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Nieuwe wetgeving voor
stadsregio’s een feit
De zeven stadsregio’s:
de logica van samenwerking
De zeven stadsregio’s zijn de belangrijkste stedelijke gebieden in ons land. Hier
wonen en werken miljoenen mensen. Samen hebben deze regio’s een belangrijke
aanjaagfunctie voor de nationale economie. En in de afgelopen jaren is door deze
stadsregio’s aantoonbaar bijgedragen aan de oplossing van vraagstukken op het
gebied van ruimtelijk economische ontwikkeling, de woningmarkt en de mobiliteit.

Begin 2006 volgde de bevestiging met
de vaststelling van de wijzigingswet
Wgr-plus, die de stadsregio’s een duidelijke en stevige wettelijke basis gaf.
Samenwerking tussen gemeenten is
nodig omdat veel zaken niet ophouden
bij de gemeentegrens. Die gaan alle
inwoners van een gebied aan. Veel
gemeenten werken daarom al vrijwillig
samen. Logisch.
Maar voor sommige regio’s is vrijwillige
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samenwerking te vrijblijvend. In deze,
vaak sterk verstedelijkte gebieden zijn
de opgaven complex, het meest zichtbaar en kennen een sterke onderlinge
samenhang. Werken, wonen, voorzieningen, mobiliteit, leefbaarheid en
milieu moeten daarom op de schaal
van de stadsregio’s worden aangepast.
En vaak is in deze regio’s ook het gebrek
aan ruimte het grootst en dat betekent
dat er ook wel eens tegenstrijdige
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opvattingen zijn tussen gemeenten.
Daarom heeft het parlement sinds
1 januari 2006 zeven stadsregio’s een
duidelijke status gegeven door middel
van een wijziging van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen. Door
deze aanvulling zijn zogeheten Wgrplusregio’s onderscheiden, die op basis
van verschillende wetten taken en
bevoegdheden hebben gekregen.
Daarmee is voor een belangrijk deel de
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breed onderschreven noodzaak voor
niet vrijblijvende samenwerking omgezet in een verplichte samenwerking en
een verplichte uitvoering van bij wet
toegekende taken. Eigenlijk was dat al
een aantal jaren zo, maar dat was tijdelijk. Nu is het structureel.
Nederland kent zeven stadsregio’s:
- Regionaal Orgaan Amsterdam
(Stadsregio Amsterdam)
- Stadsgewest Haaglanden
- Stadsregio Rotterdam
- Bestuur Regio Utrecht (BRU)
- Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)
- Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE)
- Regio Twente.
De samenwerking in deze regio’s kent
al een lange geschiedenis (zie kader).
Met de inwerkingtreding van de
Wgr-plus krijgen de stadsregio’s een
structurele wettelijke basis.
En zij kunnen op deze manier voortvarend de ambities voor de krachtige,
evenwichtige en duurzame ontwikkeling van hun regio realiseren.
Takenpakket
De stadsregio’s hebben een bij de wet
vastgesteld takenpakket. In de wet
worden onder meer de volgende taken
genoemd:
• Ruimtelijke Ordening. Dit omvat de
taak om een regionaal structuurplan
op te stellen. Dit plan is het kader voor
de gemeentelijke bestemmingsplannen.
• Wonen. De woonruimteverdeling en
woningbouwprogrammering zijn instrumenten om onder meer te komen

4

tot een evenwichtiger spreiding van
inkomensgroepen binnen een stadsregio.

regionale promotie- en acquisitiebeleid gericht op bedrijfsvestiging en
toerisme.

• Verkeer en vervoer. Verkeer en vervoer
is een belangrijk beleidsterrein. Het
opdrachtgeverschap voor het openbaar vervoer en de subsidiëring van
infrastructurele maatregelen zijn bij
de stadsregio’s ondergebracht. De
bedragen voor infrastructuur variëren
per stadsregio tot maximal 225 miljoen euro. De stadsregio’s moeten ook
een regionaal verkeers- en vervoerplan opstellen.

De stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam
en het Stadsgewest Haaglanden
behartigen bovendien ook nog de
Jeugdzorg. Verschillende stadsregio’s
hebben een belangrijke taak op het
gebied van milieu. Deze stadsregio’s
moeten jaarlijks een milieuprogramma
opstellen. Periodiek kan ook een milieubeleidsplan worden uitgebracht.

• Werken. Samenwerkende gemeenten
stellen periodiek een regionaal-economische ontwikkelingsstrategie op. En
men moet ten minste aangeven welk
beleid wordt ontwikkeld ten aanzien
van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandelsvoorzieningen
die van regionaal belang zijn. Daar
hoort ook bij het vaststellen van het

Bestuur
De stadsregio’s kennen een algemeen
bestuur of ‘regioraad’, waarin raadsleden, wethouders en burgemeesters
zitting kunnen hebben. De leden worden door de verschillende gemeenteraden benoemd. Vergelijkbaar dus met de
Eerste Kamer. Iedere stadsregio kent
ook een dagelijks bestuur, waarbij de
leden ook eigen portefeuilles hebben.
In een stadsregio zijn leden van het
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dagelijks bestuur ook lid van het algemeen bestuur omdat regiobesturen
niet zijn gedualiseerd.
De samenstelling van het bestuur en
het aantal bestuurs- en raadsleden kan
per regio wisselen. Dat komt omdat
iedere regio in de gemeenschappelijke
regeling zelf bepaalt hoeveel leden worden aangewezen in het algemeen
bestuur van de stadsregio. Zo kan ook
een evenwichtige vertegenwoordiging
worden bereikt, gelet op de verschillen
in inwonertal.
Het is mogelijk om een voorzitter van
buitenaf aan te trekken, in plaats van
iemand uit de eigen gelederen te kiezen. Dat heeft bijvoorbeeld Stadsregio
Arnhem Nijmegen (KAN) gedaan. Bij de
overige stadsregio’s is de burgemeester
van de (grootste) centrumgemeente
voorzitter.

