
 
    

Aan: de gemeenteraden van de regio Twente 

 

 

Onderwerp: “Panorama Twente 2040”  

Datum:  16 april 2019 

 

Geachte dames, heren, 

Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december 2018 “Panorama Nederland” aangeboden aan minister 

Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dit Panorama is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de 

komende decennia kan gaan veranderen tegen de achtergrond van de verandering van het klimaat, de 

hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. De Rijksadviseurs pleiten 

ervoor om deze grote opgaven in samenhang op te pakken op de schaal van de regio. Zij roepen gemeenten op 

om samen met provincie en Rijk voor elke regio een “Omgevingsagenda” te maken. Voor meer informatie 

mogen wij u verwijzen naar www.collegevanrijksadviseurs.nl.  

Ook de samenleving in Twente krijgt te maken met deze maatschappelijke grote en zeer urgente opgaven; 

opgaven die we alleen adequaat kunnen aanpakken als we dat samen doen.  

De Werkgroep Regio Metropool Twente stelt aan de 14 Twentse gemeenten voor om gehoor te geven aan de 

oproep van de Rijksadviseurs: laten we Panorama Nederland vertalen naar “PANORAMA TWENTE 2040”, een 

integrale omgevingsagenda voor effectieve samenwerking in de regio Twente.   

Panorama Twente 2040 zal een impuls geven aan die samenwerking en een krachtig instrument zijn om  

a. De opgaven in onderlinge samenhang aan te pakken o.a. door de omgevingsvisies, die door individuele 

gemeenten vervaardigd zijn, strategisch op elkaar af te stemmen en kruisverbanden te leggen tussen 

lopende initiatieven zoals de Agenda voor Twente en “High Tech Twente als perspectiefgebied” 

b. De inwoners en maatschappelijke organisaties veel directer te betrekken bij het in de eigen 

leefomgeving helpen oplossen van de grote opgaven waarmee ze allen min of meer persoonlijk te 

maken krijgen. Juist als de opgaven op het schaalniveau van inwoners offers gaan vragen, is hun 

betrokkenheid cruciaal. De opgaven vanuit Panorama Nederland vormen een uitgelezen kans om de 

nieuwe omgevingswet in de praktijk te brengen. 

c. In Twente nieuw elan en een positief klimaat te scheppen waarin het zinvol en cool is om zelf initiatief 

te nemen, mede omdat de overheid daarbij volop ondersteuning verleent.   

 

Wij lichten ons voorstel nader toe in bijgevoegd werkdocument.  

Onze werkgroep bestaat uit een klein aantal inwoners en ondernemers die nauw betrokken zijn bij de 

toekomst van ons Twente. Wij hebben de afgelopen maanden actief, bij een groot aantal organisaties die een 

rol (gaan) spelen bij de aanpak van de opgaven gepeild of er bij hen draagvlak is om ons voorstel te steunen. 

Wij voelen ons voldoende geruggesteund om u hierbij ons voorstel voor te leggen. Ook de rijksadviseurs 

hebben zeer positief gereageerd op het voorstel. 

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/


 
 

Wij gaan graag op korte termijn met u in gesprek om het voorstel toe te lichten. Op korte termijn zien wij 

hiertoe een drietal mogelijkheden: 

1. De werkgroep zou een korte pitch kunnen verzorgen op de eerstvolgende bijeenkomst van de 

regioraad. 

2. Wij gaan graag met u in gesprek op het D’ran Festival (17 of 18 mei) waar wij een presentatie zullen 

verzorgen, die uitnodigt tot dialoog met de festivalbezoekers. De door ons benaderde organisaties 

zouden daarbij aanwezig kunnen zijn. 

3. Het ministerie van BZK zal in de periode 7 tot en met 12 juli 2019 samen met de provincie Overijssel in 

Almelo “Panorama Nederland ” aan U, de inwoners, ondernemers en organisaties in Twente 

presenteren.  Wij willen op dezelfde locatie ons voorstel over “Panorama Twente 2040”  met 

ondersteuning van (een van) de rijksadviseurs toelichten. Ons doel hierbij is om aldaar via dialoog 

draagvlak voor het voorstel te vergroten en input op te halen voor een eerste concept Plan van 

Aanpak.  

Graag zouden we samen toewerken naar een startbijeenkomst over Panorama 2040 in het najaar van 2019. 

Wij kunnen en willen dit niet alleen doen en hebben uw steun nodig. Helpt u mee om de regionale 

democratie op vernieuwende wijze vorm te geven en toekomstbestendigheid van Twente te vergroten? 

 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Regio Metropool Twente,  
Namens deze,  
 
 
 
 
Ruud van der Koelen 
Hans de Gruil 
Bert ter Horst 
 
 
 
 
 
Correspondentie: 
E: bert.t.horst@gmail.com 
T: 0628787890 
CC:  
Regio Twente,  
O. van Veldhuizen 
Rijksadviseurs 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


