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Voorwoord	

De ondergrond is in hoge mate bepalend voor het landschap en daarmee ook de identiteit van
Twente. De in de voorlaatste ijstijd gevormde stuwwallen en smeltwaterstromen hebben het huidige
landschap vormgegeven. Het kleinschalige agrarische cultuurlandschap en omliggende natuur zijn
karakteristiek en waardevol voor Twente. Maar ook de diepere ondergrond draagt bij aan deze
identiteit. De alom bekende zouthuisjes zijn al sinds begin van de 20ste eeuw het tastbare beeld van de
steenzoutwinning. En daarmee ook het begin van chemische industrie in onze regio.

Met de intrede van de industrie en toenemende behoefte aan delfstoffen en fossiele brandstoffen is
de drukte van en belasting op de ondergrond ook in onze regio toegenomen. Met de toename van
activiteiten in de ondergrond en de inmiddels gewijzigde perceptie van leefbaarheid en risico’s, is het
wellicht niet vreemd dat wij inmiddels tegen een aantal minder wenselijke ontwikkelingen in de
ondergrond zijn aangelopen. Naast zaken als bodem- en waterverontreiniging door bedrijvigheid,
worden wij ook geconfronteerd met zaken als bodemdaling, instabiele zoutcavernes, opslag van
materialen of afvalstoffen in de ondergrond en incidenten in de bedrijfsvoering van mijnbouw-
activiteiten. Als gemeenten hebben wij gemerkt dat vanuit onze rol en wettelijke taken helaas vaak
aan de zijlijn staan bij dergelijke ontwikkelingen. Dit is een onwenselijke situatie naar onze inwoners
en bedrijven toe.

De Twentse gemeenten willen meer regie voeren en de touwtjes steviger in handen hebben dan nu
het geval is met betrekking tot activiteiten in de ondergrond, zowel ondiep als diep. Activiteiten in de
ondergrond kunnen bovendien helpen bij het realiseren van maatschappelijke opgaven, zoals de
energietransitie, veiligheid en meervoudig ruimtegebruik. Daarom gaan de Twentse gemeenten –
mede in het kader van de nieuwe Omgevingswet – samenwerken om de gemeentelijke rol bij
activiteiten in de ondergrond vorm te geven.

Het gezamenlijk opgebouwde verhaal in combinatie met het netwerk waarmee we in gesprek gaan
komen, helpen ons om meer grip op de ondergrond te krijgen. Dat is een zeer nuttige actie, zo vinden
wij, want als regio van 14 gemeenten staan we sterker. Een zeer nuttige actie ook omdat het ieder
van ons helpt in het bouwen van een eigen, gemeentelijk ondergrond- én landschapsverhaal, voor de
Omgevingsvisie die iedere gemeente zal gaan maken de komende jaren. Laat dit procesplan een start
zijn van een gezamenlijk traject!

Hans van Agteren, wethouder Enschede
Marcel Elferink, wethouder Hengelo
Alfons Steggink, wethouder Dinkelland
Erik Volmerink, wethouder Tubbergen
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1. Regionale	samenwerking	
“Regionaal wat kan, lokaal wat moet”

1.1 Boodschap	
Regionaal, wat kan. De Twentse gemeenten kunnen elkaar helpen en samen sterk staan, door samen
hun gezamenlijke ondergrond in beeld te brengen en samen te onderzoeken op welke wijze de regio
duurzaam van de ondergrond gebruik kan maken. Duurzaam gebruik van de ondergrond is niet
alleen het identificeren van kansen om de ondergrond te benutten, maar ook in de regio het gesprek
aangaan wat daarin wenselijk is. Zowel economische, ecologische als sociaal-culturele aspecten zijn
hierin gelijkwaardige argumenten.

Lokaal, wat moet. Gemeenten gaan, met de Omgevingswet in de hand, onderzoeken op welke wijze
ze de fysieke omgeving inrichten en beheren. Dat kan en moet in samenspraak met de inwoners, de
bedrijven en de kennisinstelling in de regio. Een regionaal ontwikkelde benadering op de ondergrond
dient tevens als voorbereiding voor het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisies.

