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0. Samenvatting 
 
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Stedendriehoek hebben gekozen voor 
cleantech als speerpunt voor hun innovatie en economische ontwikkeling. Als Cleantech Regio willen 
we excelleren in het ontwikkelen van nieuwe cleantech business en het breed toepassen in onze  
economische sectoren, huishoudens en bedrijfsvoering. Door ons te profileren als Cleantech Regio 
kiezen we positie en brengen we focus aan. Het maakt duidelijk aan de ons omringende wereld waar 
we staan en waarop we verbinding zoeken. 
 
Cleantech is een groeimarkt. Autonome ontwikkelingen zoals toenemende schaarste en kosten van 
energie en grondstoffen, maar ook de wens om de kwaliteit van onze leefomgeving te behouden 
zonder in te boeten op economische veerkracht en welvaart/welzijn schept in toenemende mate een 
vraag naar schone producten en diensten. Cleantech voorziet daarin. Het dringt door in alle sectoren 
en onderdelen van de samenleving. Tal van trends versterken deze beweging. De Europese, 
nationale en provinciale doelstellingen op het vlak van CO2 reductie, energietransitie en grondstof-
onafhankelijkheid sluiten hier naadloos op aan. Programma’s als EFRO, Interreg, Horizon, maar 
dichter bij huis ook de Citydeals in het kader van de Agenda Stad en de provinciale fondsen voor 
innovatie en transitie bieden aanknopingspunten om ontwikkelingen te versnellen en te stimuleren. 
 
Onderzoek naar de cleantech bedrijvigheid in onze regio wijst uit dat er nu al omstreeks 2 miljard aan 
omzet wordt gerealiseerd en omstreeks 8.000 mensen in werkzaam zijn. Dit betreft alleen de omzet 
en banen van bedrijven die cleantech als hun core-business hebben. Dit is exclusief de omzet en 
banen van de toepassing van cleantech in de primaire economische sectoren. Cleantech bedrijvigheid 
is breed geworteld in alle gemeenten in de regio. Uit een SWOT-analyse blijkt dat de regio een goede 
uitgangspositie heeft voor het verder doorontwikkelen als Cleantech Regio. De sterktes en kansen 
bieden een prachtige voedingsbodem. Het enthousiasme en drive dat tevoorschijn is gekomen door te 
kiezen voor cleantech als focus helpt in het compenseren van onze zwakten. 
 
Als resultaat van de Cleantech Agenda kiezen we voor 3 maatschappelijke effecten die we in elk 
geval willen bereiken in de periode tot en met 2020. Die vormen de kern van onze ambitie: 
 

 
+  4.000 nieuwe aan cleantech gerelateerde banen (+50%) 
-   200.000 ton besparing op de CO2 uitstoot (-/- 10%) 
-   20.000 ton minder huishoudelijk restafval per jaar (-/- 33%) 
 

 
Het hart van de agenda wordt gevormd door 25 business cases, verspreid over de 8 thema’s van de 
agenda: 

Smart industry 
Duurzaam bouwen 
Milieu- en geodiensten 
Water, schoon en beheerst 
Energietransitie 
Slimme  mobiliteit 
Houdbare landbouw  
Hergebruik van grondstoffen 

 
De agenda zal op dit onderdeel een “rolling” karakter hebben. Projecten komen er bij, vallen af, of 
worden samengevoegd tot een cluster. Ondernemersgedrevenheid staat steeds centraal. 
 
Cleantech is zichtbaar op diverse plekken in de regio. In een aantal gevallen leiden cleantech-
initiatieven tot nieuwe gebiedsontwikkeling of hergebruik van bestaande/verouderde gebouwen of 
terreinen. In een aantal ondersteunende projecten en programma’s  krijgen de onderwerpen 
profilering en acquisitie, lobby, ondersteuning business development en transitie, human capital en 
onderzoek de nodige aandacht. In een “grid” zijn de business cases en ondersteunende projecten in 
hun onderlinge samenhang in beeld gebracht: 
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Het volledige grid is (leesbaar!) opgenomen in bijlage e, als laatste pagina van deze agenda. 
 

