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Jaarverslag lobby Twente
Terugblik op een bewogen (lobby)jaar

Het jaar 2020 begon zoals ieder ander jaar. De Nederlandse economie 

draaide op volle toeren en dat was ook te merken op de arbeidsmarkt 

in Twente. Ook voor de lobby beloofde 2020 een interessant jaar te 

worden vol kansen. Met de naderende Tweede Kamerverkiezingen en 

de Europese Commissie op volledige snelheid, zou 2020 voor Twente 

hét jaar worden om nieuwe beleidsoplossingen vanuit Twente onder 

de aandacht te brengen op de Haagse en Europese agenda. 

En toen was daar corona. We stonden nét op het punt om een 

tweedaags werkbezoek aan Brussel te brengen, toen Nederland

 in een ‘intelligente lockdown’ ging. Hoe gaat dat in zijn werk:

 lobbyen in coronatijd? 

Dat moesten wij zelf ook uitvinden. Netwerkbijeenkomsten, 

werkbezoeken en de Europese Week van Regio’s en Steden 

gingen fysiek niet door. Creativiteit en nieuwe ideeën en oplossingen 

dienden zich aan wat resulteerde in mooie alternatieven online.

Twentse bedrijven en instellingen hebben door inzet van 

ondernemerschap en innovatiekracht een grote bijdrage geleverd 

aan de bestrijding van het coronavirus. Sinds de uitbraak hebben 

overheden, onderzoekers, bedrijven en zorginstellingen in de regio 

hun kennis gedeeld en samengewerkt om de Covid-19 crisis vanuit 

meerdere kanten te bestrijden. In dit jaarverslag lobby delen we deze 

mooie, innovatieve en relevante oplossingen. We kijken ook vooruit: 

in maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.

De afgelopen periode zijn verkiezingsprogramma’s 

geschreven en kandidatenlijsten opgesteld. Twente heeft 

daar de nodige invloed op uitgeoefend, door samen met 

de provincies Gelderland en Overijssel en inliggende regio’s 

Den Haag op te roepen om ‘Nederland slim te benutten’. 

Verder zal de Twentse lobbyagenda in 2021 worden bepaald 

door de 3O’s: onderwijs, overheid en ondernemers. 

Gezamenlijk, passend bij het strategiedocument van de 

Twente Board. 

Dit jaarverslag is daarmee het laatste jaarverslag in de 

huidige vorm. Niet minder trots presenteren we in dit 

jaarverslag de prestaties die we in het afgelopen jaar 

hebben geleverd. Niet geheel uitputtend, maar aan de 

hand van ‘highlights’. Want ondanks de coronacrisis 

hebben we voor Twente gezamenlijk mooie successen 

kunnen boeken, zowel in als buiten Twente. 

We wensen u veel leesplezier!
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Dit gebeurde 
er of zou er 
gebeuren 
in 2020
Hiernaast ziet u het lobbyjaar 

2020 in één oogopslag.

Op sommige mijlpalen 

kunt u klikken om direct het 

betreffende artikel te lezen. 

EU-regeringsleiders besluiten tot het 

instellen van het herstelprogramma 

"EU Next Generation". Onderdeel 

daarvan het is REACT-EU-programma. 
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Een innovatief, 
wendbaar en 
veerkrachtig Twente

Twente fights corona: innovatie en 
technologie in strijd tegen Covid-19

Veel sectoren worden economisch onvoorstelbaar hard getroffen door het 

coronavirus. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn in Twente echter 

ook mooie, innovatieve en relevante oplossingen rondom Covid-19 ontwikkeld. 

Sneltest voor corona kan uit Twente komen

“Twentse bedrijven en instellingen hebben door inzet van 

ondernemerschap en innovatiekracht een grote bijdrage 

geleverd aan de bestrijding van het coronavirus. Het is 

het resultaat van jarenlang investeren in onderwijs en 

kennis, toegepaste innovatie en het vermarkten van nieuwe 

technologieën. De aanpak in Twente wordt door de Europese 

Unie inmiddels ten voorbeeld gesteld aan andere regio’s”,  

aldus gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie 

Overijssel in een opiniestuk. Zijn oproep: investeer in 

medische technologie. Dat maakt ons minder afhankelijk 

van het buitenland en stimuleert tegelijkertijd onze economie. 

Twente test CoronaMelder-app

Minister Hugo de Jonge (VWS) liet de de Corona-app in 

Twente testen, voordat die voor heel Nederland beschikbaar 

kwam. Het doel van deze gebruikerstest was om de app 

verder te verbeteren voordat hij voor iedereen in Nederland 

beschikbaar kwam.
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Inzet Twentse innovaties bij strijd tegen coronavirus

De technische kennis uit Twente wordt op verschillende 

gebieden gevraagd en ingezet. Zo levert Demcon 

wereldwijd essentiële beademingsmodules die 

levens redden, produceert Minivalve klepjes voor 

beademingsapparatuur en mondkapjes en zet het 

TechMed Centre van Universiteit Twente alle zeilen 

bij om ziekenhuizen te helpen. 

Meerdere bedrijven in de regio werken hard aan producten 

waarmee het coronavirus wordt opgespoord en bestreden, 

zoals coronatests, een verstuiver waarmee een medicijn in 

de longen kan worden aangebracht en apparatuur waarmee 

witte bloedlichaampjes worden geanalyseerd. Waar veel 

sectoren economisch onvoorstelbaar hard getroffen worden 

door het coronavirus, ontstaan op veel andere vlakken 

weer kansen voor ondernemers. Kansen vanuit een zakelijk 

oogpunt met ook maatschappelijk waarde. Twente heeft een 

bewezen wendbaar en veerkrachtig bedrijfsleven dat zich 

snel aanpast aan veranderende omstandigheden. Vanuit 

een krachtig ecosysteem en door buiten de gebaande paden 

te lopen, zet Twente proactief haar technische kennis en 

kunde volop in voor Nederland en de rest van de wereld.

ROZ volop aan de slag met Tozo-aanvragen

Sinds dinsdagavond 17 maart, toen het kabinet de maatregelen 

voor ondernemers aankondigde, staat bij ROZ (Regionale 

Organisatie Zelfstandigen) de telefoon roodgloeiend. ROZ 

helpt al vijftien jaar ondernemers met ondernemen in bijna 

alle Twentse gemeenten, ook in moeilijke tijden, zoals tijdens de 

coronacrisis. Ondernemers kunnen bij ROZ terecht voor één van 

de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen 

tijdens de coronacrisis, namelijk de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo). ROZ en de Twentse gemeenten 

zijn met stoom en kokend water aan de gang gegaan toen de 

Tozo-regeling in werking trad. Hierdoor kon zeer snel worden 

geschakeld, waardoor veel Twentse ondernemers snel gebruik 

konden maken van de regeling. 

“ Twente heeft een bewezen 
wendbaar en veerkrachtig 
bedrijfsleven dat zich snel 
aanpast aan veranderende 
omstandigheden”

Support voor ondernemers door Novel-T

Al sinds het begin van de lockdown staat er een Covid-19 Support 

Team van Novel-T klaar voor het verlichten van de negatieve impact 

bij ondernemers. Dit Support Team bestaat uit experts die mkb-

ondernemers helpen om de crisis te doorstaan, door te helpen bij 

het vinden en aanvragen van overheidsregelingen en te adviseren 

over financiële oplossingen en juridische zaken. Bovendien 

ontstaan er nieuwe kansen om in te spelen op marktontwikkelingen. 

Daarom biedt het Business Team directe ondersteuning om de 

crisis te benutten voor vernieuwing en nieuwe business. 

Ook grensondernemers willen coronasteun 

In haar niet aflatende inzet voor de grensondernemers heeft 

het CDA-Kamerlid Palland uit Overijssel een motie aangenomen 

gekregen, waarin het kabinet opgeroepen wordt om zich voor 

grensondernemers te blijven inspannen, hun situatie te monitoren 

en hierover tot 2022 elk kwartaal een rapportage naar de Kamer te 

sturen. Aanleiding was het feit dat er grensondernemers zijn die nog 

steeds tussen wal en schip vallen bij de Tozo-regeling. Vanuit Twente 

was nadrukkelijk in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het 

uitblijven van coronasteun voor ondernemers die in Nederland een 

bedrijf hebben, maar over de grens in Duitsland wonen. Middels 

Kamervragen is er bij de nieuwe staatssecretaris Van ‘t Wout (SZW) 

aangedrongen op een onderzoek hoe deze steunmaatregel alsnog 

voor hen kan worden opengesteld, met terugwerkende kracht en/of 

als onderdeel van een volgend steunpakket.
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Provincie Overijssel presenteert breed pakket aan maatregelen

De provincie Overijssel heeft op 1 oktober een breed pakket 

aan maatregelen voor duurzaam herstel van de coronacrisis 

gepresenteerd met een totaalbedrag van 135 miljoen euro. 