1.2 Motivatie	
De Twentse gemeenten willen meer regie voeren en de touwtjes steviger in handen hebben, dan nu
het geval is, met betrekking tot activiteiten in de ondergrond. De 14 Twentse gemeenten hebben dit
standpunt gezamenlijk geformuleerd en kenbaar gemaakt aan het ministerie van Economische zaken
op 17 maart 2015. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Met de provincie zijn inhoudelijke verkenningen
verricht, die hebben geleid tot factsheets over de ondergrond. Bovendien is de situatie veranderd
door aanpassingen van de Mijnbouwwet (begin 2017). Door deze aanpassingen hebben de provincie
een adviesrecht gekregen bij nieuwe mijnbouwactiviteiten en zijn de provincie op haar beurt
verplicht om advies in te winnen bij de gemeenten. Mede door de inhoudelijke verkenning realiseren
de provincie en de gemeenten zich steeds meer dat activiteiten in de ondergrond kunnen helpen bij
het realiseren van maatschappelijke opgaven en hebben bovengrondse gevolgen voor milieu,
gezondheid en veiligheid. Dat houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Dit alles heeft ertoe geleid dat
de gehele Twentse regio gezamenlijk en in samenspraak met de provincie een benadering op wil
zetten waarbij wordt ingegaan op de gemeentelijke rol bij activiteiten in de ondergrond. Kort
samengevat is de motivatie om regionaal samen te gaan werken als volgt:

• De gemeenten willen adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen en activiteiten in de
ondergrond en eventuele weerstand daarop.

• De gemeenten willen de kansen van de ondergrond gaan benutten voor het realiseren van
maatschappelijke opgaven.

• De gemeenten willen de regionaal te ontwikkelen benadering gebruiken voor het opstellen
van hun gemeentelijke omgevingsvisie.

1.3 Afbakening		
Bij het tot stand brengen van de benadering onderzoeken we de procedures, de formele en
informele rollen van de gemeente en de afstemming met andere overheden. Daarnaast beraden we
ons op de activiteiten die plaatsvinden in de Twentse ondergrond en de gevolgen die zij hebben voor
andere gebruikers. Er wordt zoveel mogelijk afstemming gezocht met het provinciale beleid en er
komen ook lokale aspecten aan de orde.
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Het opstellen van beleid voor het gebruik van de ondergrond is het domein van elke gemeente
afzonderlijk, binnen de wettelijke kaders. De deelnemende gemeenten kunnen in een gezamenlijke
werkwijze tot maatwerk voor elke gemeente komen. Of en hoe de regionale benadering wordt
verankerd in het beleid van de verschillende gemeenten, is aan de gemeente zelf.

De deelnemers gaan samen de aanpak bepalen. Het uitgangspunt hierbij is dat stapsgewijs wordt
gekeken naar de behoeften (kennis, uitwisseling met anderen en ondersteuning) en benodigde
betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke organisaties (vertegenwoordiging van verschillende
vakgebieden, projectorganisatie implementatie Omgevingswet en externe deskundigen). De
provincie is in dit traject een belangrijke partner.

1.4 Beoogd	traject		
De ambitie van de deelnemende gemeenten is vanuit hun eigen rol, belangen, deskundigheid en
bevoegdheden meer zeggenschap te krijgen ten aanzien van nieuwe activiteiten in hun ondergrond.
Dit kan gerealiseerd worden door samen met andere overheden de rol van de gemeenten helder
vorm te geven. Het traject dat daarbij past is hieronder vormgegeven (zie figuur 1) en kent vier
sporen:

1. Een leerspoor, waarin partijen gezamenlijk leren en ontwikkelen. Dat leidt op den duur tot
een zichzelf verbeterende en corrigerende boodschap, de basis voor een regionaal
ontwikkelde ondergrondbenadering.

2. Een netwerkspoor, waarin partijen binnen en buiten de overheid worden opgezocht. Door
met hen het gesprek aan te gaan, samen te werken en gezamenlijk te leren, krijgt de
regionale ondergrondbenadering meer fundament.

3. Een governancespoor, waarin de eigenaren van dit traject (en dat zijn de 14 Twentse
gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk) tijdig worden betrokken en geïnformeerd.

4. Een communicatiespoor, van waaruit zowel strategische communicatie als geplande
communicatie over voortgang en producten wordt opgezet. Het opzetten van een strategie
om in te kunnen spelen op vragen en onrust, zorgt voor een proactieve positie en borgt de
voortgang van het gehele proces.

5. Een trajectsecretariaat (verankerd binnen het kernteam), dat de vier sporen verbindt,
ontwikkelingen vastlegt, toeziet op de voortgang, rolverdeling en planning van de sporen.

