Energie/geproduceerde%20biomassa%20p
er%20landinrichting.pdf?w=AADvFUeswdQ-l0b1wsCtvSeq2Me53kBmnYCvoIPAwbtrVQ
Terugwinnen, kansen voor bedrijven en de maatschappij:
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Energie/geproduceerde%20biomassa%20p
er%20landinrichting.pdf?w=AADvFUeswdQ-l0b1wsCtvSeq2Me53kBmnYCvoIPAwbtrVQ
Rapport afvalloos Twente:
https://dlweb.dropbox.com/get/LUP32306%20Team%201/Analyse/Hernieuwbare%20grondstoffen%20en%20
stadslandbouw/Samenwerking%20afvalbeheer%20Regio%20Twente%20eindrapport.pdf?w=AAB_dU
gYb7RLbpzADmit80JSnsK2L_XbqaXBZ6A3eI7mGA

Smart Grids
Inleiding
Het begrip ‘Smart Grid’ refereert naar elektriciteitsnetten die met behulp van geavanceerde ICT, de
beheersing van het net kunnen optimaliseren. De intelligentie (‘smart’) van ‘deze ‘smart grids’ heeft
te maken met de optimale besturing van het net. Zo is er binnen een ‘smart grid’ ten alle tijden een
monitoring aan de gang, die de vraag en het aanbod weergeeft. Ook kan het net worden beveiligd
door middel van sensoren, die storingen kunnen opsporen. Daarnaast geeft een ‘smart grid’ de
mogelijkheid om het energie verbruik te minimaliseren en zo het net zo min mogelijk te belasten. De
intelligentie van het ‘smart grid’ kan ook liggen in de manier waarop de ICT gebruikt wordt binnen
een flexibele markt, waarin consumenten makkelijker kunnen wisselen van energie leverancier.

Waarom smart grids?
De traditionele elektriciteitsvoorziening was in Nederland gericht op een aantal grote centrales en
regionale distributie netten, die met elkaar verbonden waren via een nationaal transportnet. Sinds
2007 heeft er een grote liberalisering plaatsgevonden op de elektriciteitsmarkt, wat tot gevolg heeft
gehad dat er meerdere aanbieders van stroom op hetzelfde net een vrije markt betraden. Naast deze
liberalisering zijn er de laatste decennia steeds meer decentrale en vaak ook duurzame opwekkers bij
gekomen. Deze aspecten maken de elektriciteitsmarkt steeds complexer, vooral omdat in deze markt
de vraag en aanbod permanent op elkaar afgestemd moeten zijn om storingen te voorkomen.
De ‘smart grids’ zouden een manier kunnen zijn om met de steeds complexer wordende
elektriciteitsnetten om te gaan.
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Trends & ontwikkelingen
DECENTRALE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE EN LOKALE NETWERKEN
De decentrale productie van stroom is een ontwikkeling die steeds vaker voorkomt, sinds de
liberalisering van de markt en zijn ook steeds vaker duurzaam van aard. De opgewekte energie wordt
steeds vaker binnen lokale netwerken vervoerd. Door de lokale productie is er minder ingekochte
energie nodig. Hierdoor is men minder afhankelijk van de openbare energievoorziening en voor
storingen die ergens anders gaande zijn. Op het gebied van duurzame energievoorziening komen er
in Nederland steeds meer initiatieven. Op het regionaal niveau, wordt er voornamelijk gekeken naar
hoe men de lokale opwekking kan afstemmen met het gebruik. Voorbeelden zijn ‘smart cities’ en
lokale duurzame initiatieven.

TOENAME EN FLEXIBILISERING VAN DE ELEKTRICITEITSVRAAG
De flexibiliteit van de elektriciteitsvraag zal toenemen, omdat warmtebronnen steeds vaker
elektrisch gevoed zijn, in de plaats van met gas gevoed. Het zelfde geld voor de opkomst van
elektrische auto’s. Deze ontwikkelingen vragen om een net dat met deze flexibiliteit om kan gaan.

ICT EN SLIMME METERS
Geavanceerde ICT systemen en slimme meters maken het mogelijk om ten alle tijden een te
monitoren wat de vraag en aanbod is van elektriciteit. De ‘smart grids’ kunnen hierdoor veel energie
besparen.