De Strategische Board biedt op de horizontale as een platform voor afstemming, overleg en 
procesondersteuning bij de ontwikkeling van projecten en programma’s in de vorm van tafels. Op de 
verticale as zijn enkele thema’s nu al voorzien van inhoudelijke ondersteuning vanuit Stedendriehoek 
Innoveert. Daarnaast zal de regio een beroep doen op ondersteuning vanuit Kiemt, Food Valley, 
Kennispark Twente, Oost NV en andere ons omringende hulpstructuren. In de loop van 2015 zal voor 
de activiteiten business development, innovatiesupport, promotie en acquisitie en energietransitie een 
werkwijze uitgewerkt worden onder de titel Cleantech Regio Development. Voor de activiteiten in het 
kader van human capital worden een aantal hulpstructuren uitgewerkt in een breder verband, samen 
met de regio Noord Veluwe. 
 
Qua funding van deze activiteiten leunt de Cleantech Regio enerzijds op een bijdrage aan de 
Strategische Board vanuit de 7 gemeenten van 1 euro per inwoner per jaar, optellend tot € 410.000/jr. 
Daarnaast investeren de provincies Gelderland en Overijssel nu jaarlijks zo’n € 500.000 a € 600.000 
in makelen/schakelen en in business development via Stedendriehoek Innoveert. 
Ondernemersorganisaties en kennisinstellingen dragen (vooralsnog bescheiden) bij in menskracht. 
Hun focus ligt in de primaire investering in projecten, niet in de hulpstructuren.  
 
In 2014 heeft de Cleantech Regio een investeringsvolume gegenereerd van 30 miljoen, waarvan 7 
miljoen publiek en 23 miljoen privaat kapitaal. Voor 2015 mikken we op een volume van 40 miljoen 
euro. In 2020 wil de Cleantech Regio een investeringsvolume kunnen genereren van 100 miljoen 
euro. Alleen dan genereren we ook de banen, de omzetten en de milieuwinst van onze doelstelling. 
 
Om die ambities waar te maken is een schaalsprong nodig. Dat kan op 2 manieren: 

- focus; er is nu focus aangebracht op de inhoud, nu moet er ook focus aangebracht 
worden in de ondersteuning van de uitvoering; hulpstructuren moeten zich ondergeschikt 
maken aan de doelstellingen en zich onder één duidelijke noemer presenteren binnen en 
buiten de regio op het vlak van business development, innovatie, promotie/acquisitie en 
energietransitie; 

- volume; er is nu versplinterd een kleine miljoen euro per jaar beschikbaar voor de 
regionale inspanningen om onze doelstellingen te realiseren; om de gewenste 
ontwikkelingen te kunnen opstarten en ondersteunen is meer financieel draagvlak nodig: 
o een verhoging van de gemeentelijke bijdrage naar € 800.000 euro/jr; een verhoging 

van de provinciale bijdragen tot ditzelfde bedrag; totaal budget € 1,6 miljoen; 
o bijdragen vanuit het bedrijfsleven op basis van een servicesmodel; 
o instelling van een Cleantech Fonds voor business development, innovatie en 

acquisitie, (deels) revolverend en publiek/privaat gevoed (mix). 
 
De Cleantech Agenda is een groeidocument. De komende jaren zal de agenda steeds aangevuld 
worden met inbreng vanuit ondernemers, kennisinstellingen, overheden en bewonersinitiatieven. Kijk 
voor de laatste stand op www.cleantechagenda.nl.  
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1. Inleiding en verantwoording 
 
Eind 2013 kozen ondernemers, kennisinstellingen en overheden verenigd in de Strategische Board 
Stedendriehoek voor het begrip Cleantech Regio als gemeenschappelijk profiel voor onze regionale 
economische ontwikkeling, innovatie en (energie)transitie. De regio had zo’n profiel hard nodig: 
onbekend maakt onbemind en met de keuze voor Cleantech Regio heeft de regio focus, een label, 
een vlag waarmee het zich kan identificeren en de omgeving ons mee kan associëren. 
 