Van Kaderwet naar Wgr-plus
De geschiedenis van de huidige stadsregio’s kent een belangrijk ijkpunt in
1994. Duidelijk was dat een meer verplichtende vorm van samenwerking
tussen gemeenten in enkele regio’s
noodzakelijk was.
En dus treedt in 1994 de Kaderwet
‘bestuur in verandering’ in werking.
Deze tijdelijke wet is van toepassing
op de samenwerkingsgebieden rond
de steden Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Utrecht, Eindhoven/
Helmond, Arnhem/Nijmegen en
Enschede/Hengelo: de huidige zeven
stadsregio’s.
Gemeenten gaan ‘verplichtend’ in
regionaal verband een aantal taken op
het terrein van ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, verkeer en vervoer,
economische zaken en milieu uitvoeren. Lokale en regionale belangen

worden hierbij tegen elkaar
afgewogen.
De samenwerking in deze ‘Kaderwetgebieden’ levert nuttige resultaten op.
En dus is een proces in gang gezet om
vooral deze zeven regio’s een nieuwe
sterkere wettelijke basis te geven.
Met de vaststelling van de Wgr-plus
op 22 november 2005 in de Eerste
Kamer zijn de zeven stadsregio’s letterlijk en figuurlijk een feit. De aanpak
van regionale opgaven die de
gemeenten in de stedelijke gebieden
de komende jaren moeten uitvoeren,
zoals de planning van nieuwe woongebieden, de verbetering van de
bereikbaarheid, de aanleg van
bedrijventerreinen, groengebieden,
fietspaden, tram- of buslijnen, kunnen
nu met nog meer kracht worden
voortgezet.

Delegeren
Gemeenten kunnen taken aan de
stadsregio’s overdragen en provincies
kunnen taken delegeren. Sommige
stadsregio’s hebben daardoor een meer
uitgebreid takenpakket. Voor zover
stadsregio’s extra taken hadden voor
het in werking treden van de Wgr-plus,
zijn die ook na de invoering van kracht
gebleven.
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Stadsregio’s
nieuwe stijl
- Regionaal Orgaan Amsterdam (Stadsregio Amsterdam)
- Stadsgewest Haaglanden

Job Cohen
www.roa.nl

- Stadsregio Rotterdam
- Bestuur Regio Utrecht (BRU)
- Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)
- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Wim Deetman
www.haaglanden.nl

- Regio Twente

Ivo Opstelten
www.stadsregio.info

Annie Brouwer-Korf
www.regioutrecht.nl

Jaap Modder
www.kan.nl

Alexander Sakkers
www.sre.nl

Peter den Oudsten
www.regiotwente.nl
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Regionaal Orgaan
Amsterdam (ROA)
Stadsregio Amsterdam legt accent op
bereikbaarheid, leefbaarheid en
economische ontwikkeling
Met een wereldberoemde hoofdstad heeft de stadsregio Amsterdam haar inwoners
en bezoekers veel te bieden. De regio is ook een belangrijke motor van de
Nederlandse economie en wordt gekenmerkt door een prettig leefklimaat.

Het hart van de stadsregio wordt
gevormd door een wereldberoemde
hoofdstad; een historisch centrum met
vele culturele voorzieningen. De grachten uit de Gouden Eeuw, de schilderijen
van Rembrandt of het Anne Frankhuis;
ze trekken bezoekers van over de hele
wereld. Tegelijkertijd is de regio een
belangrijke motor van de Nederlandse
economie.
Er is een hoogwaardige infrastructuur
aanwezig, met de luchthaven Schiphol,
de zeehavens, een modern digitaal netwerk en goede achterlandverbindingen.
Alle belangrijke economische sectoren
zijn aanwezig, zoals industrie, logistiek
en zakelijke dienstverlening.
De bloemenveiling in Aalsmeer, de
Zaanse fabrieken en het toerisme; het
zijn pijlers van de regionale economie.
Op het gebied van financiële dienstverlening en marketing is Amsterdam
één van de toonaangevende centra in
de wereld. Voor bedrijven in de ICT en
nieuwe media is de regio eveneens een
gewild vestigingsgebied. En de aanwezigheid van Universiteiten en Hogescholen maakt de regio tot een belangrijk kenniscentrum.
Naast alle dynamiek heeft de regio
Amsterdam ook een prettig woon- en
leefklimaat. Mooie landschappen en
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recreatiegebieden zijn in de directe
omgeving van verstedelijkt gebied aanwezig. Werelderfgoed Beemster, het
karakteristieke Edam/Volendam, de
waterrijke landschappen in Landsmeer
en de Zaanstreek, het zijn slechts enkel
voorbeelden van gebieden met grote
cultuur-historische betekenis.
De 16 gemeenten van de stadsregio
Amsterdam werken al jarenlang samen
om de leefbaarheid, bereikbaarheid en
economie in dit samenhangende
gebied te versterken.

I

O

’S

N

I

E

U

Beleid
De komende jaren staat de regio
Amsterdam grote veranderingen te
wachten. Er zal aanzienlijk worden
geïnvesteerd in wonen, werken en
mobiliteit. Economisch belangrijke
locaties als Schiphol en hoogwaardige
kantoorlocaties als de Zuidas worden
verder uitgebreid. De woningproductie
zal moeten worden opgevoerd en de
mobiliteit neemt onvermijdelijk toe.
De ROA-gemeenten hebben de
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‘Regionale Agenda’ opgesteld en diverse uitvoeringsprogramma’s, zoals het
Regionaal Verkeer-en Vervoerplan, het
Regionaal Economisch Ontwikkelingsprogramma (OPERA) en de Regionale
Woonvisie. Ook is een beleidskader
opgesteld voor de Jeugdzorg, waarbij
een hoge kwaliteit en duidelijke prestaties in de zorg centraal staan.
Het ROA is bovendien opdrachtgever
van het openbaar vervoer in de regio.
Het verbeteren van het openbaar vervoer en het verlenen van vier OV-concessies in dit gebied, vormt een belangrijke taak.
De stadsregio Amsterdam maakt deel
uit van de noordelijke Randstad en fungeert internationaal gezien als ‘stedelijke netwerkregio’. Dit gaat gepaard met
steeds meer wisselwerking tussen de
diverse gebieden buiten de regio
Amsterdam. Samenwerking met andere
overheden en betrokken partijen neemt
dan ook een belangrijke plaats in, zoals
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met gemeenten buiten de regio, de
provincie Noord-Holland, het rijk en
belangenorganisaties als de Kamer van
Koophandel.
Bestuur
De Regioraad telt 56 zetels. De besturen
van de ROA-gemeenten kiezen zelf hun
vertegenwoordigers. De Regioraad
komt vier keer per jaar bijeen. Het
dagelijks bestuur van het ROA bestaat
uit wethouders en burgemeesters uit
de regio Amsterdam. En de voorzitter is
de burgemeester van Amsterdam.
De bestuursleden vergaderen eens per
drie weken. In de portefeuillehoudersoverleggen zitten wethouders of burgemeesters van de ROA-gemeenten. De
portefeuillehouders geven belangrijke
adviezen aan het dagelijks bestuur. Het
ROA heeft ook een aantal commissies
van advies. Het ROA overweegt vanaf
zomer 2006 verder te gaan onder de
naam Stadsregio Amsterdam.
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Regionale samenwerking moet
‘Regionale samenwerking moet, dat merken we
telkens opnieuw. De zestien gemeenten in de
stadsregio Amsterdam hebben samen al tal
van keuzes gemaakt op het gebied van wonen,
werken, leefbaarheid en mobiliteit. Of het nu
gaat om de bestrijding van files, het verbeteren
van het openbaar vervoer, of het versterken van
de economie; we kunnen niet zonder elkaar.
Ook de woningmarkt functioneert regionaal.
En willen we de jongeren in de regio een goede
toekomst bieden, dan is een goede aanpak van
de jeugdzorg noodzakelijk. Door de komst van
de Wgr-plus is de wettelijke basis van onze
regionale samenwerking bestendigd. Daarmee
kunnen we ook in de toekomst onze opgaven
voortvarend tegemoet treden. Zo dragen we
eraan bij dat de regio Amsterdam leefbaar en
vitaal blijft.’

