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ONDERWERP 

Eindadvies Kwaliteitsteam 

 

 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Het Kwaliteitsteam heeft 6 oktober 2016 het eindadvies aangeboden aan ons college en aan 

Gedeputeerde Staten van Overijssel. Te doen gebruikelijk hebben wij dit advies eerst van een 

bestuurlijke reactie willen voorzien alvorens het aan uw Raad aan te bieden. Deze reactie 

hebben wij afgestemd met Gedeputeerde Staten die op dezelfde manier hiermee is omgegaan.  

 

Wij schrijven deze brief tevens met het oog op de vergadering van uw Raad a.s. dinsdag 8 

november 2016. In deze brief gaan wij nader in op de adviezen van het Kwaliteitsteam en de 

verankering in de diverse documenten. Het eindadvies van het Kwaliteitsteam, dat wij u samen 

met door het Kwaliteitsteam opgestelde werkboek aanbieden, gaat over de kwaliteitsborging op 

uitvoeringsniveau, gekoppeld aan de beleidsregels van het bestemmingsplan. Deze laatste 

worden in het voorjaar aan u ter besluitvorming voorgelegd, zodat er volgens ons nog 

voldoende ruimte is om over het eindadvies met u van gedachten te wisselen. 

 

Wij herkennen de worsteling in dit complexe en dynamische dossier om de verschillende 

informatiestromen in samenhang met de diverse producten en beslismomenten te beschouwen. 

In de brief van 25 oktober jl hebben wij u een schets gegeven van de onderlinge samenhang en 

de bijbehorende tijdslijn. Graag zijn wij bereid met u in gesprek te gaan welke andere manieren 

hier nog verder aan kunnen bijdragen. 
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Aanleiding  

Na de presentatie van het advies van de Commissie van Wijzen en het Plan van Aanpak voor 

de uitvoering daarvan, is een uitgebreid traject doorlopen om tot daadwerkelijke herontwikkeling 

van het gebied te komen. Onderdeel daarvan was het instellen van een Kwaliteitsteam. 

Sindsdien heeft het Kwaliteitsteam onder meer een gebiedsprofiel en een advies over de 

beeldkwaliteit met spelregels opgeleverd. Het gebiedsprofiel en het beeldkwaliteitsplan zijn 

november 2015 gepresenteerd en verwerkt in de structuurvisie en de provinciale gebiedsvisie. 

Op 6 april dit jaar hebben wij in de brief over de stand van zaken van de Technology Base 

Twente, ook aandacht besteed aan de adviezen van het Kwaliteitsteam, zoals verwerkt in het 

ontwikkelperspectief, de op handen zijnde structuurvisie en de ontwerpbestemmingsplannen. In 

het kader van het voorgaande is de oproep van de raad tot snelheid en het faciliteren van 

nieuwe initiatieven in acht genomen. 

 

Verwerking adviezen kwaliteitsteam 

De structuurvisie beschrijft de bandbreedte waarbinnen een beoogde ontwikkeling van het 

plangebied mogelijk wordt gemaakt en geeft de kaders voor de bestemmingsplannen weer. 

Hoe het beeldkwaliteitsplan en het gebiedsprofiel van het Kwaliteitsteam zijn verwerkt in de 

verschillende stukken is terug te vinden in paragraaf 3.6.2.1 en 3.6.3 van de structuurvisie. In  

bijlage 1 van de structuurvisie is een overzicht opgenomen van de eerdere besluitvorming en de 

verschillende documenten sinds 2009. In de MER zijn de spelregels van het gebiedsprofiel 

gebruikt om de effecten op de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie van de varianten te 

beoordelen (vanaf blz 183). De inhoud van deze adviezen krijgt daardoor de status van een 

richtinggevend kader voor de verdere gebiedsontwikkeling. Met de vaststelling van de 

bestemmingsplannen en beleidsregels in het voorjaar van 2017 worden de adviezen verder 

juridisch verankerd.  