Het gaat om nieuwe herstel- en transitiemaatregelen gericht op 

het MKB, familiebedrijven, innovatie en kennisontwikkeling. 

Daarnaast is er geld voor arbeidsmarkt en cofinanciering van 

geldstromen van het Rijk en de Europese Unie die bijdragen aan 

herstel. Tot slot wordt een aantal grote investeringen over de 

volle breedte van het provinciale beleidsveld naar voren gehaald. 

Gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel: 

”Als college zien wij dat de coronacrisis diepe sporen nalaat 

in de Overijsselse economie. Bedrijven hebben het zwaar en de 

werkloosheid groeit. Dit heeft ook zijn weerslag op hoe we met 

elkaar samenleven. Juist nu het coronavirus begint aan een tweede 

golf, willen we Overijssel helpen met de noodzakelijke vernieuwing, 

en bovendien flink investeren om de economie draaiende te houden.

Corona raakt Regio Deal Twente

De Twente Board zet vanuit de Regio Deal Twente zes miljoen euro 

in om in te springen op de gevolgen van de coronacrisis in Twente. 

De zes miljoen euro wordt ingezet om het herstel na corona te 

bevorderen en te investeren in kansrijke sectoren.

Europese Commissie presenteert werkplan 

‘Een vitale Unie in een kwetsbare wereld’

Op 19 oktober heeft de Europese Commissie haar werkplan voor 2021 

gepresenteerd met als titel ‘Een vitale Unie in een kwetsbare wereld’. 

Haar werkplan heeft tot doel Europa gezonder, eerlijker en welvarender 

te maken. Tegelijkertijd wil de Europese Commissie met het werkplan 

de lange-termijn-transformatie versnellen naar een groenere economie 

die klaar is voor het digitale tijdperk. De Commissie wil niet alleen werk 

maken van de prioriteiten van het programma, maar ook alles blijven 

doen wat in haar vermogen ligt om de crisis te beheersen en  

de Europese economie en samenleving veerkrachtiger te maken. 

Dit blijven we koppelen aan maatschappelijke opgaven als 

klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie. 

Het is bijzonder dat we als provincie een dergelijk breed en 

omvangrijk investeringsvoorstel kunnen neerleggen. 

We verwachten op deze manier bij te dragen aan een sterk 

herstel uit de crisis. Samen bouwen we aan Overijssel!” 

179 miljoen van EU voor Oost-Nederland

De provincies Overijssel en Gelderland ontvangen de komende 

jaren 179 miljoen euro uit regionale fondsen van de Europese 

Unie. Daarover zijn afspraken gemaakt met staatssecretaris 

Keijzer (EZK). Het geld is afkomstig uit fondsen voor 

ondersteuning van innovatie in het MKB (EFRO) en van het 

Europese herstelfonds voor het opvangen van de economische 

gevolgen van de corona-crisis (REACT EU). Het geld wordt 

onder meer ingezet om de maakindustrie te ondersteunen. 

De Europese bijdrage dreigde aanvankelijk lager uit te pakken. 

Maar dankzij een intensieve lobby, aangevoerd door de 

gedeputeerden Eddy van Hijum (Overijssel) en Christianne 

van der Wal (Gelderland) kon alsnog een compensatie worden 

bedongen.

Het EU Herstelfonds (Next Generation EU)

De Europese Commissie heeft op 27 mei 2020 een 

omvangrijk herstelplan en een aangepast voorstel voor 

de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-

2027 (MFK) gepresenteerd om de Europese economie 

te herstellen en veerkrachtiger te maken met oog op 

de toekomst. De EU-regeringsleiders hebben op 21 juli 

besloten tot het instellen van het herstelprogramma “EU 

Next Generation”. Onderdeel daarvan het is REACT-EU-

programma. De extra middelen die hiermee beschikbaar 

komen worden ingezet voor EU-programma’s in 2021 

en 2022. Om een snelle uitvoering mogelijk te maken 

wordt het extra budget via de huidige huidige EFRO- en 

ESF-programma’s uitgegeven. 
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Een bereikbaar 
Twente
Een betere bereikbaarheid van Twente is een van de belangrijkste 

speerpunten van de lobby in Den Haag en Brussel. Echter, 

nieuwe autoweg of snellere treinverbindingen zijn er niet van 

vandaag op morgen. Behalve tijd en geduld vraagt het om grote 

investeringen. Dossiers als de N35 en de Berlijn-lijn laten zien 

dat lobby een kwestie van lange adem is, maar ook van een 

krachtig en eendrachtig opereren met een duidelijke focus. 

In 2020 zijn er op verschillende bereikbaarheidsdossiers 

stappen gezet. 

De afspraken met het Rijk volgden op aanhoudende druk vanuit 

de Tweede Kamer. Eind 2019 nam de Kamer met 145 van de 

150 stemmen een motie aan, waarin er bij de minister op werd 

aangedrongen serieus in te gaan op het cofinancieringsbod van 

de provincie. Aan het eerste bestuurlijk overleg tussen de minister 

en gedeputeerde Boerman dat hieruit resulteerde, in augustus 

2020, werd ook deelgenomen door de voorzitters van Regio Twente, 

Onno van Veldhuizen, en Regio Zwolle, Peter Snijders. In oktober en 

november volgden verdere besprekingen met de minister, die achter 

de schermen werden voorbereid door de Twentse portefeuillehouders 

Verkeer en Vervoer. Ook ondernemersorganisaties spraken hun steun 

uit voor aanpak van de N35. Zowel het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat als de provincie Overijssel steken elk € 100 miljoen 

euro in deze aanpak.

Afspraken A1/A35

Ook werden afspraken gemaakt over A1/A35 (Azelo-Buren). Hier 

wordt een weefvak op de A35 tussen de toerit Delden en de afrit 

Hengelo-Zuid aangelegd waarmee terugslag op de A1 bij Buren 

naar verwachting wordt verminderd, de veiligheid toeneemt en 

de doorstroming verbetert. Het Rijk stelt hiervoor €5 miljoen 

beschikbaar. Over een oplossing voor het verbeteren van de 

verkeersveiligheid in Borne en Zenderen worden volgend jaar, 

na afronding van het plan MER, verdere afspraken gemaakt.

 Filmpje minister Cora van Nieuwenhuizen

Doorbraak op N35

Over de N35, de belangrijke verbindingsweg tussen Twente 

en Zwolle, werd eind november een akkoord bereikt tussen 

minister Van Nieuwenhuizen (I&W) en gedeputeerde Bert 

Boerman van de provincie Overijssel. Dat was het resultaat 

van een jarenlange lobby voor een opwaardering van deze 

Rijksweg, die niet alleen gedragen werd door de provincie 

Overijssel, de Regio Twente en de Regio Zwolle, maar ook 

door het bedrijfsleven, de bewoners, de gemeenten en 

de Tweede Kamer. Bij Mariënheem wordt straks de N35 

langs het dorp geleid in plaats van er doorheen. Tussen 

Raalte en Wijthmen wordt de N35 een stroomweg van 100 

km/u met ongelijkvloerse kruisingen. Bij Haarle worden de 

kruispunten aangepast om de veiligheid te verbeteren. Bij 

alle ingrepen wordt rekening gehouden met een uitbreiding 

naar 2x2 rijstroken in de toekomst. Deze nieuwe afspraken 

zorgen ervoor dat – in aanvullingen op eerder genomen 

maatregelen - de doorstroming op de N35 sterk verbetert 

en de verkeersveiligheid en leefbaarheid toenemen. Met 

deze aanpak komt het ministerie voor een aanzienlijk deel 

tegemoet aan de wensen die er al jaren in Overijssel leven 

ten aanzien van de N35. Gedeputeerde Boerman sprak van 

‘een doorbraak’. Minister Van Nieuwenhuizen: “De regio 

heeft zich hard ingezet voor de N35. En met resultaat. Ik ben 

blij dat we nu samen aan de slag gaan om de plannen verder 

uit te werken. Een eerste belangrijke stap is gezet.”
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Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

Het Rijk werkt sinds 2016 aan het Toekomstbeeld 

Openbaar Vervoer 2040 (TBOV). Hierin wordt 

geschetst wat er voor een goed werkend OV-

netwerk nodig is om Nederland bereikbaar 

te houden. Twente valt onder het deelgebied 

Nederland-Oost (Overijssel en Gelderland). 