INTEGRATIE ENERGIEFUNCTIE MET ANDERE FUNCTIES ZOALS WONEN EN
ELEKTRISCH VERVOER
‘Smart grids’ kunnen voor de woonfunctie van belang zijn. Consumenten zouden in de toekomst
wellicht gebruik kunnen maken van het ‘smart grid’ in hun woning. In een flexibele en
geliberaliseerde markt kunnen zei door middel van ICT toepassingen altijd de goedkoopste stroom
afnemen van lokale of regionale leveranciers.
Voor elektrisch vervoer zijn er ook raakvlakken met het ‘smart grid’. Het opladen van elektrische
vervoersmiddelen in huis of dichtbij huis kan wellicht voordelen geven. Het laden kan dan
bijvoorbeeld s ’nachts, wanneer de stroom het goedkoopste is. Ook kan de accu van het voertuig als
een opslag gebruikt worden, zodat de elektriciteitsvoorziening stabiel gehouden kan worden.
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Regionale uitdagingen voor smart grids in
de toekomst
Er is een shift gaande van centrale opwekking naar lokale opwekking en gebruik. Hierdoor zal de
elektriciteitsvoorziening meer in handen komen van de eindgebruikers, die zich lokaal organiseren.
Ook zal de evolutie van de elektriciteitsvoorziening meer bepaald gaan worden door institutionele en
sociale innovatie. Belangrijke spelers bij het ontwikkelen van ‘smart grids’ zouden kunnen zijn;
kennisinstellingen, energiebedrijven, regionale netbeheerders, ICT- en energietechniekbedrijven,
decentrale producenten, belangenorganisaties en burgers. De belangen kunnen conflicteren. Het is
dus belangrijk om de ontwikkeling van ‘smart grids’ op een participatieve manier op te pakken.
Bijzonder hoogleraar Smart Grids Han Slootweg zegt hier het volgende over:
Het technisch en bestuurlijk ontwerpen van de toekomstige elektriciteitsvoorziening betreft geen
technisch-economische maar vooral een politiek-maatschappelijke discussie, omdat waarden zoals
duurzaamheid, efficiency, autonomie, privacy, veiligheid en betrouwbaarheid hierbij een grote rol
spelen (H. Slootweg, p.11).
Bij de vormgeving van de toekomst van ‘smart grids’ zijn een aantal aspecten van belang. De
aspecten voorzieningszekerheid, privacy en wet- en regelgeving worden hieronder besproken.

VOORZIENINGSZEKERHEID
De mogelijkheden van decentrale opwekking en opslag is het nog steeds van belang om de
voorzieningszekerheid te waarborgen. Voor dit onderwerp is nog veel onderzoek nodig op het gebied
van ICT en beheer.

PRIVACY
De intelligente meters van elektriciteitsgebruik, die te gebruiken zijn binnen ‘smart grids’, kunnen op
elk moment de vraag en aanbod van de elektriciteit monitoren. Slimme meters geven informatie
over het gebruik van consumenten en raakt daarmee de privacy van de consument. Om deze reden
heeft de tweede kamer besloten om slimme meters niet verplicht te maken.

WET- EN REGELGEVING
Om de toekomst van ‘smart grids’ goed in te richten, zijn veranderingen in wet- en regelgeving nodig.
Bestaande wetten omtrent energieproductie en distributie moeten daarvoor herzien worden, zodat
‘smart grids’ er een plaats in kunnen innemen.
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Beleid
Het huidige beleid is vooral gericht op het verder opzetten van het ontwikkelingssysteem voor
intelligente netten, het organiseren van het belanghebbende, de samenwerking met lokale
projecten, de internationale samenwerking, de wet- en regelgeving en de ontwikkeling van
voornamelijk internationale standaarden.

Figure 1: bron: Han Slootweg, Smart grids – fundament voor de toekomstige energievoorziening,
2010.
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Stakeholders
(Helaas incompleet)

GEMEENTEN
-

gemeente Almelo
gemeente Borne
gemeente Dinkelland
gemeente Enschede
gemeente Haaksbergen
gemeente Hellendoorn
gemeente Hengelo
gemeente Hof van Twente
gemeente Losser
gemeente Oldenzaal
gemeente Rijssen-Holten
gemeente Tubbergen
gemeente Twenterand
gemeente Wierden

MKB TWENTE
MKB Twente is dé overkoepelende belangenvereniging voor Enschedese ondernemers in het
Midden- en Kleinbedrijf. Bindende factor binnen de vereniging is laagdrempelig zijn, informeel, actief
en (maatschappelijk verantwoord) samenwerken; Ondernemers voor Ondernemers.
Opgericht in 2007 heeft MKB Twente als belangrijke taak het bundelen van ondernemersbelangen,
één ondernemersgeluid en het bevorderen van economische groei, gezond ondernemersklimaat en
goede samenwerking tussen bedrijfsleven- en onderwijs.
Onze activiteiten richten zich met name op de volgende onderwerpen:
-

Informatievoorziening
Lobby & Belangenbehartiging
Collectieve Inkoop
Netwerkbijeenkomsten
Business coach

ONDERWIJSINSTELLINGEN
-

Saxion Hogescholen
University of Twente
Twente Education Centre, Hogeschool Edith Stein
AKI, visual arts and design academy
ITC, international institute for geo-information science and earth observation
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