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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 

Middelen Innovatieroute Twente worden onvoldoende 
doelgericht ingezet 

 
Deventer – 18 oktober 2010. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan 
naar de mate waarin de middelen voor de Innovatieroute Twente doelgericht worden 
ingezet. Haar conclusie is dat dit tot nu toe onvoldoende gebeurt, met als voornaamste 
oorzaken een gebrekkige sturing en beperkte informatie over de voortgang en effecten 
van de Innovatieroute. Deze situatie wordt door de Rekenkamer als risico voor het 
voortbestaan van de Innovatieroute Twente getypeerd, omdat het financieel en 
bestuurlijk draagvlak bij de partners van de Innovatieroute hierdoor sterk af kan 
nemen. 
 
De Innovatieroute Twente is een gezamenlijk programma van ondernemers, onderzoek, 
onderwijs en overheid (Provincie Overijssel en Regio Twente) om innovatie in Twente te 
stimuleren. Het hoofddoel is om via innovatieprojecten de Twentse economie duurzaam te 
versterken en de werkgelegenheid te bevorderen. De Innovatieroute bestaat uit vijf 
innovatieclusters, te weten voeding, gezondheid, materialen en high tech systemen, 
veiligheid en bouw. Projecten gericht op innovatie binnen die vijf clusters kunnen subsidie 
ontvangen van de provincie Overijssel, de regio Twente, maar ook landelijke en Europese 
subsidies worden voor de projecten aangewend. Daarnaast worden private middelen 
ingezet voor de projecten. De provincie Overijssel en de Regio Twente hebben ieder een 
investering van maximaal € 50 mln. voor de Innovatieroute Twente toegezegd. De 
Innovatieroute bestaat inmiddels uit 40 projecten met in totaal een financiële investering 
van € 168 mln. 
 
Volgens de Rekenkamer schort het nog aan een doelgerichte inzet van middelen. De 
sturingsmogelijkheden worden namelijk beperkt doordat de doelen onvoldoende specifiek, 
meetbaar, realistisch en tijdgebonden zijn geformuleerd (wat wil je precies bereiken?) en 
door het ontbreken van voldoende voortgangsinformatie (waar sta je nu ten opzichte van 
wat je wilt bereiken?). Ook ontbreekt een nadere uitwerking van de doelgroep van de 
Innovatieroute Twente (op wie richt je je?) en zijn de communicatieactiviteiten in 
beperkte mate uitgevoerd. Daarnaast is een actualisering van het beleidsplan (wat ga je 
doen om de doelen te bereiken?) en het takenpakket van het programmabureau gewenst 
(wie gaat wat doen en hoeveel mensen zijn daarvoor nodig?). Voor de toekomst van de 
Innovatieroute is het volgens de Rekenkamer daarnaast van belang om de focus op vijf 
clusters te heroverwegen omdat het er wellicht teveel zijn om te kunnen excelleren.  
 
Het onderzoek „Op koers? Een onderzoek naar de Innovatieroute Twente‟ wordt 
gepresenteerd aan de Staten op woensdag 20 oktober 2010.  

 
Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport “Op 
koers? Een onderzoek naar de Innovatieroute Twente” kunt u contact opnemen met de directeur 
van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Bruggink: 0570-665800 of 06-51865795. Het gehele 
rapport is vanaf 20 oktober 2010 tevens te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. 
Daar treft u ook meer informatie aan over het doel en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-
Nederland. 
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