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Topteam en Kwaliteitsteam presenteren adviezen: inhoud en vorm moeten samenkomen

Aantrekkingskracht Technology Base Twente verhogen
Door focus en samenwerking zal de Technology Base Twente zich succesvol kunnen ontwikkelen.
Dat is de essentie van de voortgangspresentaties die Topteam en Kwaliteitsteam op 27 oktober aan
belangstellenden, waaronder raad- en statenleden hebben gegeven. Nu het gebiedsprofiel en de
spelregels voor gebiedsontwikkeling gereed zijn, kunnen actief partijen worden geworven op het
gebied Hightech Systems and Materials (HTSM) en Advanced Materials and Manufacturing (AMM).
Om dit cluster voor Twente verder te versterken en vestiging in de regio aantrekkelijk te maken heeft
het Topteam haar eerste vier adviezen ontwikkeld die vanaf nu uitgevoerd kunnen worden. Parallel
hieraan werkt het Kwaliteitsteam met de eigenaren en huurders aan het samenhangend beeld en de
uitstraling van het gebied. Daarnaast werken provincie en gemeente aan onder meer het behoud van
de vliegfunctie en tussentijdse ontwikkelingen zoals Aeronextlife.
Basis op orde brengen en gezamenlijke ontwikkeling versnellen
De uitvoering door Topteam en Kwaliteitsteam van het advies van de commissie Wientjes heeft sinds het
voorjaar 2015 vorm gekregen. “De lange adem van 10 jaar om tot ontwikkeling van het gebied te komen,
zullen we op alle mogelijke manieren proberen te versnellen. Dit doen we zowel vanuit de regio als
daarbuiten,” aldus Aad Veenman, voorzitter van het Topteam. “Sinds onze start dit voorjaar hebben we een
grote ronde gemaakt door het speelveld van Advanced Materials en Manufacturing. Er zijn grote
ontwikkelingen op het gebied van materialen en fabriceren die in samenhang kansen opleveren voor de
regio en ook door bedrijven worden waargenomen. Het werven van private partijen is een kwestie van lange
adem. Dit betekent dat we de aantrekkelijkheid van het bedrijven en kenniscluster verder gaan vergroten,
een gezamenlijke roadmap voor de specialisatiestrategie maken, kiezen voor de smart-industry (slimme
producten met moderne productietechniek) en proeftuinen met geavanceerde productietechniek. Daarmee
brengen we de basis op orde voor het aantrekken, sneller en gezamenlijk ontwikkelen van bedrijvigheid. Het
doel hiervan is om het vliegwiel draaiende te krijgen.”
Werken aan een samenhangend beeld
Naast de adviezen van het Topteam dat van ‘buiten naar binnen’ werkt is het Kwaliteitsteam van ‘binnen
naar buiten’ met het gebied aan de slag gegaan. “De aantrekkelijkheid van het gebied moet op basis van de
kernwaarden vorm gaan krijgen. Het oeroude landgoedprincipe van nut en lust; productie en ontspanning
staat centraal. Voor de beeldkwaliteit zijn we gekomen tot 10 spelregels die variëren van sfeer en
bereikbaarheid tot verbinding en verlichting. Met bestaande eigenaren en huurders gaan we bekijken hoe we
nu al vorm kunnen geven aan de inrichting van het gebied zodat de samenhang zichtbaar blijft en het gebied
aantrekkelijk wordt voor bestaande en nieuwe partijen,” aldus Hilde Blank, voorzitter van het Kwaliteitsteam.
Achtergrond
Het Topteam en Kwaliteitsteam zijn beide onafhankelijk en in maart 2015 benoemd door provincie Overijssel
en gemeente Enschede. Het Topteam richt zich op duurzame industrieversterking in Twente en het
Kwaliteitsteam op het creëren van een onderscheidend gebiedsprofiel voor het gebied. Het doel is om snel,
maar secuur en gedegen en slagvaardig te werk te gaan. De adviezen en rapportages worden aangeboden
aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het college van B&W van de gemeente Enschede.
Via de projectsite www.technologybasetwente.nl is achtergrondinformatie beschikbaar over het project.