Job Cohen
Voorzitter Regionaal Orgaan Amsterdam
(Stadsregio Amsterdam)
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Stadsgewest
Haaglanden
Regionale samenwerking is een
bewezen succesformule
De regio bereikbaar houden en wel op een duurzame wijze. Zorgen voor voldoende,
betaalbare en goede woningen. De kwaliteit van het milieu verbeteren. Economie en
werkgelegenheid stimuleren. Groenstructuren versterken. De schaarse ruimte zo
gunstig mogelijk verdelen. Jeugdzorg effectief organiseren. Deze onderwerpen vragen
in de regio Haaglanden, een gebied waar bijna een miljoen inwoners op een
betrekkelijk klein grondgebied van 41.000 hectare samenwonen, om regionale
afstemming en aanpak. Daarom werken de gemeenten in de regio al vele jaren samen.

Beleid
Door de groei van de bevolking en de
bedrijvigheid wordt de ruimte voor
nieuwe woningen en bedrijven steeds
schaarser. Bovendien klinkt de roep om
het behoud van de nog open en groene
gebieden. Ook is er de zorg voor de
luchtkwaliteit en de waterproblematiek. Om de samenhang in een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling te
borgen en tegelijkertijd mogelijkheden
voor de toekomst te creëren, is in 2002
unaniem het Regionaal Structuurplan
Haaglanden aangenomen. In 2006
wordt de planhorizon in een nieuw
structuurplan tot 2020 bijgesteld.

Zoetermeer en Rotterdam die vanaf
september 2006 rijdt.
De Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden die in 2005 door het Stadsgewest is vastgesteld, voorziet in maatregelen om de groei van de mobiliteit in
de komende jaren op te vangen. Naast
een verbetering van de bereikbaarheid

hecht het Stadsgewest grote waarde
aan een gezond leefklimaat. Om deze
reden staan onder meer de stimulering
van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets centraal. Het Stadsgewest is als opdrachtgever verantwoordelijk voor het regionaal openbaar
vervoer.

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is een vraagstuk dat een
regionale aanpak verlangt. Van de werkende Haaglanders werkt 75.000 man
buiten de regio, terwijl 100.000 mensen
van buiten de regio in Haaglanden
komen werken. Dagelijks pakken zo’n
420.000 reizigers het openbaar vervoer.
Dat aantal neemt nog toe met de
komst van RandstadRail, de light-railverbinding tussen Den Haag,
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Leefbaarheid
De leefbaarheid in Haaglanden wordt
niet alleen door bereikbaarheid, maar
ook door het woonklimaat bepaald. Het
Stadsgewest zorgt ervoor dat de regio
in 2015 maar liefst 60.000 woningen
meer telt dan de 425.000 woningen in
2000. De gemeenten realiseren het
woningbouwprogramma op Vinexlocaties en in diverse bestaande wijken
met financiële steun van Haaglanden.
In de Regionale Woonvisie Haaglanden
(2004) staat behoud en versterking van
de woonvariatie centraal met het credo
‘meer variatie, meer aanbod’.
Internationale speler
Van oudsher zijn in de regio het regeringscentrum en een omvangrijke zakelijke dienstverlening gevestigd die aantrekkelijk zijn voor de vestiging van
internationale instellingen en
bedrijven. Maar er zijn meer terreinen
die Haaglanden tot een internationale

speler maken zoals Delft met zijn
kennisinstituten en het Westland met
zijn productieareaal en zijn kenniscluster op het gebied van de glastuinbouw.
Haaglanden draagt met deze topvoorzieningen in hoge mate bij aan het
internationale profiel van de Randstad.
Jeugdzorg
In Haaglanden is het Stadsgewest verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de jeugdzorg en financiert
de particuliere instellingen die de zorg
geven. Speerpunten van het stadsgewestelijk jeugdbeleid zijn o.a. het
terugdringen van de wachtlijsten en
een goede samenwerking in de keten
van jeugdhulpverlening.
Bestuur
Het algemeen bestuur van Haaglanden
bestaat uit 61 leden. De gemeentebesturen wijzen vertegenwoordigers
voor het algemeen bestuur aan volgens
een vastgestelde verdeelsleutel. Het
aantal zetels van een gemeente is
afhankelijk van het aantal inwoners.
Het dagelijks bestuur bestaat uit
negen leden. De burgemeester van Den
Haag is voorzitter van zowel het
algemeen als het dagelijks bestuur.

