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Bijlagen
Geen.
Sinds het brede draagvlak voor het advies van de commissie van Wijzen "Technology Base
Twente", is er hard gewerkt aan de realisatie van dit advies. I n uw vergadering van 25 mei j l .
heeft u ingestemd met de ontwerp provinciale gebiedsvisie en het ontwerp Luchthavenbesluit
Twente Airport (PS/2016/310). U hebt op 6 juli j l . ook ingestemd met het investeringsvoorstel
voor het programma Technology Base Twente tot een bedrag van 12 miljoen Euro
(PS/2016/486). De voorbije periode hebben de gemeentelijke en provinciale ruimtelijke
plannen ter inzage gelegen en er wordt nu gekoerst op de vaststelling van deze plannen.
De provinciale gebiedsvisie beschrijft de voorgenomen gebiedsontwikkeling van het gehele
terrein van de voormalige luchtmachtbasis tot de "Technology Base Twente". De
gebiedsontwikkeling draagt bij aan de versterking van de regionale economie van Twente. Als
basis voor alle ruimtelijke plannen is een integrale milieueffectrapportage uitgevoerd. De
Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 6 september haar definitieve advies op de
milieueffectrapportage uitgebracht en zij komt tot de conclusie dat de uitgevoerde
milieueffectrapportage een goede basis vormt voor de besluitvorming over de ruimtelijke
plannen.
Aan diverse initiatieven is te merken dat de voorziene afronding van de ruimtelijke plannen
meer zekerheid en perspectief biedt voor particuliere investeringen. U bent recent
geïnformeerd over de belangstelling onder enkele particuliere gebiedsontwikkelaars in het
gebied. U weet ook dat het Topteam kansrijke contacten heeft gelegd met ondernemingen die
belangstelling hebben voor proeffabricage in het gebied. Er begint reuring op gang te komen
en het is daarom van groot communicatief belang dat de provinciale gebiedsvisie op 12
oktober wordt vastgesteld door de Staten.
De ambitie om een beperkte luchthavenfunctie voort te zetten, maakt onlosmakelijk deel uit
van de herontwikkeling van het terrein zoals beschreven in de gebiedsvisie.
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besluitvormingsproces Luchthavenbesluit luchthaven Twente

Het exacte moment waarop het luchthavenbesluit ter vaststelling aan u kan worden
voorgelegd, kan op dit moment nog niet genoemd worden. We verwachten dat dit mogelijk
wordt in het vroege voorjaar 2017 (februari-april). We verwachten ook dat een nauwkeuriger
moment nog voor het kerstreces kan worden gegeven.
Zoals eerder aangegeven is het zeer gewenst dat uw vergadering van 12 oktober doorgang
vindt met de agendering van de volgende onderwerpen met bijbehorende stukken:
1. Vaststelling provinciale gebiedsvisie
2. De vaststelling van het ontwerp voor de verordening voor de Commissie Regionaal
Overleg
3. Het voornemen tot benoeming van de door ons voor te dragen beoogde voorzitter van de
Commissie Regionaal Overleg
Voor deze agendapunten zijn statenvoorstellen in voorbereiding en deze zullen u na 27
september (besluitvorming GS) worden aangeboden.

Datum

13.09.2016
Kenmerk

2016/0377714
Pagina

Met de gefaseerde besluitvorming over de verschillende ruimtelijke plannen van de provincie
(gebiedsvisie en het luchthavenbesluit) en van de gemeente (structuurvisie en
bestemmingsplannen) op 12 oktober en het vroege voorjaar van 2017, worden alle
planologische condities op een juridisch houdbare wijze vervuld en wordt een robuust
fundament gelegd waarop de adviezen van de commissie van wijzen verder gerealiseerd
kunnen worden.
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