 

Op deze manier krijgt de ontwikkeling van Technology Base Twente met deze besluitvorming 

over de provinciale gebiedsvisie, de gemeentelijke structuurvisie en binnenkort de 

bestemmingsplannen en het luchthavenbesluit, steeds meer richting en gezicht. In die 

ontwikkeling zijn de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten voor ons belangrijke 

uitgangspunten. De bijdragen van het Kwaliteitsteam bieden goede aangrijpingspunten om 

deze bijzondere kwaliteiten van het plangebied te behouden en te versterken onder gelijktijdige 

herontwikkeling van dit unieke terrein tot een iconische internationale ontwikkel-, demonstratie- 

en productiezone. We zijn het Kwaliteitsteam dan ook zeer erkentelijk voor dit advies dat mede 

tot stand is gekomen na consultatie van enkele externe experts en een analyse van vier actuele 

aansprekende gebiedsontwikkelingen elders in het land. Veel van de inzichten zijn 

gepresenteerd op de expertmeeting van 14 september jl. waarbij een aantal van u ook 

aanwezig was.  

 

Nieuwe fase 

Nu de planologische kaders vergaand in procedure zijn, breekt er een nieuwe fase aan waarin 

we moeten ontdekken hoe we nieuwe ruimtelijke initiatieven binnen de gegeven planologische 

kaders tot wasdom kunnen brengen en de beoogde kwaliteiten praktisch kunnen borgen. Om 

die reden hebben we het Kwaliteitsteam verzocht ons te adviseren over bruikbare spelregels en 

ideeën voor de governance en organisatie van de gebiedsontwikkeling. Daar gaat het eerder 

genoemde eindadvies over. 
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Onze reactie op het eindadvies 

Het eindrapport bevat waardevolle adviezen die wij in de verdere uitwerking een plek willen 

geven. Bijv. in de gesprekken die op dit moment gevoerd worden met geïnteresseerde partijen 

voor het gebied, maar ook met bestaande partners. Wij vinden het belangrijk om in afstemming 

met de huidige en toekomstige gebruikers en/of ontwikkelaar(s) van het gebied tot een 

governance-structuur te komen die bijdraagt aan het behoud van de landschappelijke 

kwaliteiten van het gebied en die het unieke karakter van Technology Base Twente kan 

versterken. Dit past zowel binnen de lijn die wij vanuit de ideeën van eigentijdse 

gebiedsontwikkeling willen hanteren als binnen het gedachtegoed van de nieuwe 

Omgevingswet. We willen niet zonder participatie van belanghebbenden met opties komen die 

op zijn slechtst onvoorziene barrières opwerpen voor interessante gebiedsontwikkelaars die 

belangstelling hebben om het gehele noordelijk plangebied integraal te ontwikkelen en te 

exploiteren.  

 

De 10 gouden regels 

De regels in het eindadvies zijn goed bruikbaar, al zijn ze qua aard en doorwerking zeer 

verschillend. De regels nr 4 “maak geen eindplaatje maar ga voor organisch ontwikkelen” en nr 

10 “Neem de tijd” willen we nadrukkelijk omarmen. Ook de oproep om te kiezen voor een 

scherp onderscheidend profiel op basis van kernwaarden van het gebied (regel 2) 

onderschrijven wij. In nauw overleg met de regiogemeenten wordt nu onder de noemer  TecBT:  

“dé iconische internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone”, het economische 

profiel van de voormalige luchthaven nader aangescherpt. Dit wordt in het bestemmingsplan 

vastgelegd. Elke partij die de verdere ontwikkeling van het plangebied ter hand wil nemen, moet  

binnen de publieke planologische kaders (structuurvisie, bestemmingsplannen, beleidsregels, 

provinciale gebiedsvisie, luchthavenbesluit) handelen. Deze kaders zijn momenteel vergaand in 

procedure en er wordt op gekoerst dat alle kaders in het voorjaar 2017 zijn vastgesteld.  

 

In onderstaande tabel geven we een korte reactie op elk van de 10 regels.  