Onmisbaar samenwerkingsorgaan
“Sommige vraagstukken in de grote steden kunnen
alleen aangepakt worden in regionale samenhang.
De problemen waarmee Den Haag wordt
geconfronteerd, houden niet op bij de gemeentegrens. Omgekeerd hebben omliggende gemeenten
er evenzeer belang bij dat de centrumgemeente
goed functioneert. Door gemeenschappelijke vraagstukken gezamenlijk aan te pakken, gaat het veel
beter. Neem bijvoorbeeld het openbaar vervoer.
Iedereen wenst adequate tram- en busverbindingen
die niet stoppen bij de gemeentegrenzen.
Economische ontwikkeling is een ander voorbeeld.
Als alle gemeenten op eigen houtje intensief
kantoorgebouwen gaan neerzetten, ontstaan
problemen in de vorm van een te groot aanbod. Om
vergelijkbare redenen vindt regionale afstemming
en besluitvorming plaats op het gebied van
ruimtelijke ordening en woningbouw. Steevast blijkt
dat bij de uitvoering van die besluiten het
Stadsgewest Haaglanden zich tot een onmisbaar
regionaal samenwerkingsorgaan heeft ontwikkeld.“
Wim Deetman
Voorzitter Stadsgewest Haaglanden

Gemeenten
Het Stadsgewest Haaglanden bestaat
uit negen gemeenten: Delft, Den Haag,
Leidschendam-Voorburg, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
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Stadsregio’s in
Regionaal Orgaan
Amsterdam

Stadsgewest
Haaglanden

Kerncijfers
Oppervlakte: 102.518 hectare
Aantal inwoners: 1.343.346
Aantal gemeenten: 16
Deelnemende gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen,
Amsterdam, Beemster, Diemen,
Edam/Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan,
Ouder-Amstel, Purmerend,
Uithoorn, Waterland, Wormerland,
Zaanstad, Zeevang

Kerncijfers
Oppervlakte: 40.389 hectare
Aantal inwoners: 984.442
Aantal gemeenten: 9
Deelnemende gemeenten
Delft, Den Haag, LeidschendamVoorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Wassenaar, Westland, Zoetermeer

Bereikbaarheid
Bezoekadres
Weesperstraat 11
1098 VN Amsterdam
Postadres
Postbus 626
1000 AP Amsterdam
T 020 5273700
F 020 5273777
E regiohuis@roa.nl
I www.roa.nl

Bereikbaarheid
Bezoekadres
Grote Marktstraat 43
2511 BH Den Haag
Postadres
Postbus 66
2501 CB Den Haag
T 070 7501500
F 070 7501501
E informatie@haaglanden.nl
I www.haaglanden.nl

Stadsregio
Rotterdam
Kerncijfers
Oppervlakte: ruim 60.000 hectare
Aantal inwoners: 1.2 miljoen
Aantal gemeenten: 18
Deelnemende gemeenten
Albrandswaard, Barendrecht,
Bergschenhoek, Berkel en
Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk,
Brielle, Capelle aan den IJssel,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den
IJssel, Maassluis, Ridderkerk,
Rotterdam, Rozenburg, Schiedam,
Spijkenisse, Vlaardingen,
Westvoorne

Bereikbaarheid
Bezoekadres
Meent 106
3011 JR Rotterdam
Postadres
Postbus 21051
3001 AB Rotterdam
T 010 417 2389
F 010 404 7347
E info@sr.rotterdam.nl
I www.stadsregio.info

Meer weten? Bezoek ook onze website: www.stadsregios.nl

12

S

T

A

D

S

R

E

G

I

O

’S

N

opmaak wgr

20-04-2006

16:04

Pagina 13

s in vogelvlucht
Bestuur Regio Utrecht
Kerncijfers
Oppervlakte: ruim 43.000 hectare
Aantal inwoners: 590.000
Aantal gemeenten: 9
Deelnemende gemeenten
Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen,
Nieuwegein, Utrecht, Vianen,
IJsselstein, Zeist
Bereikbaarheid
Bezoekadres
Maliebaan 34
3581 CR Utrecht
Postadres
Postbus 14107
3508 SE Utrecht
T 030 286 25 25
F 030 286 25 00
E info@regioutrecht.nl
I www.regioutrecht.nl

Samenwerkings Verband
Eindhoven
Kerncijfers
Oppervlakte: 145.783 hectare
Aantal inwoners: 727.000
Aantal gemeenten: 21
Deelnemende gemeenten:
Asten, Bergeijk, Best, Bladel,
Cranendonck, Deurne, Eersel,
Eindhoven, Geldrop-Mierlo,
Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a.,
Oirschot, Reusel-De Mierden,
Someren, Son en Breugel,
Valkenswaard, Veldhoven, Waalre
Bereikbaarheid
Bezoekadres
Keizer Karel V Singel 8
5615 PE Eindhoven
Postadres
Postbus 985
5600 AZ Eindhoven
T 040 259 45 94
F 040 259 45 99
E info@sre.nl
I www.sre.nl
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Stadsregio Arnhem Nijmegen
(KAN)
Kerncijfers
Oppervlakte 105.000 hectare
Aantal inwoners > 700.000
Aantal gemeenten: 20
Deelnemende gemeenten:
Arnhem, Beuningen, Doesburg,
Duiven, Groesbeek, Heumen,
Lingewaard, Millingen aan de Rijn,
Montferland, Mook en Middelaar,
Nijmegen, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden,
Ubbergen, Westervoort, Wijchen
en Zevenaar.
Bereikbaarheid
Bezoekadres
Keizer Karelplein 32b
6511 NH Nijmegen
Postadres
Postbus 6578
6503 GB Nijmegen
T 024 329 79 79
F 024 329 79 70
E info@kan.nl
I www.kan.nl

Regio Twente
Kerncijfers
Oppervlakte: 150.638 hectare
Aantal inwoners: 617.796
Aantal gemeenten: 14
Deelnemende gemeenten
Almelo, Borne, Dinkelland,
Enschede, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van
Twente, Losser, Oldenzaal, RijssenHolten, Tubbergen, Twenterand,
Wierden
Bereikbaarheid
Bezoekadres
Regio Twente
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres
Postbus 1400
7500 BK Enschede
T 053 487 65 43
F 053 487 65 00
E info@regiotwente.nl
I www.regiotwente.nl
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Stadsregio
Rotterdam
Effecten van beleid zijn
voor iedereen zichtbaar
Eén blik op de kaart maakt het al duidelijk: ze hebben iets met elkaar, de
achttien gemeenten in de regio Rotterdam. Als een lang, grijs lint verbindt
de Nieuwe Maas de gemeenten op de beide oevers. Met 1,2 miljoen
inwoners is het gebied één van de dichtstbevolkte regio’s in Nederland.
In economisch opzicht is de stadsregio met de Mainport Rotterdam een
van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie.

De stadsregio Rotterdam, ingeklemd
tussen de Mainport in het westen en de
glazen Greenport in het noorden, heeft
veel verrassende kanten. Vanuit het
moderne zakencentrum Rotterdam reikt
een uitgestrekt haven- en industriegebied van veertig kilometer lengte tot
in de Noordzee. Het mooiste duingebied van Europa ligt pal naast de grootste haven ter wereld.
De moderne architectuur in Rotterdam
wordt afgewisseld door historische
binnensteden langs de Waterweg en op
het eiland Voorne Putten. De hectiek
van de steden langs de Nieuwe Maas
verstilt in de oases van rust langs de
Oude Maas en de Rotte.