In 2020 hebben vele overleggen plaatsgevonden 

als landsdeel, maar ook met de verantwoordelijk 

staatssecretaris over de wensen van Twente. 

Twente heeft samen met het regionale bedrijfsleven 

en de provincie haar eigen prioriteiten voor spoor 

in februari 2020 vastgesteld. Deze prioriteiten zijn 

ingebracht bij het TBOV: een snelle verbinding 

met Amsterdam (eventueel als onderdeel van 

de huidige Berlijnlijn), doortrekken en volledige 

elektrificatie van de lijn Münster-Enschede naar 

Zwolle en het vinden van een goede oplossing 

voor het goederenvervoer over spoor. 

Münster

Enschede

Zwolle

Berlijn-lijn gaat sneller

Voor Twente was er eind 2020 goed nieuws over 

de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn; 

de Berlijn-lijn. Het Rijk heeft budget beschikbaar 

gesteld waarmee het realistisch is in 2024 een half 

uur versnelling te realiseren op het gehele traject 

waarvan ca. 10 minuten tussen Amsterdam en 

Twente. Dat is een mooie stap voor de bereik-

baarheid van Twente. Daarnaast hebben het Rijk en 

de regio de ambitie uitgesproken voor een verdere 

versnelling tussen Amsterdam en Berlijn op de 

langere termijn. Dit wordt in het Toekomstbeeld 

OV verder uitgewerkt. 

Verder zijn afspraken gemaakt over het ver-

duurzamen van regionale spoorlijnen Zutphen-

Hengelo en Almelo-Mariënberg: bij beide lijnen 

wordt toegewerkt naar Zero Emissie bij de 

komende concessie-overgangen.

Regio’s beter verbinden via het spoor

Ook heeft het Rijk nu het belang uitgesproken van 

verbeteren van de treincorridor Zwolle-Enschede-

Münster/Dortmund. Rijk en regio delen de ambitie 

met de Duitse partners om de grensoverschrijdende 

treinverbindingen vanuit Münster en Dortmund te 

verduurzamen door het baanvak Enschede tot de 

grens te elektrificeren, net als aan de Duitse kant 

gebeurt. Hiermee kan dan worden aangesloten op 

het S-Bahnproject van Münsterland en wordt het 

doortrekken van de lijn naar Zwolle mogelijk.

Alle punten zijn nu opgenomen in de Ontwikkelagenda van de TBOV. 

Deze agenda gaat ook in op de nodige ontwikkelingen van hoogwaardig 

busvervoer, OV-knooppunten en innovatie in het OV. De Ontwikkelagenda 

zal na de jaarwisseling aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Daarna 

vinden verdere onderzoeken plaats en zal het Rijk verder werken aan de 

prioritering en financiering voor de deelplannen. Waar dit nodig is, gaan wij 

verder met de lobby om de wensen ook (snel) uitgevoerd te krijgen. Hierin 

wordt nauw opgetrokken met Regio Zwolle. De lobby wordt overigens ook 

over de grens heen gevoerd, voor onze plannen hebben wij actieve 

steun van zowel de regio’s Osnabrück als Münster. 
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Hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst 

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen

De Twentse binnenhavens leveren een belangrijke 

bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van het 

Twentse logistieke cluster en de regionale economie. 

Zij vormen samen één van de grootste binnenhavens 

van Nederland. In 2015 hebben de vijf gemeenten 

Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hiermee 

beoogden zij een gezamenlijke koers uit te zetten met 

betrekking tot een effectiever en efficiënter beheer en 

ontwikkeling van hun havengebieden, het stimuleren 

van vervoer over water en uniformeren van regelgeving. 

Op 2 juli 2020 is na een evaluatie de hernieuwde 

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk 

Havenbeheer Twentekanalen ondertekend door 

de bestuurders van deze vijf gemeenten. Met de 

ondertekening hiervan is ook het streven naar 

één integraal havengebied, professionalisering en 

gezamenlijke inzet van de havenmeesters in alle 

havengebieden een stap dichterbij gekomen. Deze 

ontwikkeling maakt een efficiënte en uniforme dienst-

verlening naar de gebruikers van de Twentekanalen 

annex havens mogelijk. 

Bestaande kolk Nieuwe kolk

Verruiming Twentekanalen
Op 28 oktober hebben vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat 

en van Van Oord de handtekening gezet onder het uitvoerings-

contract voor de verruiming van de Twentekanalen. De bouw-

combinatie Van Oord - Hakkers - Beens gaat in opdracht 

van Rijkswaterstaat de laatste fase van de verruiming van de 

Twentekanalen uitvoeren. De werkzaamheden vinden plaats 

in 2021 en 2022, waarna de Twentekanalen vanaf 2023 in z’n 

geheel geschikt zijn voor grotere schepen tot een vaardiepte van 

2,80 m. De maatregelen moeten leiden tot een verschuiving van 

lading via de weg naar het water.   

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde 

Op 20 april was het zover: de nieuwe sluiskolk van Eefde werd 

officieel geopend. Eefde had de langste wachttijden van alle sluizen 

in Nederland. Daarom had minister Schultz besloten tot de aanleg 

van een nieuwe innovatieve sluis. Gelijktijdig wordt de oude sluis 

gerenoveerd, waardoor Eefde in 2021 beschikt over twee sluiskolken 

die volledig benut kunnen worden, wat een capaciteitsverdubbeling 

betekent en een enorme wachttijdvermindering. De nieuwe sluiskolk is 

ook geschikt om schepen met een grotere diepgang te kunnen schutten, 

waardoor de capaciteit van schepen en vaarwegen nog optimaler benut 

worden. Hier sluit de verruiming van de Twentekanalen straks mooi op 

aan, waardoor de bereikbaarheid van Twente verbetert en de regionale 

economie een impuls krijgt. 
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Twente op plek zes van logistieke hotspots!
Op 10 november vond de vijfde editie van de Summit Logistieke 

Hotspots plaats. De afgelopen jaren vond het event plaats in 

een warehouse locatie in de regio van een Logistieke Hotspot. 

Dit jaar was dat Almelo, waarbij Bolk Logistics haar nieuwe 

warehouse op XL Businesspark in Almelo wilde openstellen 

als host, namens OostNL en Port of Twente. In verband met 

de coronamaatregelen ging de Summit fysiek niet door, maar 

wel digitaal. Twente staat op plek zes van Logistieke Hotspots 

in Nederland. Daarbij wordt de trend van de afgelopen jaren 

doorgezet. Voor het vijfde jaar op rij stijgt Twente één of twee 

plekken; in 2020 van plek acht naar plek zes. Resultaat van 

een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs 

en overheid. Twente pleit ervoor om naast deze jaarlijkse 

competitie vooral goed met elkaar samen te werken, zodat 

logistiek Nederland zich goed kan blijven meten met de 

internationale concurrentie. 

1. Tilburg-Waalwijk

2. West-Brabant

3. Almere-Lelystad-Zeewolde

4. Venlo-Venray

5. Lansingerland-Zoetermeer-
    Zuidplas-Waddinxveen 

6. Twente

7. Tiel-Geldermalsen-Zaltbommel

8. Oss-Veghel-’s-Hertogenbosch

9. Zuid-Limburg

10. Roermond-Weert

Top 10 Logistieke hotspots van Nederland

6
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https://www.youtube.com/watch?v=jDWe_U_azIo


Samen met het Rijk, provincie Overijssel en regionale partners ontwikkelen 

we in Twente de slagkracht die nodig is om economische kansen te verzilveren 

en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de praktijk te brengen. 

Niet alleen voor Twente, maar voor heel Nederland. 

Twente roept politiek 
Den Haag op om 
‘Nederland slim te 
benutten’

Nederland slim benutten: dat lukt steeds beter

Nog even en dan is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen van 

2021. Dan geeft Nederland aan welke politieke koers we kunnen 

verwachten voor de komende jaren. Verkiezingsprogramma’s 

worden geschreven, nieuwe partijen ontstaan en kandidaten-

lijsten worden opgesteld. Een effectieve lobby begint dan ook ver 

voor de verkiezingen. Met de lobby richting Den Haag zijn we er 

al het hele jaar mee bezig. In de aanloop naar deze verkiezingen 

hebben de provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s 

in Oost-Nederland, waaronder Twente, de handen ineengeslagen. 

