
 

  
  
  
Hengelo, 10 december 2014 

  

Betreft: Technology base Twente 

  

Geacht College,  

  

Deze week nemen de gemeenteraad van Enschede en provinciale staten van Overijssel een besluit 

over het rapport van de commissie van wijzen. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de 

kansen voor een duurzaam economisch sterker Twente en welke rol de voormalige luchthaven 

daarbij kan spelen. 

 

Onze fractie is blij met de visie van de commissie op de Twentse economie voor de toekomst. Het 

belang van een regiobreed gedragen agenda op het gebied van bereikbaarheid, het belang van de 

maakindustrie voor duurzame economische ontwikkeling en de inzet op High Tech Systems en 

Materials zijn ons uit het hart gegrepen. De PvdA is van mening dat dit speerpunten zijn waarop we 

ons Twents economisch beleid de komende jaren moeten baseren. 

 

De commissie van wijzen adviseert deze ontwikkeling, onder de noemer ‘technology base Twente’, 

voor een belangrijk deel te laten landen op het terrein van de voormalige luchthaven. Het concrete 

voorstel is om op het terrein van de luchthaven een ‘internationale ontwikkel-, demonstratie- en 

productiezone voor advanced materials en manufacturing’ te realiseren. De PvdA-fractie is kritisch 

over deze ontwikkeling, gelet op het forse overschot aan beschikbare bedrijventerreinen in Twente. 

Daarnaast vragen wij ons af of een nieuwe hightech ontwikkeling, naast bijvoorbeeld het Business en 

Science Park en de High Tech campus van Thales, niet leidt tot teveel versnippering. 

 

Voor de PvdA-fractie roept dit de volgende vragen op: 

 

1. Wat is de reactie van het college op het rapport van de commissie van wijzen voor de 

realisatie van de technology base Twente? 

2. Deelt het college onze mening dat de inhoudelijke visie van de commissie op de economische 

structuur van Twente goede aanknopingspunten biedt voor de toekomst? 

3. Deelt het college de zorg van de PvdA-fractie als het gaat om de realisatie van de technology 

base op het luchthaventerrein, in relatie tot de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen in 

Twente? 

4. Past de door de commissie geschetste ontwikkeling binnen de bedrijventerreinenvisie zoals 

vastgesteld door de Netwerkstadgemeenten? 

5. Heeft het college zicht op de stappen die gezet gaan worden als vervolg op het rapport van 

de commissie van wijzen? Op welke wijze wordt de gemeente Hengelo daarbij betrokken? 

6. Is het college bereid, zodra voldoende duidelijk is over de plannen, met de gemeenteraad in 

gesprek te gaan over de consequenties? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

Maarten Hollander 

Fractievoorzitter 

  