Beleid
De stadsregio Rotterdam is een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal
bestuur dat via een integrale aanpak
zaken tot stand brengt die gemeenten
afzonderlijk niet kunnen realiseren. De
stadsregio werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woonen vestigingsklimaat. De stadsregio versterkt daartoe de economische, ruimtelijke en sociale samenhang van de regio.
In zijn beleidsprogramma zet het dagelijks bestuur aan het begin van een vierjarige bestuursperiode de beleidsprioriteiten op een rijtje. De effecten van dit
beleid zijn voor alle inwoners in de

stadsregio zichtbaar en voelbaar. Vaak
gaat het om zaken die iedereen graag
wil, bijvoorbeeld groenvoorzieningen,
woningen of een TramPluslijn. Soms
gaat het om zaken die niet iedereen
prettig vindt, maar die wel nodig zijn om
de kwaliteit van regionale voorzieningen op peil te houden en voor iedereen
bereikbaar te maken. Bijvoorbeeld het
toegankelijk maken van een deel van de
woningen in de eigen gemeente voor
mensen met lage inkomens en allochtonen uit het stedelijk kerngebied.
Bestuur
Omdat de wet rechtstreekse verkiezingen van de regioraad uitsluit, hebben

Midden in dit gebied ligt Rotterdam.
Veel inwoners uit de buurgemeenten
werken in deze stad of maken gebruik
van de daar aanwezige voorzieningen.
Omgekeerd wonen veel Rotterdammers
inmiddels in één van de andere regiogemeenten. De stadsregio is een geheel:
één woningmarkt, één arbeidsmarkt.
Als motto hanteert de stadsregio:
‘Bouwen aan samenhang’.
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de gemeenten ervoor gekozen om de
regioraad en het dagelijks bestuur toch
een zo goed mogelijke afspiegeling te
laten zijn van de politieke verhoudingen
in de regio, op basis van de uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen. De
regioraad telt 41 leden.
In de regioraad hebben de vertegenwoordigers van de achttien gemeenten
ervoor gekozen in fractieverband te
opereren. In de vergaderingen van de
regioraad worden daardoor niet alleen
de lokale belangen behartigd, maar
worden ook politieke standpunten
ingenomen, voeren fracties het woord
en wordt langs partijpolitieke lijnen
gestemd. De regioraad vergadert elke
zes weken.
Ook de samenstelling van het dagelijks
bestuur, bestaande uit negen leden, is
een afspiegeling van de partijpolitieke
krachtsverhoudingen in de regio.
Voorzitter is Ivo Opstelten,
burgemeester van Rotterdam.

S

T

A

D

S

R

E

G

Speerpunten
• Versterken van de ruimtelijke infrastructuur tot aan het jaar 2020.
• Een sluitende keten van jeugdzorg
voorzieningen en terugdringen van
wachtlijsten.
• Verbeteren van het vestigingsklimaat
voor bedrijven en hogere inkomensgroepen.
• Het garanderen van reistijden en verbeteren van de bereikbaarheid.
• Versterken van netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer en snelle
invoering van de chipcard als betaalmiddel.
• Meer evenwichtige verspreiding van
sociale woningbouw over de regio en
vergroten van het aanbod van luxe
woonmilieus.
• Aanbod bedrijventerreinen vergroten
en herstructurering bestaande
terreinen versnellen.
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Het resultaat telt
De gemeenten in de regio Rotterdam hebben al
sinds de Tweede Wereldoorlog een traditie in
bestuurlijke samenwerking. We hebben elkaar
nodig om een woon-, werk- en leefomgeving te
maken die voorziet in de behoefte van onze
bevolking. Samen zijn we in staat de regio een
sterke positie te geven in Nederland. Onze
maatschappelijke omgeving verwacht dat ook
van ons. Bedrijven en maatschappelijke
organisaties organiseren zich op regionale
schaal. Onze bestuurlijke partners zien de regio
als een eenheid. En onze inwoners vinden het
niet meer dan vanzelfsprekend dat zaken die de
gemeentegrenzen overstijgen door een
regionaal bestuur worden aangepakt. De regio
verdient daarom een sterk regionaal bestuur. De
Wgr-plus is een stap in die richting, maar wat
ons betreft geen eindstation. In een volwassen
democratie horen de mensen om wie het gaat
niet slechts indirect, maar ook rechtstreeks hun
regionale vertegenwoordigers te kunnen kiezen.
Ivo Opstelten
Voorzitter Stadsregio Rotterdam
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Bestuur Regio
Utrecht (BRU)
Een leefbare en bereikbare
grootstedelijke regio
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) is een samenwerkingsverband van negen
gemeenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Elke gemeente is
uniek, maar samen vormen ze één regio: één arbeidsmarkt, één woningmarkt.
Ook letterlijk zijn ze nauw met elkaar verbonden door één druk wegennet en
groene gebieden. Dat ze samenwerken is dus niet meer dan logisch.

Deze samenwerking krijgt vaste vorm
in het BRU. Het BRU werkt aan een
evenwichtige ontwikkeling van een
leefbare en bereikbare grootstedelijke
regio. In een samenwerkingsverband
van gemeenten regisseert en faciliteert
het BRU samenhangende, intergemeentelijke beleidsvoorbereiding voor
het gebruik van ruimte, mobiliteit,
wonen, bedrijvigheid en milieu en ziet
het toe op de uitvoering daarvan. Het
BRU presenteert zich als ‘Kruispunt van
Nederland’.

economie laat zich aflezen aan de hoge
bijdrage aan het Bruto Nationaal
Product.
Beleid
Het dagelijks bestuur van het BRU heeft
vier programma’s geformuleerd die de
wettelijke taken van het BRU weerspiegelen: bestuur, ruimtelijk beleid,
wonen en mobiliteit.
De bewoners in de regio worden in hun
dagelijks leven – meer dan ze vaak

bewust zijn – geconfronteerd met de
effecten van het beleid. Dit kan zijn op
het gebied van openbaar vervoer (rijden
er voldoende bussen en is het veilig op
de stations?), het verkeer (blijft de regio
bereikbaar en welke maatregelen worden genomen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen?), wonen
(zijn er voldoende woningen beschikbaar, ook voor de kwetsbare groepen
zoals ouderen en jongeren?) of ruimteverdeling (waar komt straks (recreatief)