Met de campagne ‘Nederland Slim Benutten’ spoort Oost-

Nederland de politieke partijen aan om gebruik te maken van 

de kracht van Oost. Ook wordt gestreefd naar een evenredige 

vertegenwoordiging uit Oost-Nederland in de nieuwe Tweede 

Kamer. Twente maakt deel uit van de verkiezingscampagne 

Nederland Slim Benutten. 

De start van de campagne op 14 mei was een groot succes. 

Bestuurders uit heel Oost-Nederland kwamen die dag in actie 

om hun politieke partijen in Den Haag ervan te overtuigen dat de 

oplossingen voor veel landelijke problemen te vinden zijn in het 

oosten van het land. Niet alleen door de politieke partijen, maar 

ook door de media is de start van de campagne goed opgepakt.
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Oost-Nederland is richting de verkiezingen steeds zichtbaarder 

geworden. Niet alleen vinden we veel van de thema’s van onze 

campagne terug in de verkiezingsprogramma’s, we zien vooral dat 

de campagne de samenwerking tussen regio’s makkelijker heeft 

gemaakt. Regio’s weten elkaar te vinden als het erop aankomt!

Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema: 

“Ons land staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. 

Voor de aanpak van de transities in het post-corona-tijdperk zijn 

innovatieve oplossingen nodig. Benut daarvoor Oost-Nederland. 

De regio’s in Oost-Nederland hebben de kracht, de ruimte en de 

kennis op het gebied van gezonde voeding, circulaire economie, 

medische technologie, energie en waterstof, natuur en recreatie, 

logistiek, slimme industrie en nieuwe sleuteltechnologieën, zoals 

Artificial Intelligence.” 

De campagne Nederland Slim Benutten bestaat uit de website 

nederlandslimbenutten.nl, een e-card die naar de politieke partijen 

is gestuurd en vijf oproepen van Oost-Nederland aan het Rijk. 

“ Ons land staat voor belangrijke 
maatschappelijke opgaven. 
Voor de aanpak van de 
transities in het post-corona-
tijdperk zijn innovatieve 
oplossingen nodig.”
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Twente klaar voor het Nationaal Groeifonds
Oost-Nederland is klaar voor investeringen uit het Nationaal 

Groeifonds dat het kabinet op 7 september heeft aangekondigd. 

Het kabinet trekt de komende vijf jaar 20 miljard euro uit voor 

investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld 

uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, 

infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In 

de Kamerbrief Nationaal Groeifonds stelt het kabinet dat 

‘Investeringen in de economie van de toekomst, bijvoorbeeld 

op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotica en 

duurzaamheidstechnologie, een sleutel kunnen zijn voor 

toekomstige innovatie.’ De regio’s, kennisinstellingen en 

het bedrijfsleven in Oost-Nederland lopen voorop op het 

gebied van medische technologie, Artificial Intelligence, 

fotonica, nanotechnologie en robotica. Zo is het Technisch 

Medisch Centrum (TechMed) van Universiteit Twente een 

vooraanstaande innovatiehub op het gebied van medische 

technologie. Juist in deze corona-tijden is de verdere 

ontwikkeling van medische technologieën van groot belang. 

Daarom roept Oost-Nederland het kabinet op de investeringen 

uit het Groeifonds voor een significant deel te laten landen 

in Oost-Nederland. Dat vraagt om een gezamenlijke effort en 

duidelijke plannen. Zo kunnen we mede met investeringen uit 

de coronacrisis komen. 

Twente maakt werk van kansen in AI
De wereldwijde ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) is de laatste jaren in een forse versnelling gekomen en is cruciaal voor de 

toekomst van Nederland. Twente gebruikt AI als middel om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Daarnaast biedt AI enorme 

economische kansen. Twente beschikt over ondernemerschap en kennis op dit gebied, net als de rest van Oost-Nederland. Daarom is in 

Oost-Nederland een beweging op gang gebracht om kennisontwikkeling en vooral toepassing van AI te versnellen en op te schalen. De 

AI-Hub Oost, waar Twente deel van uitmaakt, bestaat uit een groot scala aan bedrijven, instellingen en aanjaagorganisaties. Met deze 

bundeling van krachten kan Oost-Nederland een substantiële 

bijdrage leveren aan de AI-innovatiestrategie van Nederland. 

Ook zorgt het voor een sterke nationale en internationale 

positie. Het biedt kansen om in Europa fondsen te werven. 

Ook ontsluit het betere kennis voor het bedrijfsleven, zodat 

(Oost)-Nederland haar concurrentiepositie vergroot.

Op Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet 23,5 miljoen 

euro extra beschikbaar stelt voor onderzoek en ontwikkelingen 

van AI. Door ruimte te creëren voor het stimuleren van 

ontwikkeling en innovatie, geeft het kabinet een krachtig 

signaal dat ook innovatie broodnodig blijft. En dat Nederland 

door innovatie sterker en weerbaarder uit de crisis komt!
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https://www.youtube.com/watch?v=2nAfB8R9HZA
https://thinkeast.nl/wp-content/uploads/2019/05/ThinkEast_Pamflet.pdf
https://thinkeast.nl/wp-content/uploads/2019/05/ThinkEast_Pamflet.pdf


Twente vraagt het Rijk om mee te investeren in MedTech cluster
De coronacrisis laat opnieuw zien waar Twente sterk in is: medische technologie. 

Ondernemers, onderzoekers en kennisinstellingen in Twente hebben dit jaar in een razendsnel 

tempo aan de nieuwste innovaties op het gebied van medische technologie gewerkt om 

samen het virus klein te krijgen. Het Twentse ecosysteem biedt daarvoor ook de juiste 

condities, met toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven waar gewerkt wordt aan snelle 

toepasbaarheid van medische technologie. 

Om Twente hierin te laten groeien is het noodzakelijk dat er nu wordt geïnvesteerd 

in de faciliteiten. Goede onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar voor toponderzoek 

en topondernemerschap. Toegang tot talenten, kennis en hoogwaardige 

onderzoeksfaciliteiten staan aan de bron van nieuwe vindingen. Hiervoor is de 

komende tien jaar 26 miljoen euro nodig aan investeringen. Tijdens een werkbezoek 

van staatssecretaris Mona Keijzer aan Innovatiecampus Kennispark in Enschede werd 

aan het Rijk 9 miljoen euro gevraagd. De overige 17 miljoen euro wordt geïnvesteerd 

door de regio. 

Staatssecretaris Keijzer over haar werkbezoek aan Kennispark: “Wat we vandaag 

hebben gezien, biedt een perfect perspectief voor de komende jaren. 

De kennis en het ondernemende ecosysteem dat hier aanwezig is, vormen de basis 

voor niet alleen nieuwe economische ontwikkelingen, maar ook voor een goede 

infrastructuur waar onze kinderen over 15 jaar nieuwe innovaties op kunnen bouwen.”

Tempo nodig bij woningbouw in Oost-Nederland
Gemeenten in Oost-Nederland bieden een hoge leefkwaliteit 

met een mooie mix aan wonen, ondernemen, vrijetijdsbesteding, 

natuur, rust en ruimte. Dat is niet alleen van belang tijdens de 

coronacrisis nu er meer wordt thuisgewerkt, maar zeker ook erna. 

Gedeputeerde Monique van Haaf (Overijssel): ”Om onze ambities 

uit het Woonakkoord Oost te kunnen realiseren, hebben we het Rijk 

nodig om samen een bijdrage van betekenis te kunnen leveren aan 

de nationale en regionale versnelling van de woningbouw. Meer 

stikstofruimte voor de woningbouw is echt nodig. Niet minder 

belangrijk: ook financiële hulp helpt bij die versnelling. Wij zijn 

blij met de Woonimpuls van het Rijk. De volgende tranches van 

deze subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

willen wij dan weer ondersteunen en faciliteren voor gemeenten 

die hiervoor een aanvraag indienen.”