In de Cleantech Regio produceren en consumeren wij in een samenleving die economisch en 
ecologisch in balans is. Energieneutraal, schoon, veilig en circulair, vanuit het principe van 
herbruikbaarheid van producten en/of grondstoffen. Zo borgen wij onze welvaart en welzijn, ook voor 
de lange termijn. Wij zijn een voorbeeld voor onze omgeving, delen kennis en ervaring, bouwen aan 
een cleantech-community en verbinden met verwante bedrijven en bewoners binnen en buiten onze 
regio. 
 
De Cleantech Regio streeft naar continue verbetering van het vestigingsklimaat voor bewoners, 
bedrijven, talent en wetenschappers. Door herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 
maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren hebben de ondernemingen in de Cleantech 
Regio een betere operationele prestatie, ontstaat maatschappelijke meerwaarde en streven we naar 
zero-emissie. Dit alles draagt ook bij aan het behoud en versterking van onze ruimtelijke en sociale 
kwaliteit. De Cleantech Regio heeft de Stedendriehoek als zwaartepunt, maar zoekt nadrukkelijk 
verbinding met omliggende regio’s in (Oost) Nederland en (Noord-West) Europa. Onder het motto: 
delen is het nieuwe vermenigvuldigen! 
 
De keuze voor cleantech als drager van het economisch profiel van onze regio wordt breed gedragen. 
Er manifesteert zich in de regio een groot aantal leveranciers, producenten, adviseurs en 
kennisinstellingen voor cleantech producten en diensten. Het bedrijfsleven omarmt de cleantech 
methoden en technieken om concurrerend te blijven en om voordeel te behalen uit besparingen en 
positionering op de markt. Meer met minder blijkt de heersende trend. Maar ook bewoners en 
particuliere investeerders manifesteren zich met cleantech initiatieven: vooral rond thema’s als 
energie en hergebruik. Kortom, de vlag is niet alleen gehesen, maar hij wordt ook gedragen. Dat 
bleek ondubbelzinnig tijdens de inmiddels twee edities van het congres Cleantech Tomorrow: februari 
2014 in Deventer en onlangs in Apeldoorn. Op 4 en 5 april 2016 zal het congres Zutphen en Lochem 
aandoen.  
 
Maar een vlag alleen is niet genoeg. Er moet ook een betekenisvolle lading zijn. In de zomer van 
2014 gaf de Strategische Board opdracht tot het opstellen van de Cleantech Agenda. Deze zou 
moeten worden opgebouwd uit 3 onderdelen: 

- een onderzoek en analyse van de cleantech bedrijvigheid in de Stedendriehoek in de 
context van Nederland en Europa; 

- een eerste inventarisatie van (voorgenomen en lopende) business cases vanuit de 
verschillende cleantech thema’s; 

- een ordening van ondersteunende projecten en programma’s die de (cleantech) 
bedrijvigheid in de Cleantech Regio maximaal ondersteunen in allerlei facetten. 

Deze Cleantech Agenda ligt voor u. Hij wordt nadrukkelijk gepositioneerd als groeidocument, omdat 
er nog bijna iedere week weer nieuwe initiatieven, nieuwe projecten en nieuwe spelers op het bord 
verschijnen. Op www.cleantechagenda.nl zullen we steeds de laatste stand van zaken weergeven. 
 
Het onderzoek en de analyse van de cleantech bedrijvigheid in de Stedendriehoek is uitgevoerd 
onder verantwoordelijkheid van de lectoren Martine Vonk en Paul Bijleveld van Saxion. Naast een 
uitvoerige literatuurstudie leunt het onderzoek op diepte-interviews met individuele ondernemers 
(cleantech thema-trekkers) en een enquête onder ondernemers in de regio. Ook vanuit KIEMT zijn de 
nodige gegevens aangereikt. Hun belangrijkste bevindingen zijn opgenomen in deze agenda en in 
enkele bijlagen bij de agenda (bijlagen a, b en c). 
 
