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Inleiding

Doel van deze overeenkomst

De Twentse gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland,

Deze overeenkomst heeft tot doel afspraken vast

Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo,

te leggen tussen gemeenten en provincie over

Bestuursovereenkomst programmeren
bedrijventerreinen Twente
Aldus overeengekomen en in vijftienvoud ondertekend te Enschede op 28 september 2017,

Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten,

het in balans brengen van vraag en aanbod van

Tubbergen, Twenterand en Wierden en de provincie

bedrijventerreinen gericht op:

De gemeente Dinkelland vertegenwoordigd

Overijssel hebben met elkaar afspraken gemaakt over

• Zuinig zijn met het toevoegen van nieuwe hectares

door Wethouder B. Brand

het programmeren van bedrijventerreinen in Twente.

bedrijventerrein;
• Voor die gemeenten met meer dan 100% van de

Overwegende dat

behoefte aan harde plannen:

• Gemeenten en provincie in 2016-2017 gezamenlijk

- Programmeren gericht op maximaal 100%

een traject hebben doorlopen om reg iona Ie

van de lokale behoefte op gemeenteniveau

afspraken bedrijventerreinen met elkaar te maken;

op 1 juli 2020;

• De Colleges van B&W van de gemeenten en GS van

afsprakendocument richting de afname van het

hebben bereikt over het in balans brengen van

aanbod aan plancapaciteit;

2020;

door Wethouder E.J. Volmerink

- Het zetten van stappen conform het

de provincie op 29 maart 2017 overeenstemming
vraag en aanbod van bedrijventerreinen op 1 juli

De gemeente Hengelo vertegenwoordigd
door Wethouder M. J. H. Elferink

- Beide door het opstellen van een plan van
aanpak ultimo 1 november 2017.

De gemeente Enschede

tegenwoordigd

____D~e gemeente Losser ve egenwoordigd

door Wethouder P. Weiman

door

eester J. P.

ebben

• Deze afspraken zijn vastgelegd in het document
"Afspraken Regionale Bedrijventerreinen
Programmering Twente 2017-2020";
• De Colleges van B&W en Gedeputeerde Staten deze

Geldigheidsduur
De afspraken gelden voor de periode 1 juli 2017 tot
en met 1 juli 2020.

afspraken ter informatie en/of ter besluitvorming
hebben voorgelegd aan hun Raden en Staten;
• De Raden in voorkomende gevallen hebben
ingestemd met de gemaakte afspraken.

De gemeente

aksbergen vertegenwoordigd

De gemeente Wierden vertegenwoordigd

door Wethouder E.V. Prent

door Wethouder D. Span-Kiekebeld

Afspraken
Door ondertekening stemmen partijen in met de
"Afspraken regionale Bedrijventerreinen

Constaterende dat

Programmering Twente 2017-2020" d.d.

• Het voor het versterken van de economie van

30 maart 2017.

--------

\
·-~~

afspraken in het onderliggende afsprakendocument
De qerneer.....___."Llof van Twente vertegenwoordigd
door Wethouder W.J.H. Meulenkamp

De gemeente Twenterand vertegenwoordigd
der M. van Abbema

Twente belangrijk is om vraag en aanbod van
bedrijventerreinen in balans te hebben;
e gemeente Rijssen-Holten vertegenwoordigd
door Wethouder

De gemeente Hellendoorn vertegenwoordigd

Jijhof

door Wethouder J.H. van den Dolder

De gemeente Oldenzaal vertegenwoordigd

De gemeente Almelo vertegenwoordigd

d o

doof Wethouder

ethouder A.J. Renkema

_,,,,,. f'·
De provincie Overijssel vertegenwoordigd
do r Gedeputeerde Y.J. van Hijum