De bouw van nieuwe woningen in Oost-

Nederland moet drastisch worden versneld, 

is de oproep aan het Rijk. Met speciale 

aandacht voor een robuuste, duurzame en 

toekomstbestendige bereikbaarheid over de 

weg, het water en het spoor. Dat zorgt voor 

een fijne woon- en werkomgeving én een 

optimale bereikbaarheid van Oost-Nederland. 
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https://www.youtube.com/watch?v=X2wJwOVdotM&feature=youtu.be


Benut de kracht van het midden- en 
kleinbedrijf in herstel uit de coronacrisis
Voor het economisch herstel uit de coronacrisis benut Oost-Nederland de kracht 

van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Samen met de kennisinstellingen leidt dit tot 

snelle innovaties. Het mkb is de economische motor van Oost-Nederland; ze zorgen 

voor zeven op de tien banen in het bedrijfsleven. Landelijke innovatieprogramma’s 

zouden de kracht van het mkb meer moeten benutten, door hun strategie en 

uitvoeringsmiddelen hierop toe te spitsen.

Gedeputeerde Eddy van Hijum voor economie in Overijssel: “De kracht van het mkb in 

Oost-Nederland is groot. Zij zetten kennis en innovatie razendsnel om in producten en 

verdienmodellen. Tijdens de coronacrisis heeft het mkb in Oost-Nederland laten zien 

hoe zij snel reageren op de plotselinge vraag naar beademingsapparatuur, mondkapjes, 

testcapaciteit voor corona-app en corona-sneltests. Daarbij maken ze ook gebruik 

van de Oost-Nederlandse kennisinstituten Wageningen, Radboud en Twente met hun 

toonaangevende landbouw-, voedsel- en medische -technologie. Deze kennisinstituten 

spelen wereldwijd in de ‘Champions League’ op hun vakgebieden.” 

Toekomstperspectief voor verduurzaming landbouw
De landbouw in Oost-Nederland wil haar koppositie 

vasthouden op het gebied van innovatie en verduurzaming. 

Hiervoor is duurzame omschakeling nodig voor agrarische 

bedrijven. Een belangrijke basisvoorwaarde is dat boeren in 

de benen kunnen blijven en een duurzaam verdienmodel 

kunnen realiseren. Hiervoor is lange termijn wet- en 

regelgeving nodig. Het Rijk zal zich hier stevig voor moeten 

blijven inzetten, zo luidt de dringende oproep van Oost-

Nederland aan het Rijk. Door een integrale aanpak brengen 

we landbouw en natuur weer dichter bij elkaar en investeren 

we in de leefbaarheid en economische kansen van het 

platteland. In Oost-Nederland. Voor héél Nederland. 

Benut Oost-Nederland als proeftuin voor lokale energie

Lokaal energie produceren, opslaan en verdelen, 

Oost-Nederland laat zien hoe het kan! Want hoe zorgen 

we ervoor dat er altijd voldoende schone energie 

beschikbaar is voor huishoudens, bedrijven en in de accu 

van onze auto? Een enorme puzzel. In Twente en andere 

regio’s in Oost-Nederland zijn inmiddels vele projecten 

opgestart, waarin wordt onderzocht hoe duurzaam 

opgewekte energie efficiënt kan worden opgeslagen 

en verdeeld. Ontwikkelingen zoals batterijtechnologie, 

waterstof en slimme warmtenetten. Dit is nodig om 

energie in de toekomst betaalbaar én betrouwbaar 

te houden. Dit is een belangrijke voorwaarde in het 

Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën. 

De kennis en ervaring van overheden, kennisinstellingen 

en innovatieve bedrijven biedt Oost-Nederland aan heel 

Nederland aan. Tegelijkertijd is nodig dat de Rijksoverheid 

blijft investeren in Oost-Nederland als proeftuin voor 

lokale energiesystemen en niet alleen op één groot centraal 

energiesysteem inzet. Laten we Nederland slim benutten!

Eén van deze mkb parels in Twente 

is Farwick Groenspecialisten! 
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https://vimeo.com/470909269/def2347b5d
https://vimeo.com/472925317
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https://vimeo.com/486847251


Webinars over Haagse lobby en Nederland Slim Benutten
Lobbyist Hans Verbeek heeft samen met collega’s een reeks 

succesvolle webinars georganiseerd over de Haagse lobby. Een serie 

met onder andere Kamerleden en verhalen over Oost-Nederland. 

De webinars maken deel uit van de lobby-inzet van de provincies 

en regio’s in Oost-Nederland, die in eerste instantie gericht is op 

de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede 

Kamerverkiezingen in maart volgend jaar, en uiteindelijk op het 

regeerakkoord.

Ex-SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft zeer nuttige tips gegeven 

over lobby-inzet richting Tweede Kamerverkiezingen. Van Bommel, 

tegenwoordig werkzaam als strategisch bestuursadviseur bijde 

gemeente Zwolle, was betrokken bij de totstandkoming van partij-

programma’s en kon dus uit eigen ervaring vertellen waar partijen 

behoefte aan hebben en hoe je de boodschap het best kunt insteken.

Het Twentse Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) vertelde hoe 

het is om als Kamerlid in coronatijd te fungeren. Omtzigt stelde 

begin februari al Kamervragen over het coronavirus: “Voor mij begon 

de coronatijd toen al, terwijl anderen nog ontkenden. Ook de media 

deden er nog weinig mee.” Hij gaf aan dat het positieve van een crisis 

is dat politiek weer over grote onderwerpen gaat. Richting de nieuwe 

Kamerverkiezingen gaf Omtzigt aan dat Oost-Nederland het nieuwe 

kabinet veel te bieden heeft, zoals ruimte voor wonen, leven 

en ondernemen.

“Voor mij begon de 
coronatijd toen al, 
terwijl anderen nog 
ontkenden. Ook de 
media deden er nog 
weinig mee.”

1,1 miljoen euro Europese subsidie voor droneproject ‘Aerial Uptake’ 
Enschede krijgt van de Europese Commissie 1,1 miljoen euro subsidie om de ontwikkeling en toepassing van nieuwe drone-technologieën te 

stimuleren. Het stimuleringsprogramma heet ‘Aerial Uptake’. Ook moet uit het project blijken hoe het luchtruim veilig en geschikt gemaakt kan 

worden voor en met drones. Met ‘Aerial Uptake’ kan Twente een impuls geven aan de regionale proeftuin voor onbemande systemen, zoals drones.

De EUREGIO heeft zich eind vorig jaar als eerste grensoverschrijdende demonstratieregio aangesloten bij het Urban Air Mobility (UAM) initiatief 

van de Europese Commissie. Het UAM-netwerk sprak afgelopen mei in Brussel met de toenmalig Eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc 

over de inzet en toepassing van drones in de grensregio’s. EUREGIO-voorzitter Rob Welten heeft de Eurocommissaris gevraagd om in nieuw beleid 

aandacht te hebben voor de uitdagingen bij het grensoverschrijdend toepassen van drones.

Karel Smouter, correspondent Oost-Nederland voor NRC 

Handelsblad en De Groene Amsterdammer, begon voor De Groene 

Amsterdammer een artikelenreeks over Oost-Nederland onder 

de titel: ‘Oost-Nederland als de nieuwe Randstad’. Daarin staat 

de vraag centraal hoe het zou zijn als ‘de periferie van Nederland’ 

nu eens het centrum zou zijn. Het webinar met Smouter stond in 

het teken van Oost-Nederland in de media. Smouter vertelde over 

enerzijds de kloof tussen Randstad en regio en anderzijds corona 

als onverwachtse versneller om in Oost-Nederland te willen wonen. 

‘Kamerlid in de Frontlinie’ was het thema van het webinar 

met VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman, uit het Gelderse 

Winssen. Veldman is voor de VVD-fractie de woordvoerder op 

het gebied van curatieve zorg, gezondheidsbescherming en 

infectieziektebestrijding, en dus ook corona. Door de uitbraak 

van de coronacrisis is er voor hem in zijn werk veel veranderd. 

Tijdens het webinar, enkele dagen na de afkondiging van de nieuwe 

kabinetsmaatregelen, kwam aan de orde welke invloed de Tweede 

Kamer heeft op de coronamaatregelen van het kabinet en hoe je er 

als Kamerlid voor zorgt dat je goed geïnformeerd blijft.  

Het webinar met Edwin Ouwejan, die op het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat leiding geeft aan het Team 

Oost, stond in het teken van Oost-Nederland op de ministeries. 

Ouwejan en zijn team houden zorgvuldig in de gaten wat er in Oost- 

Nederland speelt en bekijken in hoeverre het ministerie daaraan 

een bijdrage kan leveren. Omgekeerd zitten zij dicht bij de bron en 

weten zij dus alles - op hoofdlijnen - van de wetgevingsprocessen 

die er op het gebied van 

Economische Zaken en Klimaat 

lopen. 

Het Overijsselse CDA-Kamerlid 

Hilde Palland is geboren, 

getogen en nog altijd woonachtig 

in de Hanzestad Kampen. 

