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Motie Richting aan governance ontwikkelingluchthaventerrein

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017, besprekende
de Zomemota 2017,

Constaterende dat:
•  De gemeente Enschede en de provincie Overijssel in de aanloop naar de 

ontwikkeling van een grote commerciële luchthaven per december 2010 
gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling Area Development Twente 
(ADT) zijn ingestapt;

• De ontwikkelingen rond Technology Base Twente (TechBT) afwijken van 
de initiële opzet van de plannen bij het uitwerken van de ‘vlekkenplannen’;

•  In de ‘Procesnotitie april 2017’ een oriëntatiefase wordt beschreven waaruit 
een voorstel “Kaders en eigendomsperspectieven” moet ontstaan;

Overwegende dat:
•  Het van belang is dat al in de oriëntatiefase de wensen van de raad een plek 

krijgen, om te voorkomen dat er vertraging op zou treden als de uitkomst 
van de consultatiefase niet de goedkeuring van de raad krijgt;

•  De huidige ontwikkelingen in het gebied zich veel minder goed lenen voor 
het aangaan van een gemeenschappelijke regeling;

•  Een gemeenschappelijke regeling moeilijker te controleren en te sturen is, 
wat slecht is voor de democratische legitimiteit;

•  De huidige gemeenschappelijke regeling de financiële en bureaucratische 
gevolgen uit het verleden met zich meedraagt;

•  Deze gevolgen de ontwikkeling van TechBT in de weg zitten;
•  De samenwerking tussen gemeente en provincie van zeer groot belang is 

voor de ontwikkeling van het gebied en TechBT in het bijzonder, maar dat 
dit beter kan als ieder de eigen rollen invult;

Draagt het college op:
•  In het voorstel ‘Kaders en eigendomsperspectieven’ uit te gaan van het 

opheffen van de gemeenschappelijke regeling ADT;
•  Dit voorstel voor behandeling van de Programmabegroting 2018 aan de raad 

voor te leggen;