Broedplaats van kennis en talent
De regio Utrecht is het centrale kruispunt van verbindingen tussen de
Randstad en het Europese achterland
en hiermee van groot belang voor de
bereikbaarheid van zowel de
Rotterdamse haven als van Schiphol.
Ook op andere terreinen onderscheidt
de regio zich: Utrecht heeft de hoogst
opgeleide bevolking van Nederland en
is zodoende dé broedplaats van kennis
en talent. Ter illustratie: de Universiteit
van Utrecht behoort als enige
Nederlandse universiteit tot de top 10
van het Europees wetenschappelijk
onderwijs.
Het belang van de regio Utrecht voor
zowel de randstedelijke als de nationale
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Prins Clausbrug

groen, waar bedrijventerreinen en waar
kunnen we wonen?).
De realisatie van het beleid gebeurt
vooral in projecten, waarbij met vele
partijen wordt samengewerkt. In elk
project neemt het BRU één of meerdere
rollen aan:
• Beleidsmaker. In onder meer het
Regionaal Structuurplan (RSP) en het
Regionaal Verkeers- en Vervoerplan
(RVVP) stelt het BRU de grote lijnen
van het regionale beleid vast.
• Toezichthouder. Beleid is niet vrijblijvend. Er moeten tastbare resultaten
komen. Het BRU ziet erop toe dat dit
ook gebeurt.
• Projectleider. Bij een aantal projecten
heeft het BRU een leidende rol en
zorgt voor een soepele samenwerking
tussen alle partijen.
• Subsidieverstrekker. Het BRU heeft
een flink aantal subsidiepotten en
regelt daarnaast landelijke subsidies
voor regionale projecten.

• Adviseur. Waar regionale belangen
meespelen, adviseert het BRU
gemeenten bij het opstellen van
gemeentelijk beleid.
• Vertegenwoordiger. Vaak vertegenwoordigt het BRU de BRU-gemeenten
tijdens overleg met bijvoorbeeld de
provincie of de landelijke overheid.
• Onderzoeker. Het BRU onderzoekt de
diverse ontwikkelingen en trends in
de regio. De resultaten vormen mede
de basis van het beleid.
Bestuur
Het algemeen bestuur telt 34 leden en
een voorzitter en is samengesteld uit
burgemeesters, wethouders en raadsleden van de negen samenwerkende
gemeenten. De vertegenwoordiging
vindt plaats naar rato van het aantal
inwoners van elke gemeente.
Het dagelijks bestuur bestaat uit tien
leden en een voorzitter en is samengesteld uit burgemeesters en wethouders van de samenwerkende
gemeenten. De stad Utrecht levert
twee leden. Het bestuur maakt beleidsvoorstellen en bewaakt de dagelijkse
voortgang van zaken.
Zowel het dagelijks bestuur als het
algemeen bestuur staat onder voorzitterschap van de burgemeester van
Utrecht, mevrouw mr. Annie BrouwerKorf.

Daadkrachtige regionale samenwerking
In het BRU werken negen gemeenten samen
aan de versterking van de regio. Daarbij doen
we actief mee in de economische en maatschappelijke ontwikkelingen en koesteren we
de bestaande en landelijke kwaliteiten. Na tien
jaar kunnen we nu vanuit een wettelijke basis
ons werk voortzetten. Dat is belangrijk, want de
vraagstukken waar we voor staan, vragen om
een daadkrachtige regionale samenwerking,
gedragen door onze gemeenten en gesteund
door partijen zoals de provincie en het Rijk. De
‘core business’ van het BRU is het maken van
strategische plannen voor de verdere
ontwikkeling van de regio. Het BRU regisseert,
stuurt en jaagt de realisatie van de plannen
aan. Van en voor de gemeenten. Dat is het
Bestuur Regio Utrecht.

Annie Brouwer-Korf
Voorzitter Bestuur Regio Utrecht

Gemeenten
In het BRU werken negen gemeenten
samen. Dit zijn: Bunnik, De Bilt, Houten,
Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen,
IJsselstein en Zeist.
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Stadsregio Arnhem
Nijmegen (KAN)
Stadsregio als aanjager voor
stad en land
Met ruim 700.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 1.000 km2 is de Stadsregio
Arnhem Nijmegen (KAN) de grootste stedelijke regio buiten de Randstad. Naast de
steden Arnhem en Nijmegen telt de Stadsregio negen middelgrote en nog eens
negen kleinere gemeenten. Samen met die gemeenten werkt de stadsregio aan een
aantrekkelijke, bereikbare en (inter)nationaal concurrerende stadsregio.

Dat gebeurt door het maken van regionaal beleid en het regisseren en faciliteren van zaken die de gemeenten samen
met elkaar béter kunnen realiseren.
De aanpak van de stadsregio kenmerkt
zich door het creëren van gunstige condities. Die moeten zorgen voor de versterking van het economische vestigingsklimaat, ook in internationaal
perspectief. Voor de verbetering van de
bereikbaarheid via een geïntegreerd
regionaal vervoersnetwerk van
(snel)wegen en openbaar vervoer.
Daarnaast schept de stadsregio randvoorwaarden voor het vergroten van de
toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor
natuur en recreatie. En voor het verbeteren van de kwaliteit van het wonen in
stad, dorp en landelijk gebied.

van de A15. De minister van Verkeer en
Waterstaat was het daarmee eens en
zegde voor die stadsbrug tot 70 miljoen
euro extra toe.
• De stadsregio kreeg ruim 50 miljoen
euro voor het aanpassen van de spoorweginfrastructuur (RegioRail KAN). Dat
betekent dat er straks meer regionale
stations komen en meer regionale
treinen kunnen gaan rijden. Los daarvan stelde de minister van Verkeer en
Waterstaat 62 miljoen euro beschikbaar
voor een vrije spoorwegkruising aan de
westkant van Arnhem, en nog eens 172

miljoen euro voor uitbreiding van station Arnhem met een vierde perron.
• De samenwerking op het gebied van
het regionale verkeersmanagement
(BBKAN!) werd door diezelfde minister
beloond met 10 miljoen euro.
• De busconcessies werden tot
2009/2010 verlengd met marktconforme tarieven.
• De stadsregio sloot een convenant
met de minister van VROM voor de
bouw van 25.000 woningen vóór 2010.
Het rijk levert financiële ondersteuning
à 52 miljoen euro. In 2004 en 2005 wer-