Het webinar met Palland vond 

plaats tijdens de Week van de 

Ondernemer waarin het belang 

van mkb-/familiebedrijven aan 

de orde kwam. Het Kamerlid 

vindt dat er op dit moment te 

weinig aandacht vanuit Den Haag is voor familiebedrijven, terwijl 

zij in haar ogen juist de stabiele ruggengraat van de economie zijn. 

Veel familiebedrijven staan voor soortgelijke uitdagingen, zoals 

het kwetsbare moment van bedrijfsoverdracht aan de volgende 

generaties. Palland heeft daarom gewerkt aan een initiatiefnota 

familiebedrijven. 
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Regionale Energiestrategie Twente: 

toekomst voor warmtenetten en biogas

Biogas en biomassa vormen een belangrijke pijler onder de 

Regionale Energiestrategie Twente. Met de inzet van biogas uit 

regionale mest kan groengas worden geproduceerd waarmee 

industrie en woningen van duurzaam gas kunnen worden 

voorzien. Ook wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de verduurzaming van de landbouw. Binnen Twente zijn veel 

bedrijven (inter)nationaal actief op het gebied van mestvergisting. 

Groen gas wordt in het SER-advies gezien als belangrijk sluitstuk 

van de energietransitie. De regio Twente werkt samen met 

gemeenten en het samenwerkingsverband voor biogrondstoffen 

en duurzame energie in Oost-Nederland (BEON), om de 

uitbreiding van de vergistingscapaciteit in Twente financieel en 

ruimtelijk mogelijk te maken. Binnen de uitgangspunten van het 

klimaatakkoord en de nuances van het SER-advies, is ook de inzet 

van (houtige) biomassa onontbeerlijk voor de verduurzaming 

van de warmtevoorziening in Twente. Dit was een belangrijke 

conclusie in de voorbereiding van de Regionale Energiestrategie. 

Belangrijk onderdeel van de infrastructuur vormt het regionale 

warmtenet vanuit Twence. Hiermee kan een belangrijk deel 

van de warmtevoorziening van het stedelijk gebied in Twente 

worden verduurzaamd. De regio Twente is ook blij om hier met 

gemeenten en BEON-deelnemers aan te werken.

Een duurzaam Twente

Losser wil proeftuin worden voor uitwisseling 

duurzame energie met Duitsland

In de Tweede Kamer is toenemende aandacht voor de 

grensoverschrijdende aspecten van energieopwekking en 

-distributie. Zowel in Nederland als Duitsland kampt het 

grensgebied met overbelasting van het elektriciteitsnet. Door 

elektriciteit van duurzame energiebronnen uit te wisselen met 

Duitse buurgemeenten kunnen die problemen worden verholpen. 

Eind 2020 nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een 

motie aan van D66, waarin de regering wordt opgedragen 

belemmeringen in de Nederlandse wetgeving voor de uitwisseling 

van duurzame energie met de buurlanden weg te nemen, en 

hierover bilaterale afspraken te maken. De Kamerleden Sienot 

en Paternotte van D66 hadden hierover ook al schriftelijke vragen 

ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

Aanleiding voor deze vragen was de oproep van wethouder Jaimi 

van Essen van de Twentse gemeente Losser om als proeftuin te 

dienen voor regels die de grensoverschrijdende energielevering 

mogelijk maken. “Inwoners van Losser zien Duitse windmolens 

stil staan omdat ze de energie niet kwijt kunnen, terwijl wij die 

duurzame energie goed kunnen gebruiken”, aldus wethouder 

Jaimi van Essen.
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Twente experimenteergebied voor kringlooplandbouw

Minister Schouten (LNV) heeft Twente aangewezen als één van 

de vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw. In deze 

gebieden mogen boeren afwijken van de huidige regelgeving voor 

het uitrijden van dierlijk mest. Dit is belangrijk om de omslag te 

kunnen maken naar kringlooplandbouw. Binnen Mineral Valley 

Twente worden 40 proeftuinen opgezet om vanuit de praktijk 

toe te werken naar circulaire landbouw. Op 8 januari 2020 bracht 

minister Carola Schouten een werkbezoek aan Twente. Tijdens dit 

bezoek nam zij een kijkje bij melkgeitenbedrijf Veelers, één van de 

proeftuinen in Mineral Valley. 

Daarna werd de proeftuin ‘precisielandbouw met drones’ van 

Mineral Valley Twente bezocht. Na een drone-demonstratie en een 

toelichting op de proefresultaten, werd gesproken over hoe Rijk 

en regio samen invulling geven aan de ambities op het gebied van 

kringlooplandbouw. Minister Schouten gaf aan onder de indruk te 

zijn van de ontwikkelingen in Twente op het gebied van landbouw. 

Ze liet blijken dat ze de aanpakmentaliteit in Twente waardeert 

en de ontwikkelingen ongelooflijk veel kansen bieden voor de 

toekomst.

‘Dit is belangrijk 
om de omslag te 
kunnen maken naar 
kringlooplandbouw.’

Oost-Nederland als dé innovatieregio voor 
de Farm to Fork Strategie
Regio’s en provincies in Oost-Nederland werken samen onder de 

noemer van Think East Netherlands als het gaat om beïnvloeding 

van het Europese beleid en het tot stand brengen van Europese 

projecten. Dit jaar wordt samengewerkt aan het thema ‘the Farm 

to Fork Strategie’. In mei is door de Europese Commissie de Farm 

to Fork Strategie gepresenteerd. Met de Farm to Fork Strategie 

wordt het verduurzamen van de gehele voedselketen bedoeld. 

Dit maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal, onder 

aanvoering van de heer Timmermans (vicevoorzitter Europees 

Parlement) om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Think East 

Netherlands zet koers op ’smart food production’, oftewel de 

inzet van data, digitalisering en robotisering in de voedselketen en 

zoekt (Europese) partners daarvoor. Binnen Oost-Nederland wordt 

veel geïnnoveerd en geëxperimenteerd met natuurinclusieve en 

circulaire landbouw, de eiwittentransitie en verduurzaming van de 

voedselketen. Binnen Think East Netherlands is daarom besloten 

om Oost-Nederland in Europees verband te positioneren als dé 

innovatieregio als het gaat om de Farm to Fork Strategie. 
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Werkbezoek Europarlementariërs in

het kader van de Farm to Fork Strategie

In het kader van de Oost-Nederlandse inzet 

richting de Farm to Fork Strategie stond een 

werkbezoek van Europarlementariërs aan de regio 

gepland. Europarlementariër Mohammed Chahim 

(PvdA) zou in september de regio’s Twente en de 

Achterhoek bezoeken. Chahim richt zich in Brussel 

met name op de thema’s milieu, volksgezondheid, 

voedselveiligheid en duurzame industrie. Tijdens 

het werkbezoek zou aan Chahim gepresenteerd 

worden hoe in Twente gewerkt wordt aan de 

verduurzaming van de voedselketen en zou hem 

gevraagd worden te zorgen voor financiële middelen 

om de innovatiekracht verder te stimuleren. Helaas 

zijn deze werkbezoeken van Europarlementariërs 

in verband met Covid-19 voorlopig uitgesteld, maar 

de verwachting is dat deze in het voorjaar van 2021 

zullen plaatsvinden. 

De Nieuwe Melkboer verkent Europese 

Kansen tijdens de European Week of Regions and Cities

In oktober vond de European Week of Regions and Cities (EWRC) plaats. 

De EWRC is het grootste jaarlijkse Europees evenement over lokaal en 

regionaal beleid. Het biedt een platform aan overheden en andere partners 

om te discussiëren, overleggen, netwerken en leren. Zo blijft het belang van 

regionale overheden in de Europese besluitvorming op het netvlies van zowel 

beleidsmakers als burgers. Door de coronacrisis vond het event volledig 

digitaal plaats en werden de activiteiten uitgesmeerd over drie weken, 

met per week een ander actueel thema. Deze editie stond in het teken 

van de thema’s ‘Empowering Citizens’, ‘Cohesion and Cooperation’ 

en ‘Green Europa’. De laatste viel samen met de EU Green Week.

Samen met Oost NL, de provincies Overijssel en Gelderland en 

buurregio’s heeft Twente activiteiten georganiseerd die inspeelden op 

vde Green Deal en de Farm To Fork Strategie van de Europese Commissie. 

Daarmee werd nauw aangesloten bij het innovatieprofiel Oost-Nederland, 

waarin smart food production, korte ketens en personalised nutrition 

centraal staan. 