Figuur
1:

overzicht vier
sporen en
trajectsecretariaat

Bodem en ondergrond
In dit procesplan wordt gesproken over de “ondergrond”. In deze context heeft de ondergrond
betrekking op alles wat zich onder het aardoppervlak bevindt, zowel hetgeen van nature aanwezig
als door de mens aangelegd. Dit betreft dus ook de bodem (de bovenste laag van de aardkorst
bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen).
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Het traject levert op dat er in de regio wordt gesproken en geleerd over de ondergrond. Het is een
traject waarin de kansen van benutting van de ondergrond worden verkend, maar ook de grenzen
worden vastgesteld (zowel in het ‘kunnen’, als in het ‘willen’ en ‘mogen’). Gaandeweg het traject
ontstaat een netwerk, wordt er in het netwerk geleerd en wordt een verhaal opgebouwd die een
basis legt onder een regiobenadering. Het is een openbaar traject, gefundeerd op de wil om te leren
en de dialoog aan te gaan.

1.5 Mijlpalen	
Het traject kent een aantal mijlpalen:

• April 2017: het procesplan is vastgesteld in het college van 14 Twentse gemeenten.
• Eind juni 2017: een gezamenlijk opgebouwd narratief over de band van Twente met haar

ondergrond. Vanaf juli wordt er met dit narratief toegewerkt naar een regionale benadering
voor in december 2017.

• Medio december 2017: een document/kaartmateriaal/website over de omgang met de
Twentse ondergrond, vanuit het perspectief van de gemeenten.

1.6 Oplevering	materiaal	eind	2017	
Eind 2017 levert dit project ‘materiaal’ op waar gemeenten mee verder kunnen. De vorm waarin dit
materiaal vrij komt is op dit moment nog niet vastgesteld, duidelijk is wel dat dit traject leidt tot
nieuwe kennis over en ervaring met de Twentse bodem. Dat is nuttig materiaal voor gemeenten én
regio, bijvoorbeeld voor:

1. Kansen in beeld brengen van de ondergrond op regionaal en lokaal niveau, bijvoorbeeld over
de bijdrage die de ondergrond levert aan energietransitie, klimaatadaptatie en andere
opgaven in het fysieke domein.

2. Een narratief ontwikkelen waarmee de regio en de gemeenten een eigen verhaal hebben
over gewenste en ongewenste activiteiten in de (diepe) ondergrond. Met die onderbouwing
kan de gemeente of de regio optreden als behartiger van lokale en regionale belangen zoals
de leefomgevingskwaliteit;

3. Invulling geven aan de rol van de gemeente in het omgevingsmanagement.  1

1	Zie	kamerbrief	“Samen	energieprojecten	realiseren,	een	visie	op	omgevingsmanagement”	d.d.	01-02-2016:	
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/01/kamerbrief-samen-energieprojecten-realiseren-visie-op-
omgevingsmanagement	

Omgevingsmanagement
Het doel van omgevingsmanagement is dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek zijn over
hun eigen rol in het proces, met snellere en betere besluitvorming tot gevolg. De kern van
omgevingsmanagement is dat bevoegd gezag en initiatiefnemer samen met burgers, bedrijven,
lokale overheden en maatschappelijke organisaties zoeken naar gemeenschappelijke belangen en
mede vanuit die gemeenschappelijke belangen, beleid en projecten vormgeven. Hierbij is het van
belang de omgeving zo vroeg mogelijk te betrekken; informatie te delen om vertrouwen te
vergroten; en alle partijen een verantwoordelijkheid te geven.
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Naast de oplevering van bruikbaar materiaal, leveren het leerspoor, governancespoor, netwerkspoor
en communicatiespoor (zie opbouw) ook kennis en een netwerk op die vertaald wordt in een aantal
eindproducten:

• Een ‘product’ met daarin leerzame infographics, kaarten en factsheets over de ondergrond
en de kansen die daaruit voortkomen (opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie, met
aandacht voor economie, veiligheid en gezondheid).

• Een ‘eigen verhaal’ (communicatief aantrekkelijk verhaal Twente & ondergrond)
voortkomend uit een dialoog in de regio, met korte teksten (o.a. verhaal over de band van de
regio met de ondergrond; de rol van gemeenten; omgevingsmanagement).

• Een ‘netwerk’ waarin voor en tegens van het gebruik van de ondergrond in dialoog wordt
gebracht, ondersteund door de juiste inhoud en communicatiekanalen.