Resultaat regionale samenwerking
De meerwaarde van regionale samenwerking met betrokken overheden,
marktpartijen en maatschappelijke
organisaties heeft zich de afgelopen
jaren keihard bewezen:
• De regiogemeenten werden het eens
over de grote infrastructuur: verbreding
van de A50 en een tweede stadsbrug bij
Nijmegen; en vervolgens doortrekking
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den er al telkens 40% meer woningen
gebouwd dan in het jaar daarvóór. De
grote woningcorporaties, verenigd in
KR8, tekenden een akkoord met de
stadsregio en zegden de bouw van
10.000 woningen toe.
• Betrokken partijen werden het eens
over uitbreidingslocaties van bedrijventerreinen langs de A12, de A73 en de A15.
‘De stadsregio wordt ná de Randstad de
sterkste economische regio van Nederland. Daar is wel extra geld voor nodig.’
Dat is de kern van de gezamenlijke
lobby van de stadsregio en de steden
om samen 150 miljoen euro uit de
Europese structuurfondsen binnen te
halen.
Ambitieus programma
De komende jaren onderscheidt de
stadsregio zich door een bestuursstijl
die gericht is op het creëren van draagvlak voor de forse ambities die er liggen.
De stadsregio zet in op een groter aandeel coproducties en daarmee op een
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hoger investeringniveau in de regio!
Die ambities liggen onder meer op het
vlak van woningbouw. Om de nieuwbouwopgave van 25.000 woningen tot
en met 2009 te realiseren moet er nog
veel gebeuren. De financiering van de
regionale bijdrage voor de tweede
stadsbrug bij Nijmegen à 260 miljoen
euro moet worden afgerond. De stadsregio werkt aan de uitbreiding van het
uitvoeringsprogramma van het
Regionaal Plan, het zogenaamde
Regionale Ontwikkelingsprogramma
(inclusief een aantal regionale groenprojecten). Dan ligt er de opgave om
het openbaar vervoernetwerk in de
regio te verbeteren, met meer stations
en een betere wisselwerking tussen bus
en trein. En ten slotte moeten we zoeken naar een geschikte locatie voor een
grootschalige detailhandelsconcentratie in het gebied tussen Arnhem en
Nijmegen.

Sterk in samenwerking
Stadsregio’s hebben de toekomst. Dit is de
schaal voor ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Dit is het niveau voor verkeer en
vervoer. Met het oog op de toekomst heeft het
bestuur in 2005 een forse vernieuwingsslag
ingezet. Onze opgaven zijn opnieuw scherp
gesteld en de organisatie is drastisch
vernieuwd. De stadsregio moet in de komende
jaren het verschil blijven maken. We gaan voor
aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend, ons
ABC. We staan midden in Europa. We zijn sterk
in samenwerking. Niet alleen met overheden
maar ook met de maatschappelijke
organisaties en de marktpartijen in ons gebied.
Daarin willen we nog beter worden. Dat vraagt
om een open instelling en een uitnodigende
agenda. Het vraagt om flexibiliteit, tempo en
transparantie. Dat is de toegevoegde waarde
van de stadsregio. Het kan!
Jaap Modder
Voorzitter van het College van Bestuur
Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)

Bestuur
De Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)
heeft een algemeen bestuur (de KANraad), een dagelijks bestuur (College
van Bestuur) en een aantal commissies
van advies. De KAN-raad telt 37 leden
die worden aangewezen door en uit de
gemeenteraden van de 20 regiogemeenten, inclusief de burgemeesters
en de wethouders. Algemeen en dagelijks bestuur staan onder leiding van
een onafhankelijke voorzitter, die geen
rechtstreekse bestuurlijke banden heeft
met één van de gemeenten.
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Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (SRE)
‘Technologiehart van Nederland’ timmert
ook internationaal aan de weg
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) omvat het zuidoostelijk deel van
Noord-Brabant. Het dynamische hart van de regio rond de centrumsteden Eindhoven en
Helmond wordt omsloten door de Peel en de Kempen, landelijke gebieden met
karakteristieke dorpen en veel natuurschoon. Daarnaast zijn in de Brainport Eindhoven
maakindustrie, high-tech bedrijven en instituten voor research en toegepaste
wetenschap geconcentreerd. Deze combinatie maakt de regio tot het technologiehart
van Nederland en tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa.

Beleid
De ontwikkeling van Zuidoost-Brabant
naar een internationale toptechnologieregio is het kerndoel van het economische beleid van het SRE. Om dit doel te
bereiken moeten innovatie en nieuwe
technologische bedrijvigheid gestimuleerd worden en dient de internationale
positie van de regio versterkt te worden. Hiertoe stimuleert het SRE intensieve samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Voor een aantrekkelijk leefklimaat is
een evenwichtige ruimtelijke inrichting
noodzakelijk, waarbij de verschillende
functies als economie, ecologie,
recreatie, wonen en verkeer in balans
zijn. In het Regionaal Structuurplan
geeft het SRE een totaalvisie op de
ruimtelijke ontwikkeling van de regio

tot 2015, met een doorkijk naar 2020.
Het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan
bevat een totaalvisie op de bereikbaarheid, met maatregelen die moeten
voorkomen dat de groeiende mobiliteit
de bereikbaarheid, veiligheid en
kwaliteit van de leefomgeving verder
aantast.

Met de Brainport-ambitie en concrete
programma’s zoals Progress en Kompas
geeft het SRE een krachtige impuls aan
de regionale economie. Brainport richt
zich vooral op het versterken van het
technologische bedrijfsleven en de
vooraanstaande kennispositie die de
regio internationaal inneemt. Progress
levert een integrale bijdrage aan de
ontwikkeling van het landelijke gebied.
Met Kompas wil het SRE de toeristischrecreatieve potenties van ZuidoostBrabant beter benutten en de regio
toeristisch op de kaart zetten.
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Behalve met wettelijke taken houdt het
SRE zich bezig met taken, die de
gemeenten vrijwillig hebben overgedragen.
De dienst Ruimte, Economie en Zorg en
de Milieudienst Regio Eindhoven hebben taken op het gebied van planontwikkeling, coördinatie en afstemming
van belangen die gemeentegrenzen
overschrijden. Het gaat dan om beleidsterreinen als recreatie en toerisme,
plattelandsontwikkeling, milieu en
zorg. Het Regionaal Historisch Centrum,
de derde dienst van het SRE, beheert en
bewaart archieven van gemeenten en
andere instellingen en stelt zich tot
doel dit erfgoed toegankelijk te maken
voor het grote publiek.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een
voorzitter en vijf leden. Voorzitter is
burgemeester drs. A.B. Sakkers van
Eindhoven; burgemeester drs.
A.A.M. Jacobs van Helmond is zijn
plaatsvervanger.
Gemeenten
Het SRE wordt gevormd door 21
gemeenten. Dit zijn: Asten, Bergeijk,
Best, Bladel, Cranendonck, Deurne,
Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo,
Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond,
Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, ReuselDe Mierden, Someren, Son en Breugel,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Bestuur
De Regioraad vormt het algemeen
bestuur van het SRE. De leden worden
door de gemeenteraden uit hun midden aangewezen.
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Samenwerking is motor om te excelleren
De nauwe samenwerking, op basis van één
gezamenlijke innovatieagenda, tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in
Zuidoost-Brabant vormt de motor om te
excelleren als toptechnologieregio. Dankzij
Brainport Eindhoven verschijnt Nederland in de
top van de Europese ranglijst van innovatiescores.
De regio Eindhoven is van oudsher een
bloeiend centrum van technologie en industrie.
De industrie zorgt hier voor ongeveer 30% van
alle arbeidsplaatsen. In de toekomst willen we
deze positie verder versterken. Naast de
aandacht voor economische ontwikkeling
werkt het SRE samen met de gemeenten aan
een duurzame samenleving in de regio. Een
regio waar mensen zich thuis voelen en een
duurzame toekomst kunnen opbouwen!