Een van de activiteiten was de Ted Talk “Th!nk East NL: Meet the New 

Milkman”. Van melkboer naar sojateelt, dat is het verhaal van de Twentse 

boeren Tom en Bart Grobben van De Nieuwe Melkboer. Tijdens de Ted 

Talk vertelden de broers over hun project om melk te produceren zonder 

dat er een koe aan te pas komt: door het telen van Nederlandse soja 

voor plantaardige melk. Bij hun bedrijf wordt één hectare soja gebouwd. 

Kijkend naar de kleine sojabonen bijna niet voor te stellen, maar het veldje 

levert wel 10.000 liter sojamelk. 

1 Hectare
soja

10.000L
sojamelk

Europarlementariër Mohammed Chahim
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Met hun plantaardige melk geeft De Nieuwe Melkboer vorm 

aan twee transities tegelijk: de verschuiving naar een meer 

plantaardig voedselpatroon en het verkorten van de keten. 

De food mile, de afstand van producent tot consument, is 

heel laag bij de Nieuwe Melkboer. Hiermee maken zij de 

landbouw duurzamer en lokaler. 

In de Ted Talk reflecteerden ook Martin Scholten van de 

Wageningen Universiteit, gedeputeerde Eddy van Hijum van 

de provincie Overijssel en Wendy de Jong van Oost NL op 

het thema duurzame voedselproductie. Het (internationale) 

publiek werd geïnspireerd om samen te kijken naar duurzame 

oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties in 

de voedselketen. De Nieuwe Melkboer bewijst dat zij op 

verschillende aspecten van de transitie naar klimaatneutrale 

landbouw en voedselproductie zeer innovatief is en potentie 

heeft om binnen een Europese context op te schalen. 

“De Nieuwe Melkboer bewijst dat 
zij op verschillende aspecten van 
de transitie naar klimaat neutrale 
landbouw en voedselproductie zeer 
innovatief is en potentie heeft om 
binnen een Europese context op te 

schalen.”  De Nieuwe Melkboer
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Andere highlights 
lobby
Extra afspraken voor Twente 

met het Rijk in de Omgevingsagenda Oost-Nederland 

Met de stad, regio, provincie en de nationale overheid werken we samen aan opgaven 

als bereikbaarheid, verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Een van de 

instrumenten hiervoor is de omgevingsagenda. Dit is een nieuw instrument, Landsdeel 

Oost heeft als eerste landsdeel zijn omgevingsagenda gereed: de Omgevingsagenda 

Oost-Nederland. Deze is dan ook als een pilot benoemd. De Omgevingsagenda 

Oost-Nederland is een gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie 

(NOVI). De NOVI is een instrument uit de Omgevingswet en zorgt ervoor dat de 

maatschappelijke opgaven met een ruimtelijk-fysieke component beter uitgevoerd 

kunnen worden. De Omgevingsagenda Oost-Nederland is op 26 juni 2020 vastgesteld 

in de ministerraad. In deze agenda zijn acht Omgevingsopgaven uitgewerkt. Dat zijn 

juist die opgaven waar Rijk en landsdeel een gezamenlijke opgave hebben.

Een daarvan is de gezamenlijke opgave om Twente als bereikbare 

en internationale technologische topregio verder te versterken. Voor 

Twente zijn dan ook vier extra aanvullende afspraken gemaakt met 

het Rijk, bovenop al bestaande afspraken zoals de Regio Deal Twente, 

Regionale Energiestrategie (RES) en Toekomstbeeld OV 2040. Deze 

extra afspraken zijn: 

1. Het versterken van agglomeratiekracht van Twente, met de 

focus op talent, door onderzoek te doen naar de samenhang 

tussen topwerklocaties en stations Twente (Enschede, 

Kennispark, Hengelo);

2. Twente te ontwikkelen tot ‘Real life living lab’, waardoor  

we onze innovaties van pilot naar uitvoering brengen;

3. Het gezamenlijk ontwikkelen van een integrale en 

bovenregionale aanpak klimaatadaptatie en het vergroten van 

het retentievermogen van Twente;

4. Het gezamenlijk verkennen van de mogelijkheid om een 

medisch laboratorium te vestigen in Twente om medische 

innovaties ook te kunnen produceren in Twente. 

De Omgevingsagenda Oost-Nederland is een adaptieve agenda, 

die gevoed en geactualiseerd wordt door trends en ontwikkelingen. 

De agenda betreft de middellange tot lange termijn.

Regio Deal Twente leidt tot concrete resultaten

De Regio Deal is een investering van 150 miljoen euro in de 

regio en een meerjarig partnerschap tussen het Rijk, provincie 

Overijssel, Twentse gemeenten, ondernemers en onderwijs- en 

kennisinstellingen in Twente. Dit programma is in 2020 op 

volle kracht in de uitvoering gekomen en leidt tot concrete 

resultaten. Zie voor een overzicht van deze resultaten de 

voortgangsrapportage Investeren in Twente.Het inhoudelijk 

gesprek met het Rijk wordt op vijf prioritaire thema’s gevoerd. 

Dit zijn digitalisering (o.a. rond het Fraunhofer Project Center), 

innovatie in de zorg (o.a. binnen het project TopFit Citizens 

Lab Oost), circulair textiel in Twente, de kringlooplandbouw 

(rond programma Mineral Valley Twente) en Leven-Lang-

Ontwikkelen en een dynamische arbeidsmarkt (o.a. via 

Twents Fonds voor Vakmanschap). Veel van deze thema’s 

zijn belangrijk voor het herstel van de economie na de 

coronacrisis. Deze thema’s sluiten ook aan bij de Overijsselse 

herstel- en transitieaanpak coronacrisis. Twente roept het 

Rijk op om bestaande instrumenten binnen de Regio Deal te 

benutten voor het herstel na corona. 
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Mooie stappen gezet op het gebied van grensstatistiek

Twente en de provincie Overijssel hebben de krachten gebundeld om een 

pilot grensstatistiek te starten, gebaseerd op een 360 graden view waarin 

regio Twente vergeleken wordt met omliggende regio’s in Nederland en 

Duitsland. Deze benadering maakt het mogelijk kennis te maken met 

zowel de Nederlandse als Duitse regio’s grenzend aan Twente. Motto 

van deze benadering is ‘onbekend maar onbemind’. Het CBS en de 

statistiekbureaus van Noordrijn Westfalen en Nedersaksen hebben eind 

2019 een portal opgeleverd met een eerste selectie van relevante grensdata. 

Tegelijkertijd is voor het gebied Oost Nederland-Münsterland in 2020 een 

Grenslandmonitor ontwikkeld. De Grenslandmonitor is een dashboard die 

op basis van de gegevens uit het Grenslandportaal van het CBS inzicht geeft 

in grensoverschrijdende effecten op de vier thema’s van het Memorandum 

Oost-Nederland – Münsterland: economie, onderwijs, arbeidsmarkt en 

mobiliteit. Dit doet de Grenslandmonitor door middel van het weergeven 

van trends aan de hand van gezamenlijke data specifiek voor het gebied 

Oost-Nederland – Münsterland. 

Deze gegevens kunnen een solide basis vormen voor het beleid. De eerste 

fase van het project is afgerond. We lopen nu warm voor fase twee, waarin 

indicatoren bij de vier thema’s van het Memorandum Oost-Nederland – 

Münsterland aan de dataportal en dashboard worden toegevoegd. 

Het project is inmiddels ook opgemerkt in Brussel en zou als voorbeeld 

kunnen gaan dienen voor langs de gehele grens. 

Nieuwjaarsbijeenkomst ‘lobby voor Twente’

Het Presidium van de Twenteraad organiseerde op 6 februari 

in het Stadhuis Almelo een Nieuwjaarsbijeenkomst voor 

Raadsleden waarbij Statenleden van de provincie Overijssel, 

bestuursleden van het Waterschap Vechtstromen, leden van 

de Twente Board, de Young Twente Board, de Twentse colleges 

van B&W en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt te gast waren. 

Een avond waarop ontmoeten, netwerken en verbinden 

centraal stond, naast een interactief inhoudelijk programma 

over de Twentse lobby. 
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Tweedaags werkbezoek aan Brussel (geannuleerd)

Op 18 en 19 maart stond een tweedaags bestuurlijk werkbezoek van 

de regio’s Cleantech, Twente en Zwolle en de provincie Overijssel 

aan Brussel gepland. In navolging van de Europese Week van Regio’s 

en Steden in oktober 2019 en met het oog op de concretisering van 

de Europese agenda, was dit werkbezoek bedoeld om verdiepende 

gesprekken te voeren met Europese stakeholders op basis van onze 

agenda. Het zou gaan om kennis opdoen, delen en inzetten. “Wie in 

Brussel niet aan tafel zit, staat op het menu” is in deze context een 

toepasselijke quote. 