Gouden regel Reactie colleges Overijssel en Enschede 

1. Organiseer een stuur-
groep  

In samenspel met de partners willen wij dit uitwerken 

2. Stuur op een duidelijk 
profiel op basis van 
kernwaarden 

Wordt volledig onderschreven. Ook zeer gewenst gelet op de 

unieke kwaliteiten van het terrein om dit als “try-out zone” te 

behouden als bijdrage aan de Twentse economie.  

3. Ken de 
(on)mogelijkheden 

Wordt herkend. Juist bij organische ontwikkeling is het 

belangrijk om „no regret‟-maatregelen goed in beeld te 

hebben. Ontwerpend onderzoek kan vervolgens maatwerk 

leveren wanneer een concrete vraag zich voordoet en zich 

nieuwe initiatieven voordoen.  

4. Maak geen eindplaatje 
maar ga voor 
organisch ontwikkelen 

Wordt volledig onderschreven. Zie ook 1. In overleg met de 

partners wordt de vorm van kwaliteitsregie- en borging nader 

ingevuld. 
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5. Zorg voor voldoende 
flexibiliteit binnen 
afgesproken kaders 

Wordt volledig onderschreven. Het gemeentelijk 

bestemmingsplan en de beleidsregels moeten dit ook 

bieden. Tegelijk zijn er bindende kaders (zie regel 2) die 

maken dat je soms ook nee zegt tegen een belangstellende 

investeerder.  

6. Voer een proactieve 
acquisitie 

Wordt volledig onderschreven. In combinatie met regel 2 zal 

er proactief en selectief aan acquisitie worden gedaan naar 

nieuwe bedrijvigheid passend binnen het profiel en die bij 

voorkeur waarde toevoegt boven wat er al is. Dit is natuurlijk 

in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 

(toekomstige) eigenaren, zodat er een magneetwerking naar 

het gebied ontstaat.  

7. Inspireer en 
enthousiasmeer 
(toekomstige) klanten 

Het advies om ontwerpend onderzoek te benutten waarbij 

met dynamische kaders samen met belangstellende 

investeerders nieuwe kansen worden verkend, wordt  primair 

door Enschede en de eigenaren nader bekeken (zie ook 2 

en 9). 

8. Zorg voor een 
eenduidige en 
transparante 
communicatie 

In beginsel wordt dit onderschreven. Maar tegelijk met de 

kanttekening dat het plangebied de facto twee verschillende 

ontwikkelpartners kent (noordelijk plangebied + 

evenemententerrein Van Eck) met elk een eigen profiel. Dit 

vergt dus nadere uitwerking. 

9. Kies voor 
kwaliteitsregie 

De manier waarop de kwaliteitsborging wordt vormgegeven 

moet per partij worden verkend. Voor een potentiële 

gebiedsontwikkelaar van het noordelijk plangebied (inclusief 

luchthaven) kan dat anders zijn dan bij Van Eck. Enschede 

heeft nu al positieve ervaringen met een proactieve rol van 

de stadsbouwmeester, o.a.. bij de binnenstad van Enschede.  

In de geest van de nieuwe omgevingswet kunnen wij ons 

goed voorstellen dat ook voor dit gebied een multidisciplinair 

team wordt ingesteld (samenstelling kan variabel zijn), met 

een vergelijkbare proactieve rol mbt ruimtelijke kwaliteit 

(landschap, ruimtelijke inpassing, welstand, beeldkwaliteit 

e.a.). Daarbij is het zaak om niet te werken vanuit vooraf 

gedefinieerde strakke welstandseisen, maar om kwaliteit en 

welstand gezamenlijk te definiëren en organisch vorm te 

geven.  

