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Geacht college, 
 
 
De URaad heeft uw adviesvraag ontvangen m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst 
Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente. Hoewel deze 
samenwerkingsovereenkomst al ondertekend is hecht de UR eraan ook zijn oordeel 
over deze samenwerkingsovereenkomst te geven. De door u in de commissie gegeven 
toelichting voor de achtergrond van deze samenwerkingsovereenkomst wordt door ons 
onderschreven. Op deze wijze is duidelijk waarvoor welke partner verantwoordelijk is. 
De UT zal naar aanleiding van het Masterplan een aantal projecten uitvoeren waarvoor 
zij verantwoordelijk is. Deze verantwoordelijkheid wordt onder meer vertaald in het 
opstellen van het startdocument en de bijbehorende begroting waaraan de financiële 
haalbaarheid getoetst kan worden. Deze vastgoed projecten kunnen daarmee een 
vergelijkbaar traject doorlopen als de huidige vastgoedplannen op de UT. Voor deze 
projecten is er een jaarlijks discussie moment in de vorm van de Vastgoednota. Voor 
individuele projecten in het kader van het Masterplan gaan wij graag met u de 
discussie aan op het moment dat het startdocument en bijbehorende begroting gereed 
zijn.  
Het is de raad ter ore gekomen dat de UT een pm bijdrage zal geven aan de kosten 
van sloop van het viaduct aan de Hengelose straat. Kan het college aangeven of deze 
informatie juist is en zo ja, om welk bedrag het hier gaat? 
 
 
CONCEPT-BESLUIT: 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- de samenwerkingsovereenkomst Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark 
Twente, UR 10-193; 

gehoord:  
- de beraadslaging in de commissie Financien Personeel en Bedrijfsvoering; 

overwegende dat: 
- deze samenwerkingsovereenkomst de positie van de partners in de 

ontwikkeling van het Kennispark ten opzichte van elkaar vastlegt; 
gehoord de toezegging van het college dat: 



 

 

- Het startdocument en bijbehorende begroting van individuele projecten binnen 
het masterplan die voor rekening van de UT zijn aan de UR worden voorgelegd;  

besluit:  
  Positief te adviseren over de samenwerkingsovereenkomst Masterplan  
            Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 