• Een ‘nieuwe manier van samenwerken’ waarin partijen elkaar gemakkelijk weten te vinden
en met elkaar om tafel gaan over onderwerpen die een integrale aanpak vereisen.

• ‘Kennis en vaardigheden’ op het gebied van omgevingsmanagement.
• Een ‘communicatievorm/strategie’ die de ook na afronding van het proces kan worden

voortgezet.
• Reflectie op het proces (samenwerking, meerwaarde regionaal werken).

Deze producten zijn voor alle deelnemende gemeenten beschikbaar en kunnen gebruikt worden voor
hun eigen beleid, communicatie of op te stellen omgevingsvisie.
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2. Aanpak	
‘Route naar een regio-benadering’

Gericht op doorontwikkelen van het verhaal van de Twentse ondergrond
Onderstaande figuur laat de ambitie van het traject zien: vanuit een (nu nog) klein kernteam van
enkele Twentse gemeenten door bouwen naar een regionale benadering over de wijze van benutten
en beheren van de ondergrond. Daarin zit de ambitie om dat verhaal met meer regionale partners te
ontwikkelen (netwerkspoor). Met het netwerk wordt kennis opgehaald, kennis verworven, geleerd
en zo het inhoudelijke verhaal versterkt en verankerd (leerspoor). Door in gemeenschappelijkheid te
leren ontstaat een regionale benadering waarbij de Twentse gemeenten een basis bouwen voor hun
Omgevingsvisie en omgevingshandelen (governancespoor). De drie sporen komen samen in het
vierde spoor: de communicatie naar de regio en binnen de gemeenten (communicatiespoor). Daar
hoort een verhaal bij en de juiste communicatiekanalen.

Figuur 2: Ambitie: meer mensen en partijen betrokken bij de Twentse  bodem
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2.1 Leerspoor:	modules		
Het doel van het leerspoor is om gezamenlijk de kennis op het onderwerp te vergroten en kansen in
beeld te brengen van de ondergrond op regionaal niveau. Het leertraject wordt vormgegeven door
middel van modules, die gevuld zullen worden door o.a. excursies, colleges en dialoog. Potentiele
delen van de modules komen tot stand met, en zijn toegankelijk voor, alle stakeholders (inclusief
bedrijven, milieuorganisaties en burgers). De eerste module gaat over de relatie van Twente met de
ondergrond vanuit cultuurhistorisch perspectief: welke band heeft de regio met de ondergrond, in
het verleden, nu en in de toekomst?

Na deze module hebben we scherp wat de ondergrond voor Twente betekent en heeft betekend. In
de twee modules na de zomer gaan we dieper in op urgente kwesties, die een uitwerking zullen
hebben op de ondergrond en relatie met de bovengrond. De energietransitie lijkt een logische keuze
alsmede klimaatadaptatie, maar wellicht komen uit de eerste module hele andere of meer
onderwerpen. De modules zorgen voor verdieping en uitwisseling van kennis; informatie (zoals
kaarten) om het opstellen van de regio-benadering en het nemen van beslissingen te ondersteunen;
en een verbreding van het bestaande netwerk.

Figuur 3: opzet leerspoor
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2.2 Netwerkspoor		
Het doel van het netwerkspoor is om de belangen en rollen van alle actoren in beeld te krijgen en
mee te nemen in de regionale benadering op de ondergrond. Het bouwen van relaties draagt
daarnaast bij aan een stevige verankering binnen de regio. Informatiedeling binnen het netwerk
zorgt ervoor dat de onrust door onbekendheid vermindert. Voor de deelnemende gemeenten is dit
een stap naar het vormgeven van hun rol binnen het omgevingsmanagement. Het leerspoor is goed
te combineren met het netwerkspoor, door gericht de locaties en het netwerk aan te spreken.

Bekend is dat de Twentse Kamer van Koophandel en Twente Board zeer actief zijn in de regio, ideale
samenwerkingspartners om de bedrijven in de regio op te zoeken. Bewoners betrekken loopt o.a. via
de onderdelen van de modules binnen het leerspoor, die bijvoorbeeld uit excursies of interessante
lezingen bestaan. Mocht er meer input nodig zijn, dan zijn ronde tafel gesprekken of een marktplaats
waarin bewoners, bedrijven en andere belanghebbende deelnemen een mogelijkheid om kennis en
belangen uit te wisselen. Onderwijsinstellingen, als Saxion en UT, zullen worden uitgenodigd om bij
te dragen met hun relevante kennis en vaardigheden.

