
 
 

 
Motie Uitwerken voorstel stuurgroep en onafhankelijke gebiedsregisseur 

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op dinsdag 8 november 2016,  
 
Constaterende dat: 

● Het Kwaliteitsteam donderdag 6 oktober 2016 het advies in het eindrapport heeft aangeboden aan de 
bestuurders van TecBT (GLT); 

● Het Kwaliteitsteam op maandag 10 oktober 2016 per e-mail aan de deelnemers van de 
expertmeeting d.d. 14 september 2016 het volgende schrijft:  
“Samengevat gaat het advies in op het belang van een breed samengestelde stuurgroep, die zich 
verantwoordelijk voelt voor het gehele gebied, inclusief de werkparken, het leisure-deel en het 
natuurgebied. Dat er een breed gedragen gebiedsprofiel is, gebaseerd op kernwaarden. De 
stuurgroep stuurt een onafhankelijke, niet ambtelijke gebiedsregisseur aan die de omgeving actief 
betrekt en verschillende teams aanstuurt op het gebied van acquisitie, beheer en parkmanagement, 
ruimtelijke kwaliteit en communicatie. Belangrijk is het gebied actief in de markt te zetten, de tijd te 
nemen voor de ontwikkeling en nee zeggen wanneer er initiatieven komen die niet passen binnen het 
gebiedsprofiel. Ontwerpend onderzoek is een beproefd middel om samen met geïnteresseerde 
partijen te kijken naar de wijze waarop ze in het gebied een plek kunnen kijken en hoe de gebruikers 
elkaar kunnen versterken en faciliteiten kunnen delen. Ze zijn dan onderdeel van een community, 
met gemeenschappelijke voorzieningen en activiteiten en dragen zelf bij aan het succes van 
Technology Base Twente.”; 

● Het gebiedsprofiel en de spelregels zoals opgemaakt door het Kwaliteitsteam nooit door het college 
aan de raad als richtinggevend kader ter vaststelling zijn voorgelegd; 

● Het Kwaliteitsteam in zijn voorinspraak kenbaar maakt dat hij op onderdelen de adviezen terug ziet 
in de stukken. Het team betreurt dat het gebiedsprofiel en de spelregels nooit zijn vastgesteld in de 
gemeenteraad en provinciale staten als richtinggevend kader, maar dat het nu is gebruikt als 
inspiratiebron en in stukken uiteen valt, waardoor de samenhang verloren gaat; 

 
Overwegende dat: 

● De invulling van het totale gebied en de organische ontwikkeling van TecBT een sterke regie 
vraagt; 

● De gemeenteraad grote waarde hecht aan het eindadvies, het gebiedsprofiel en de spelregels zoals 
opgesteld door het Kwaliteitsteam; 

● Het een randvoorwaarde voor succes is om te ontwikkelen vanuit het algemeen belang en niet vanuit 
deelbelangen; 

● De gemeenteraad goed in positie gebracht moet worden voor haar kaderstellende en controlerende 
rol; 

 
Draagt het college op: 

● Voor 1 februari 2017 met een voorstel naar de raad te komen voor het instellen van een brede 
stuurgroep en een onafhankelijke en niet ambtelijke gebiedsregisseur, waarbij het voorstel recht doet 
aan de adviezen van het Kwaliteitsteam; 

● Hierbij tevens de bevoegdheden en financiële gevolgen in beeld te brengen; 
● In het voorstel de stuurgroep en gebiedsregisseur zodanig te positioneren dat zij vanuit hun 

specifieke, door de gemeenteraad vast te stellen opdracht, rechtstreeks aan de gemeenteraad en het 
college van B&W gevraagd en ongevraagd rapporteren; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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