Op weg naar Technology Base Twente
Nieuwe bedrijven
De voormalige vliegbasis Twenthe wordt ontwikkeld tot een iconisch bedrijventerrein op
het gebied van de moderne maakindustrie met behoud van een vliegfunctie: de
Technology Base Twente ((www.technologybasetwente.nl). Hieronder vindt u informatie
over de zoektocht naar nieuwe bedrijven voor de Technology Base Twente.
Top- en Kwaliteitsteam zijn in maart 2015 benoemd door de colleges van B&W van de
gemeente Enschede en GS van de provincie Overijssel. Het Topteam legt zich toe op het
versterken van het bedrijven- en kenniscluster Advanced Materials en Advanced
Manufacturing in Twente. Het Topteam verkent een aantal mogelijke initiatieven en is
daarover in gesprek. In het eerste kwartaal van 2016 is er een volgend tussenbericht te
verwachten.
Het Kwaliteitsteam buigt zich over de ruimtelijke kwaliteit, richting en ambitie rond de
ontwikkeling van de voormalige luchthaven Twente tot Technology Base.
Hoe snel een nieuw initiatief in het gebied kan ‘landen’ is afhankelijk van de aard van het
initiatief. De doorlooptijd van de benodigde procedures wordt daarbij bepaald door:
Ø   de type activiteit (bv. wel of niet milieuvergunningplichtig)
Ø   de flexibiliteit (bestaande, tijdelijke of permanente bouwwerken).
De doorlooptijden (voorbereiding, interne procedures en wettelijke termijnen) verschillen
daardoor van enkele maanden tot anderhalf jaar. Verder is het verloop afhankelijk van
het al dan niet instellen van beroep door belanghebbenden.
Het gebruik van drones voor allerlei toepassingen maakt een forse groei door en
ondernemers die toepassingen ontwikkelen, hebben behoefte aan een testlocatie. Er
worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd met ondernemers over wat de
markt nu precies vraagt en wat dit dan vervolgens vergt van de overheden en betrokken
stakeholders. Twente Safety Campus heeft momenteel een licentie om met drones te
vliegen, en doet dat ook al enige tijd.
Aeronextlife heeft een huurovereenkomst gesloten voor hangar 8 en 9. Ze bereiden zich
nu voor om na het verlenen van de omgevingsvergunning te starten in het eerste
kwartaal van 2016. Zowel Top- als Kwaliteitsteam vinden Aeronextlife passen binnen het
concept van de Technology Base Twente.
Daarnaast hebben drie business vliegbedrijven bedrijven gevraagd om op korte termijn
gebruik te mogen maken van de start- en landingsbaan.	
  

	
  