Figuur 4: opzet netwerkspoor
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2.3 Governancespoor	
Het doel van het governancespoor is bestuurlijke overeenstemming te bewerkstelligen over hoe
gemeenten met de ondergrond omgaan. Het governancespoor bestaat uit gesprekken en
bijeenkomsten met diverse betrokkenen, zowel ambtelijk, bestuurlijk als met de raadsleden van de
deelnemende gemeenten. Bestuurlijke overleggen zullen met regelmaat plaatsvinden om de
betrokkenheid constant te houden en de vorderingen richting overeenstemming te toetsen, zodat
bijsturing mogelijk is. Binnen de regionale bijeenkomsten (openbare bijeenkomst), wordt aandacht
besteed aan de vraag hoe bewoners te betrekken.

Het governancespoor houdt rekening met andere trajecten waarin provincie Overijssel en
gemeenten samenwerken aan opgaven in de bodem en ondergrond, waaronder de ‘warme
overdracht’ in het kader van de komst van de Omgevingswet.

Door de regio Twente en de provincies Overijssel en Gelderland is tevens een lobbyist beschikbaar
gesteld om voortgang op het dossier ondergrond (zeggenschap, afvalwaterinjecties, opslag
ondergrond) te bewerkstelligen binnen de Rijksoverheid. Een goede afstemming met zijn
bevindingen en activiteiten kan aan beide kanten versterkend werken. Elk kwartaal wordt er met
elkaar afgestemd of juiste boodschap wordt overgedragen.

Figuur 5: opzet governancespoor
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2.4 Communicatiespoor	 	
Het doel van het communicatiespoor is om alle betrokkenen op een juiste toon en met de juiste
boodschap te kunnen bereiken. Daarbij gaat het zowel om informatieoverdracht, als inspelen op
vragen en onrust. Het communicatiespoor bestaat uit strategische communicatie en geplande
communicatie over voortgang en producten.

Binnen het communicatiespoor zullen voor de geplande communicatie een aantal middelen en
kanalen moeten worden ingericht. De al bestaande website “www.gatotdebodem.nl” kan
bijvoorbeeld dienen als platform voor communicatie richting het netwerk. Op de website komen de
producten te staan die voortkomen uit de modules, zoals leerzame infographics en kaarten over de
ondergrond en de kansen die daaruit voortkomen. Tevens wordt de website gebruikt voor
aankondigingen voor bijeenkomsten, excursies etc. Gemeenten kunnen de producten en kalender
vervolgens ook in hun eigen communicatie gebruiken. Voor het communiceren over de voortgang
van het proces richting direct betrokkenen en geïnteresseerden, kan gebruik gemaakt worden van
andere (meer interne) media.

Voor de strategische communicatie zal een strategisch communicatieadviseur worden aangetrokken
(bij voorkeur vanuit het eigen gemeentelijke netwerk). De juiste toon en boodschap, het inrichten
van de meest effectieve communicatiekanalen en het betrekken van invloedrijke Twentenaren zijn
belangrijke onderdelen van de te ontwikkelen communicatiestrategie. De communicatie met de
inwoners van Twente verdient zeker de aandacht. De interactie staat hier voorop: door uitwisseling
van informatie en opvattingen ontstaat een steeds sterker verhaal. Inwoners zullen met regelmaat
geïnformeerd worden en bij onderdelen van het leerspoor worden betrokken.

Figuur 5: opzet communicatiespoor
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2.5 Rolverdeling	
De verschillende sporen zijn verdeeld over de leden van het huidige kernteam. Op deze manier is er
voor ieder een spoor een verantwoordelijke, welke zorg draagt voor de planning, invulling,
aansturing en oplevering. De verantwoordelijke is daarbij niet de enige uitvoerder, maar kan zijn of
haar eigen team samenstellen en hulp inroepen waar gewenst. Tijdens de kernteambijeenkomsten
zullen de sporen met elkaar afgestemd worden en mogelijke hulpvragen aan het team worden
besproken. De verantwoordelijke laat tijdig weten als de planning of oplevering niet wordt gehaald,
zodat het team bij kan springen.