10. Neem de tijd Wordt volledig onderschreven. Er moet geen drive zijn om zo 

snel mogelijk zoveel mogelijk opbrengsten te genereren 

binnen een grex-gedreven exploitatieopzet. Elke toevoeging 

moet zo goed mogelijk bijdragen aan het beoogde unieke 

profiel, de community en de magneetwerking. Dat vergt tijd 

en geduld. 
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Doorkijk naar het vervolg  

Het voorstel voor een breed samengestelde stuurgroep als een nieuwe gebiedsautoriteit voor 

het gehele terrein van de voormalige militaire luchthaven en onafhankelijk gebiedsregisseur, 

willen wij graag bespreken met de huidige partners. Wij zien ook in het model Kleefse Waard, 

zoals in het eindadvies als casus beschreven, een goede inspiratiebron. Dit gebied heeft een 

duidelijk gebiedsprofiel waarbij alleen ruimte wordt geboden voor nieuwe bedrijvigheid die past 

binnen dat profiel (cleantech). Met een uitvoeringsorganisatie die als een gebiedsregisseur 

verantwoordelijk is voor het parkmanagement, marketing, acquisitie, financieel en technisch 

beheer en onderhoud. 

 

Gebied in ontwikkeling 

Het plangebied Technology Base ondergaat nu een forse metamorfose en kent meerdere 

eigenaren, elk met een eigen profiel: 

 Van Eck met het evenemententerrein;  

 Provincie Overijssel (op dit moment) voor de EHS;  

 ADT voor het noordelijk plangebied met daarbinnen vier diverse gebruiksfuncties zoals 

luchthaven, drones, AMM-bedrijfsterrein en Safety&Security.  

Voor dit noordelijk plangebied worden bovendien oriënterende marktgesprekken gevoerd en 

gesproken over intenties tot samenwerking. Ook vanuit de markt is er ervaring en zijn er ideeën 

over de kwaliteitsregie. Dit biedt ook aanknopingspunten om over in gesprek te gaan. 

Binnenkort gaan wij graag met uw raad het gesprek aan over de toekomstige eigendomspositie 

van het gehele noordelijk plangebied.  

 

In deze complexe en dynamische situatie achten we het noodzakelijk om in samenspraak met 

de huidige en nieuwe partners te onderzoeken welke manier van samenwerking hieraan 

bijdraagt. We willen werken in de geest van de nieuwe omgevingswet waarin participatie voorop 

staat en waarin gebiedskwaliteit werkende weg vorm krijgt en niet vooraf in plannen, structuren, 

spelregels of organogrammen wordt dichtgetimmerd. Ook hier geldt dat een organische 

ontwikkeling van de gebiedsgovernance werkende weg vorm kan krijgen. Ook hierover gaan wij 

graag met uw raad het gesprek aan.  

 

Daarbij kan worden voortgebouwd op de samenwerking die nu al tussen een aantal van de 

betrokken partijen in het gebied is ontstaan in de Alliantiefabriek. In de Alliantiefabriek, die sinds 

eind 2015 functioneert, komt een groot aantal partijen bij elkaar die kleinere en grotere 

initiatieven bij elkaar brengt en tot realisatie probeert te brengen.  

Hierboven hebben wij al even de rol van ADT genoemd. ADT heeft binnen de kaders van de 

ontwikkelopdracht – o.a. plan van aanpak - belangrijke voortgang geboekt in de realisatie van 

de opgaven waar wij voor staan, binnen het advies van het Topteam en binnen de 

kwaliteitskaders die het Kwaliteitsteam heeft gegeven. 

 

 

Met bovenstaande ontwikkeling wordt naar onze mening recht gedaan aan de strekking van de   

motie „uitwerken voorstel stuurgroep en gebiedsregisseur‟, dd 31 oktober 2016. 
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Vervolg 

Zoals hiervoor gesteld volgen de bestemmingsplannen op de structuurvisie. De  

bestemmingsplannen worden in het voorjaar 2017 aan uw Raad voorgelegd.  

 

Hoogachtend,  

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de Secretaris, de Burgemeester, 

 

 

 

(M.J.M. Meijs) (dr. G.O. van Veldhuizen) 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Eindadvies Kwaliteitsteam en werkboek 