Gezien het belang van massa in Europa was dit werkbezoek 

georganiseerd in nauwe samenwerking tussen de regio’s en de 

provincie Overijssel. De thema’s corridorontwikkeling, human 

capital, circulaire landbouw en energietransitie stonden op 

de agenda. In verband met het coronavirus is het werkbezoek 

geannuleerd. 

Burgemeester Ellen Nauta nieuwe voorzitter Nederlandse delegatie 

Europees Comité van de Regio’s

Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente is vanaf 1 januari 2020 

de nieuwe voorzitter van de Nederlandse delegatie in het Comité 

van de Regio’s (CvdR) voor 2,5 jaar. Tijdens haar voorzitterschap wil 

Nauta de verbinding met de overige EU-instellingen en met name het 

Europees Parlement versterken. 

Als voorzitter vertegenwoordigt Ellen Nauta de VNG tijdens EU-

overleggen met het Rijk en de Tweede Kamer en neemt zij deel aan 

het Bestuurlijk Overleg Europa met de ministers van Buitenlandse 

Zaken en Binnenlandse Zaken en de koepelverenigingen.

Het Comité is een belangrijke instelling voor decentrale 

overheden in Brussel. Het fungeert voor hen als een spreekbuis. 

De Nederlandse vertegenwoordiging bestaat uit twaalf bestuurlijke 

vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en twaalf 

plaatsvervangers. 

Naast haar rol als delegatievoorzitter blijft Ellen Nauta lid van 

de VNG-Commissie Europa en Internationaal en de commissie 

Natuurlijk Hulpbronnen (NAT) van het Comité van de Regio’s, 

waar zij zich onder meer inzet voor de leefbaarheid van het 

platteland. Jeroen Diepenmaat (Enschede) is naast Nauta ook 

lid van de VNG-Commissie Europa en Internationaal. 

“Wie in Brussel 
niet aan tafel zit, 
staat op het menu”
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Tweedaags werkbezoek staatssecretaris Knops aan Twente 

(geannuleerd)

Op 30 september en 1 oktober stond een werkbezoek van 

staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aan Twente gepland. Tijdens het werkbezoek 

zou Knops worden geïnformeerd over de grensoverschrijdende 

samenwerking binnen EUREGIO en tussen Münster en Enschede.

Op het programma stonden onder andere een bezoek aan de 

Twentse Safety Campus, een rondleiding over Technology Base 

Twente, de ondertekening van Stedenpartnerschap Münster-

Enschede, Rondetafelgesprek met stakeholders en bestuurders, 

opening Feierzeit! 2020 en diverse gesprekken met direct betrokkenen 

inzake samenwerking Nederland-Duitsland. In verband met de 

coronamaatregelen kon dit werkbezoek geen doorgang vinden.

Arbeidsmarktregio Twente bouwt 

mee aan een krachtige Overijsselse economie

De provincie Overijssel heeft op 22 januari het Statenvoorstel ‘samen 

naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt’ 

geaccordeerd. Hierin is ook Techniekpact Twente voor 2020 ingebed. 

In dit kader organiseerde de provincie Overijssel eind 2019 de 

bijeenkomst ‘samen bouwen aan de Overijsselse economie’. 

Regio Twente en verschillende Twentse gemeenten hebben tijdens 

deze bijeenkomst strategische input geleverd. Hiermee heeft de 

arbeidsmarktregio Twente een grote bijdrage geleverd aan de Human 

Capital Agenda van de provincie Overijssel, om samen te werken 

aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt in 

Overijssel. 

Staatssecretaris Raymond Knops

“ Samen naar een 
inclusieve, wendbare 
en toekomstgerichte 
arbeidsmarkt” 
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Doorkijk 2021
In dit jaarverslag blikt het Team Lobby traditiegetrouw vooruit naar 

het komende jaar. Welke gebeurtenissen staan er op de agenda? 

Op weg naar 15, 16 en 17 maart 2021
Het jaar 2021 zal in het teken staan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met de ver-

kiezingen in het vooruitzicht is in september het laatste politieke jaar van het kabinet Rutte III 

van start gegaan. Een jaar waarin normaal gesproken politiek geoogst wordt. Maar normaal is 

het al een tijdje niet meer. Ook de komende maanden zal corona de politiek blijven domineren. 

De Tweede Kamerverkiezingen gaan er door het coronavirus ook heel anders uitzien. We moeten 

niet meer spreken van de verkiezingen van 17 maart, maar van die van 15, 16 en 17 maart: 

minister Ollongren wil de verkiezingen over drie dagen uitsmeren.

Voor de zomer hebben we onze input gegeven bij de programmacommissies en de komende 

tijd zullen we verder gaan met de voorbereidingen van de verkiezingen. We willen Den Haag 

nog dichter naar de regio halen. Hiervoor zullen we op weg naar de verkiezingen verschillende 

activiteiten ondernemen om (kandidaat-)Kamerleden goed aan de regio te binden.
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Strategische lobby-agenda in triple-helix verband 

De afgelopen jaren is de Twentse lobby richting Den Haag en Brussel 

succesvol aangestuurd vanuit de overheidstak Regio Twente, waarin 

alle veertien Twentse gemeenten vertegenwoordigd zijn. De lobby-inzet 

werd ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld en gecoördineerd met de 

provincie Overijssel. Waar nodig en nuttig, werd samengewerkt met het 

bedrijfsleven en/of met onderwijsinstellingen. 

Om de economie van Twente nog meer te laten floreren en Twente te 

ontwikkelen tot een toonaangevende groene technologische topregio, 

wordt gewerkt in de nieuwe constructie van de Twente Board, met een 

gelijkwaardige samenwerking van onderwijs, overheid en ondernemers. 

Dat betekent minder (bestuurlijke) overleggen en één organisatie waarin 

wordt besloten en uitgevoerd. De Twente Board heeft in september 

haar strategisch plan 2020 – 2025 gelanceerd. Het strategisch plan 

heeft tot doel om op de lange termijn het verdienvermogen van Twente 

te behouden en te versterken. Onder dit strategisch plan komt een 

lobbyagenda. 

In de nieuwe constructie van de Twente Board zal de lobbyagenda 

worden bepaald door de 3O’s: onderwijs, overheid en ondernemers 

gezamenlijk. Dit vergt scherpe keuzes voor de lobby-inzet, zowel 

inhoudelijk als strategisch. Ook de aansturing van de lobby zal 

veranderen. Een goede lobbystrategie van deze 3O-gestuurde 

organisatie voor sociaaleconomische structuurversterking vereist 

een duidelijke agenda en focus, actieve participatie in relevante 

netwerken en samenwerking.

Het bestuursmodel Twente Board kenmerkt zich door een gelijk-

waardige samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs. 

Die samenwerking is gelijk de kracht van het model. Want alleen als 

we elkaars kennis en kunde optimaal inzetten en benutten, kunnen 

we gezamenlijk successen gaan boeken, zowel in als buiten Twente. 

En kan Twente nog meer betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie.

En verder...

... gaan we volgend jaar ook weer volle kracht vooruit richting Brussel 

als het gaat om de TEN-Tcorridor. Er wordt een bezoek van de Europese 

Commissie/Brussel gepland voor september-oktober. Hierbij nodigen 

we onder andere dhr. Ruijters uit, directeur DG MOVE, alsmede 

Europarlementariërs en ministerie IenW voor een update van het CEF-

project Twentekanalen en de grensoverschrijdende treinverbindingen 

Amsterdam-Berlijn en Zwolle –Münster. 

Laat dit jaarverslag gerust een aanleiding 

zijn om contact met ons te leggen.

Team lobby

Hans Verbeek, lobbyist Den Haag

h.verbeek@regiotwente.nl, 

+31 (0)620227964

Jasper Kerkwijk, senior adviseur public affairs

j.kerkwijk@regiotwente.nl, 

+31 (0)615050268

Ayke van Bloem, adviseur public affairs

a.vanbloem@regiotwente.nl, 

+31 (0)650067237
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regiotwente.nl

B E Z O E K A D R E S

Twentehuis

Nijverheidstraat 30

7511 JM Enschede
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