Spoor Verantwoordelijke Achtervang
Leerspoor Moniek Brill (Noaberkracht

Dinkelland-Tubbergen) en Annemieke
van Es (gemeente Hengelo)

Vervanger verlof

Governancespoor Jos Mol (gemeente Enschede) Jan Dijk, Kevin Ceven (gemeente
Enschede)

Netwerkspoor Lydia Plant (gemeente Almelo) Jaya Sicco Smit (Provincie
Overijssel)

Communicatiespoor Jan Dijk (gemeente Enschede) Patricia Claassens (Gemeente
Enschede)

Secretariaat Alzira Schaap (Royal HaskoningDHV) Marco Vergeer (Royal
HaskoningDHV)

2.6 Rollen	Twentse	gemeenten	
De Twentse gemeenten is gevraagd naar hun deelname aan de regionale samenwerking. Het
kernteam en de wethouders in het PHO MDA streven naar een regio brede samenwerking. Op die
manier delen de gemeenten de kennis en middelen en kunnen politiek en inwoners zien dat het
onderwerp voor de hele regio belangrijk is. Voor elke gemeente geldt immers dat er knelpunten en
kansen met betrekking tot de ondergrond zijn. Meerdere ambtenaren kunnen per gemeente
deelnemen, dat maakt het team alleen maar sterker. Het streven is een diverse samenstelling van
vakgebieden. Het gaat immers niet om een “klassieke bodemopgave”, maar ook om duurzaamheid,
water, ruimtelijke ontwikkeling, energie.

2.7 Andere	actoren	
Voor de totstandkoming van dit procesplan heeft de kerngroep een aantal partijen betrokken. Vanuit
verschillende kanten is ondersteuning beschikbaar:

- Provincie Overijssel: stelt zich op als partner van de gemeenten. Via de provincie kunnen de
Twentse gemeenten gebruik maken van expertise vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en de
factsheets over de ondergrond van Twente die het afgelopen jaar zijn opgesteld.

- VNG en ministerie van I&M: ondersteunen de Twentse gemeenten door het beschikbaar
stellen van Deltares.

- UP STRONG - Deltares: zal de Twentse gemeenten voorzien van kaartmateriaal en
infographics over de Twentse ondergrond. Daarnaast kan Deltares verschillende scenario’s
uitwerken die verbeelden welke gevolgen keuzes over het gebruik van de ondergrond
hebben voor de maatschappelijke opgaven.

- Regio Twente: ondersteunt bij het organiseren van regionale raadsbijeenkomsten. Daarnaast
biedt Regio Twente een platform waarop zowel ambtelijk als bestuurlijk afstemming
plaatsvindt over het procesplan en de uitvoering daarvan.
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2.8 Kalender	mijlpalen		
Voor de verschillende sporen worden bijeenkomsten, sessies, excursies e.d. georganiseerd.
Hieronder is een globaal overzicht te vinden van de belangrijkste mijlpalen gedurende het jaar.

Figuur 6: Tijdlijn en mijlpalen
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2.9 Financiën	

In onderstaand overzicht is de financiering opgenomen. Deze gaat uit van een gezamenlijke
benadering van de 14 Twentse gemeenten. De provincie heeft een toezegging gedaan ten aanzien
van haar bijdrage, onder de voorwaarde dat de 11 gemeenten (buiten Hengelo, Almelo en Enschede)
een actieve ambtelijke bijdrage leveren aan de sporen van dit procesplan en de doorwerking binnen
de afzonderlijke gemeentelijke organisaties.

Budgetraming Regionale Samenwerking Ondergrond Twente 2017

UITGAVEN INKOMSTEN

Onderdeel Bedrag Inkomsten Bedrag

Werksessies, afstemming, organisatie e.d. Bijdragen
- uren deelnemers ca. 14 x 150 uur - - gemeente Hengelo € 50.000
- ondersteuning provincie, VNG, Rijk - - gemeente Enschede € 50.000
- kosten externe procesbegeleiding ca. 650
uur

€ 85.000 - gemeente Almelo € 20.000

- provincie Overijssel (namens 11
gemeenten; 11 x € 3.000)

€ 33.000

Materieel budget, kennisontwikkeling
- externe advisering Deltares, RUG n.v.t.
- optioneel: externe advisering € 28.000
- zaalhuur, catering, vergoeding sprekers e.d. € 20.000
- locatiebezoek, bushuur etc € 10.000
- website, brochure, publiciteit € 10.000

Totaal (excl. BTW) € 153.000 Totaal (excl. BTW) € 153.000