Alexander Sakkers
Voorzitter Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
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Regio Twente
Samenwerking
als traditie
In Twente is samenwerken een traditie. Al decennia lang kent Twente intergemeentelijke samenwerking. In 1994 werd Regio Twente opgericht, het resultaat
van een fusie tussen de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsvormen.
Regio Twente is uniek in haar soort: zowel de wettelijke taken als verschillende
‘traditionele’ verlengd lokale bestuurstaken voert zij uit onder een bestuurlijke
paraplu. Ze vervult vóór en mét de Twentse gemeenten werkzaamheden op een
breed terrein. Samenwerkend aan een vitaal Twente.

Twente is een begrip. Een duidelijk
begrensd gebied met unieke symbolen
en een breed gedragen regionaal
bewustzijn. Tradities waaronder het
kenmerkende ‘noaberschap’ en sterke
lokale binding worden gekoesterd.
Tegelijkertijd toont Twente zich ondernemend en toekomstgericht. Twente
kijkt, letterlijk en figuurlijk, over de
grenzen heen.
Twente werd in 1994 niet voor niets in
de Kaderwet opgenomen. Naast een
sterke stedelijke agglomeratie en een
landelijk gebied met dynamische
kernen, is de ligging van Twente met
zijn ruim 600.000 inwoners zo vlak bij
de landsgrens uniek. Met de steden
Osnabrück en Münster zijn diverse
structuurversterkende activiteiten op
touw gezet en ook op andere manieren
zijn er bestuurlijke banden met Duitse
partners gesmeed.

gebied in Nederland en vormen het
Nationaal Stedelijk Netwerk Twente.
Hier vindt u veel belangrijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, kennis
en cultuur. Het stedelijke gebied is de
economische motor voor de regio.
Rondom deze steden liggen kleinere
vitale steden en dorpen die ook in
belangrijke mate bijdragen aan de economische kracht van Twente. In het landelijk gebied vindt u ook veel rust, ruim-

te en natuur. Het kleinschalige en
afwisselende landschap biedt een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
Industrie en innovatie als economische
basis
Twente kent een sterke industriële
traditie. Vanuit deze wortels heeft
Twente zich ontwikkeld tot de tweede
kennisregio van Nederland. Ze beschikt
over een goed kennisklimaat met ver-

Stad en land
In Twente woont circa 50% van de
inwoners in de steden Almelo, Hengelo
en Enschede. Deze steden zijn samen,
qua inwoners, het zesde stedelijke
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schillende gerenommeerde kennis- en
onderwijscentra, waaronder de
Universiteit Twente. Twente heeft de
potentie om uit te groeien tot een
belangrijke innovatieve regio in Europa.
Ook toerisme is een speerpunt in het
regionaal economisch beleid van
Twente. De toeristische bestedingen
moeten stijgen en Twente maakt ruimte voor toeristische accommodaties,
infrastructuur, natuur en landschap.
Beleid
De Regio levert producten en diensten
op het gebied van wonen, werken,
mobiliteit, gezondheid, veiligheid,
milieu, recreatie en toerisme, die door
een gezamenlijke aanpak een toegevoegde waarde hebben voor de inwoners van Twente. In dit proces heeft
Regio Twente een heel eigen rol. Ze
brengt samen, initieert, probeert verbindingen te maken, nieuwe initiatieven te stimuleren, ze onderhoudt

nauwe relaties met Den Haag. Ook
werkt Regio Twente veel samen met de
provincie Overijssel, het regionale
bedrijfsleven en andere Twentse instellingen.
Bestuur
Het hoogste orgaan is de regioraad.
Elke gemeente is in de regioraad vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur is
belast met de dagelijkse gang van
zaken en het voorbereiden en uitvoeren
van de besluiten die door de regioraad
genomen worden. De voorzitter van het
dagelijks bestuur is de heer P.E.J. den
Oudsten, burgemeester van Enschede.
Gemeenten
Regio Twente bestaat uit Almelo, Borne,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente,
Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten,
Tubbergen, Twenterand en Wierden.

“Alleen succes door samenwerking”
In onze regio zijn we voortdurend op zoek naar
wat ons bindt. Stad en land kunnen niet zonder
elkaar. De Wgr-plus biedt ons de mogelijkheid
om de verschillende belangen met elkaar te
verbinden en in balans te brengen. Als
voorzitter van Regio Twente zie ik het als mijn
belangrijkste taak om de belangen, die soms
tegengesteld lijken, helder te krijgen en ze
vervolgens bij elkaar te brengen. Als stadsregio
willen wij voor onze Twentse burgers graag de
economische groei verder stimuleren, de
werkloosheid terugdringen en de economie in
Twente structuurbestendiger maken.
Recent hebben we in Twente de bestuurlijke
samenwerking herijkt. Met als belangrijkste
uitkomst dat het provinciaal bestuur van
Overijssel actief gaat deelnemen aan de
voorbereiding en uitvoering van strategische
onderwerpen voor Twente. Dus ook hier is het
weer een kwestie van balans, nu tussen
gemeenten, Regio en provincie.
Peter den Oudsten
Voorzitter Regio Twente

Universiteit Twente
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www.stadsregios.nl
Dit is een gezamenlijke uitgave van de zeven stadsregio’s
April 2006

