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De inleidingen 
Wim de Ridder heeft in zijn inleiding aandacht voor het economisch aspect van duurzaamheid op 
de lange termijn. Er valt geld te verdienen met duurzaamheid. Maar verwachtingen moeten 
bijgesteld worden. Oude productiemethodes in bijvoorbeeld de energieopwekking zullen geen 
geld meer opbrengen, maak gebruik van slimme decentrale netwerken in de energieproductie. 
De Ridder pleit ervoor dat de ondernemers het voortouw nemen in de implementatie van nieuwe 
ontwikkelingen en zich niet laten leiden door wetenschappers. Daarnaast houdt De Ridder een 
concreet pleidooi voor zichtbaarheid van Twente op het Cleantech Forum Amsterdam, 9-11 mei 
2011.  
 
Walter van der Meer geeft in zijn inleiding aan dat er veel aanknopingspunten zijn op watergebied 
voor duurzame innovaties, zowel in techniek als processen: omgaan met bronnen, monitoring 
(kwaliteit, kwantiteit), zuivering, energieterugwinning/productie, verbruik/hergebruik (drink)water. 
Vitens is gebonden aan wetgeving in commerciële projecten, de relatie met de markt is daardoor 
complexer. Projecten (bijv. proeftuinen) moeten inhoudelijk interessant zijn en uitvoerbaar binnen 
de randvoorwaarden. Via spin-offs is het mogelijk om risicovolle projecten te starten.  
 
Ton Beune stipt in zijn inleiding een aantal factoren aan die ontwikkelingen in duurzaamheid 
kunnen remmen. De eerste is de lange levensduur van een project, gemiddeld zeven jaar. Ten 
tweede het misverstand dat duurzaamheid duur is, dit vooroordeel maakt het lastiger 
investeringen aan te trekken. Van belang is juist te laten zien dat duurzaamheid op den duur geld 
oplevert, en business creëert. Ook ziet Beune de (rijks)overheid als een vertragende factor. Ook 
in samenwerken en processen ziet hij mogelijkheden voor duurzaamheid. Beune roept op om te 
komen tot een actieplan dat randvoorwaarden creëert, dat er duidelijke keuzes gemaakt worden 
en dat we hiermee naar buiten treden en laten zien wat we doen.  
 
Jürgen von Hollen haakt in op het level playing field. Hij voorspelt dat een innovatie 
ontwikkelcyclus terug kan naar 4 jaar. De (enorme) verkorting van de ontwikkeltijd heeft veel 
impact op governance, infrastructuur en betekent nogal wat voor de product- en 
procesontwikkelaars. Ook ziet hij de afhankelijkheid van andere partijen en marktontwikkelingen. 
Het bedrijfsleven in Twente moet een aantal integrators hebben om een goed systeem te krijgen. 
Daarbij blijft het economisch aspect belangrijk, winstgevendheid is mede motor voor innovatie. 
Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in een blue print zijn nodig om een einde te maken 
aan de discussie over voor elkaar maken van faciliteiten, infrastructuur en andere 
randvoorwaarden. Von Hollen roept ons op om te kijken met andere ogen. 
 
Peter den Oudsten beargumenteert dat de overheid een belangrijke rol speelt in de 
maatschappelijke verankering van Cleantech in de maatschappij. Twente is een culturele entiteit 
waarin je centraal beleid kunt voeren, niet alleen op basis van kennis, maar ook op basis van de 
gezamenlijke historie. De overheid wil faciliteren in het mogelijk maken van anders denken: door 
doelen te stellen als stippen op de horizon. Ook Den Oudsten benadrukt dat er keuzes gemaakt 
moeten worden, de gemaakte keuzes in de innovatieroute kunnen herijkt worden waarmee ook 
het beleid en de financiën heroverwogen kunnen worden.  
 



Conclusie discussie 
In regio Twente wil men samenwerken in het kader van duurzaamheid. Het bedrijfsleven moet 
hierin de voortrekkersrol nemen.  
 
Met duurzaamheid moet en kan geld verdiend worden. 

a. Daarbij zijn launching customers nodig die de geldstroom opgang brengen. 
b. Daarbij is een blue print nodig voor het samenspel van technologie en governance 

met daarin ruimte voor een nieuwe blik en aanpak. 
 
Per project moet een business plan geschreven worden met daarin aandacht voor o.a.: 

- verspreiding en opvang van risico’s die innovaties met zich mee brengen 
- sociale duurzaamheid, b.v. in innovatie van de zorg in een vergrijzende samenleving 
- de rol van de overheid (in regelgeving, subsidies, maatschappelijke verankering, etc.) 

 
Overzicht op alle samenwerkingsverbanden en projecten is nodig, hierin kunnen Stichting 
Pioneering, Innovatieplatform Twente, Kennispark Twente, Regio Twente een rol spelen. 
Samenwerking kan op deze manier gericht gestimuleerd worden en keuzes kunnen inzichtelijk 
gemaakt worden. Tot slot, we moeten laten zien wat we hebben en wat we kunnen! 
 
Actiepunten 
1. Duurzame wijk 

Tegen welke problemen lopen we aan bij het bouwen van een duurzame wijk? Hoe pakken 
we ze aan? We moeten de uitdagingen opzoeken: de weg naar de oplossing toe is net zo 
belangrijk. Dit actiepunt wordt opgepakt in eerste instantie door Henk Zijm, Hans 
Hilgenkamp, Annemieke Traag in overleg met Peter den Oudsten. Een blauwdruk voor het 
project en een transitiemodel / business plan worden opgesteld. 
 

2. Platform op het internet / webportal 
We willen alle bedrijfsactiviteiten en initiatieven op gebied van duurzaamheid op een centrale 
plek presenteren. Dit kan door een webportal te gebruiken. We gaan kijken naar de 
mogelijkheden die de portal: www.Twente.com biedt. Deze portal is ontwikkeld en wordt 
gevuld door Twentse bedrijfsleven, de kennisinstellingen, waaronder de UT en de overheid. 
Activiteiten op gebied van duurzaamheid zullen we daar ook op gaan plaatsen. Dit past 
naadloos bij het kennis en innovatieve karakter van Twente. Annemieke Traag directeur van 
Regio Twente gaat hiermee aan de slag. Daarnaast is er aandacht voor het organiseren van 
ontmoetingen en lezingen in het kader van duurzaamheid in de regio Twente. 
 

3. Cleantech Forum Amsterdam 2011 
Wilbert Pontenagel gaat met Pieter Dillingh om tafel over het Cleantech Forum idee. Gerdien 
Looman en Wilbert Pontenagel gaan aan de slag met een zgn. bidbook om een inventarisatie 
te maken van bedrijfsactiviteiten met het oog op een presentatie tijdens het Cleantech 
Forum. 
 

4. Proeftuinen 
Met de volgende concrete projecten kan gewerkt worden om Twente en duurzaamheid beter 
op de kaart te zetten: 
• Zonnecellen op het Transport Centrum Enschede 
• Luchthaven Twente 
• Het werk van Stichting Pioneering (André Dorée en Bas van der Veen via Annemieke 

Traag) 
• De ontwikkelplannen voor gebouwen Langezijds en Hogekamp op de UT campus 
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