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Terugblik symposium Onder Twente:

"We staan aan de start van onze samenwerking"

Op donderdagavond 22 februari organiseerde Onder Twente het tweede symposium in het 

kader van de regionale samenwerking ondergrond. Dit symposium stond in het teken van 

de behaalde resultaten tot nu toe en een blik op de toekomst. Door middel van dit mooie 

filmpje is Onder Twente kort samengevat. De zaal zat vol! er was een breed georiënteerd 

publiek met diverse wethouders en twee gedeputeerden. Iedereen kon meepraten over 

stellingen zoals 'Waar kan bodem en ondergrond aan bijdragen', 'Ik voel mij betrokken bij 

Onder Twente' en 'de koers van Onder Twente'. Ruud Cino, management team lid van de 

directie energie en omgeving, gaf een interessante presentatie over de energietransitie, 

daarna volgde een boeiende discussie. Wie de presentatie nog eens rustig door wil lezen 

kan hier klikken. Hoogtepunt van de avond was het moment waarop veel betrokken 



partijen hun handtekening gezet hebben onder een samenwerking voor een duurzaam 

gebruik van de bodem en ondergrond. Het programma werd afgesloten met een reflectie 

door caberetier Wilfried Finkers. Tot slot werd er nog nagepraat onder het genot van een 

hapje en een drankje bij het proeflokaal van de Twentse Bierbrouwerij. 

Hardenberg sluit zich aan bij Onder Twente

Wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg heeft tijdens het symposium zijn 

handtekening gezet op het foamboard. Hiermee geeft hij aan dat ook de gemeente 

Hardenberg wil samenwerken aan een duurzaam gebruik van de bodem ondergrond. 

Hierbij heten wij de gemeente Hardenberg van harte welkom bij Onder Twente!



Provincie, gemeenten en Saxion hogeschool gaan 
bijdragen aan architectuur biënnale

De Twentse ondergrond is volop in beweging. Niet alleen zijn er de bestaande initiatieven, zoals 

de zoutwinning en opslag van stoffen in lege ondergrondse velden, ook nieuwe ontwikkelingen 

zoals geothermie en klimaat vragen om ingrepen in onze ondergrond. Ingrepen die vragen om 

verbinding met de bovengrond. Ingrepen die leiden tot een nieuw - stedelijk en landelijk – 

landschap in Twente. Hoe we deze verbinding duurzaam en aantrekkelijk vorm kunnen geven, is 

een belangrijke vraag.

Om invulling aan deze vraag te geven en de mogelijkheden te onderzoeken start Saxion 

hogeschool, samen met Onder Twente een onderzoekstraject. We onderzoeken op een 

ontwerpende manier, onder meer met behulp van studenten stedenbouw en ruimtelijke 

ontwikkeling, de mogelijkheden en beelden die daarbij horen. We doen dit in het kader van 

Internationale Architectuur Biënnale (www.iabr.nl), die elke twee jaar in Rotterdam wordt 

gehouden.  In juni 2018 presenteren we daar onze eerste beelden over de opgave waar Twente 

voor staat. In 2020 ronden we dan het onderzoektraject af, met ontwerpen die een nieuw 

landschap verbeelden en inzicht geven in de wijze waarop de ondergrondse initiatieven en 

bovengrondse ontwikkelingen duurzaam met elkaar kunnen worden verbonden.

Met deze bijdrage willen Saxion, gemeenten en de provincie ook bijdragen aan de regionale 

dialoog over de ondergrond en de samenwerking Onder Twente. Wij kijken ernaar uit!

Samenwerking bij advisering Mijnbouwwet 

In de Mijnbouwwet zijn de regels vastgelegd over het opsporen, winnen en opslag van 

delfstoffen, zoals aardgas en zout. Op 1 januari 2017 is de Mijnbouwwet veranderd, waarbij 

onder meer het adviesrecht van de provincie, de waterschappen en de gemeenten beter is 

verankerd. Sinds die datum hebben de decentrale overheden in Overijssel 11 keer advies 

gegeven over winningsplannen en omgevingsvergunningen.

Begin maart organiseerde de provincie Overijssel een evaluatiebijeenkomst om samen met 

medewerkers van de betrokken gemeenten, waterschappen en het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat te bespreken hoe de samenwerking verloopt. Over het algemeen waren de 

deelnemers aan dit gesprek positief over de samenwerking tussen de overheden. De wijze 

waarop de provincie de totstandkoming van het gezamenlijke advies coördineert wordt zowel 

door de gemeenten en waterschappen als door het ministerie erg gewaardeerd. De ervaringen 

die in het afgelopen jaar zijn opgedaan, zullen worden gebruikt om de samenwerking nog verder 

te verbeteren. De decentrale overheden wensen bijvoorbeeld eerder geïnformeerd te worden of, 



beter nog, eerder in het proces betrokken te worden, zodat zij dan al lokale kennis kunnen 

inbrengen.

Onder Twente gaat verder!

Het kernteam van Onder Twente denkt momenteel na over de manier waarop de verdere 

regionale samenwerking ondergrond er uit kan zien. Hoe zetten we de dialoog voort en 

versterken we ons netwerk? Hoe organiseren we een goed gesprek met het rijk over de 

zeggenschap van de regio? Hoe werken we goed met elkaar samen en geven we invulling aan 

het omgevingsmanagement? Hoe zorgen we er voor dat Onder Twente iets oplevert voor de 

gemeentelijke omgevingsvisies? Voor de beantwoording van deze (en andere) vragen maken we 

in mei een voorstel voor de kersverse regionale bestuurders. Hierbij zullen we ook de input 

verwerken uit de enquête die we eind vorig jaar aan raadsleden hebben verstuurd.  

Heeft u tips voor Onder Twente? Dan horen wij dat graag! Laat een berichtje achter via onze 

social media of via onze website: www.ondertwente.nl.

Onder Twente is de regionale samenwerking ondergrond tussen de 14 Twente gemeenten en de 

provincie Overijssel. In Twente trekken overheid, inwoners, bedrijven en wetenschap met Onder 

Twente samen op om het mozaïek van belanghebbenden in de ondergrond en bodem in kaart te 

brengen.