De eerste inventarisatie van (voorgenomen en lopende) business cases is deels gevoed vanuit dit 
onderzoek. Daarnaast is er geput uit de gegevens van Stedendriehoek Innoveert, het Cleantech 
Center en diverse individuele gesprekken met ondernemers. Ter afsluiting van de inventarisatiefase 
heeft op 16 januari 2015 een workshop plaats gevonden waarin met thema-trekkers, 
vertegenwoordigers uit ondernemersnetwerken en intermediairs een verdiepingsslag is gemaakt. Het 
(voorlopig) resultaat is in deze agenda opgenomen. Het valt te verwachten dat er na publicatie van de 
agenda nog nieuwe business cases aan de oppervlakte zullen komen.  
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Vanuit de verschillende tafels rond de Strategische Board zijn diverse ondersteunende projecten en 
programma’s aangedragen. Zij hebben bijvoorbeeld betrekking op lobby, promotie en acquisitie, 
human capital of onderzoek. Ook zijn er diverse initiatieven op de radar gekomen die kunnen leiden 
tot kansen voor gebiedsontwikkeling. Deze projecten en initiatieven zijn gebundeld in een aantal 
programma’s en opgenomen in bijlage d. Voor inzicht in alle business cases, programma’s en 
projecten in één oogopslag is een grid (matrix) opgenomen in bijlage e. 
 
De opdracht voor het opstellen van de Cleantech Agenda is afkomstig van de Strategische Board. 
Maar het eigenaarschap van de verschillende samenstellende delen van de agenda ligt daar niet of 
niet altijd. Het primaat van de business cases ligt nadrukkelijk bij ondernemers en de (kennis)partners 
die zij kiezen voor het verder realiseren van hun initiatief. Voor elk van de acht cleantech thema’s is 
iemand uit het ondernemersveld die thuis is in het betreffende thema gevraagd om het trekkerschap 
op zich te nemen. Vanuit de Strategische Board wordt in samenwerking met Stedendriehoek 
Innoveert, het Cleantech Center en enkele andere hulpstructuren de ondersteuning van de thema’s, 
de trekkers en de business cases georganiseerd. In het project Cleantech Regio Development wordt 
een meer gestroomlijnde en geprofessionaliseerde ondersteuning van business development nader 
uitgewerkt. 
 
Het schrijfteam voor de Cleantech Agenda bestaat uit Martine Vonk en Paul Bijleveld (Saxion), 
Christian Lorist (VNO-NCW), Gert Jan Koele en Arno Groenendijk (secretariaat Strategische Board). 
De eindredactie is geaccordeerd door Ineke van Oldeniel en Wim de Blok (leden Strategische Board). 
 
 
 
Cleantech Regio, 20 maart 2015. 
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2. Cleantech bedrijvigheid in Nederland, 
    Oost-Nederland, Gelderland en Stedendriehoek 
 
Cleantech in Nederland 
Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft regelmatig informatie over economische sectoren als de 
industrie of de landelijke Topgebieden als de creatieve sector of ‘high tech systems en materialen’ 
(HTSM). De bedrijven in de cleantech sector vallen echter niet onder een bepaalde sector, maar zijn 
verspreid over verschillende standaard bedrijfsclassificaties (SBI). Daardoor is de omvang van deze 
sector moeilijk te bepalen. Wel zijn studies verricht om een inschatting te kunnen maken van de 
omvang van de sector. Bij landelijke studies wordt echter een beperkte definitie van cleantech 
gebruikt namelijk technologie gericht op hernieuwbare energiebronnen. Uitgedrukt in productiewaarde 
is de cleantech sector in 2009 goed voor een omzet van in totaal bijna € 3,9 miljard. De toegevoegde 
waarde die door de sector wordt gegenereerd bedraagt in datzelfde jaar ruim € 1,1 miljard. Deze 
waarde komt goed overeen met de schattingen van Roland Berger, waarbij de toegevoegde waard 
wordt geraamd op € 1,2 miljard (Roland Berger 2012). Deze cijfers zijn exclusief de omzet en 
toegevoegde waarde die wordt gecreëerd als gevolg van de het uitvoeren van 
energiebesparingsmaatregelen. Uitgaande van de studie “Economische radar duurzame 
energiesector 2012” van het CBS was de cleantech sector in 2009 goed voor circa 15.600 fte’s aan 
werkgelegenheid. De bovengenoemde schatting van 15.600 fte’s is exclusief de installatie van 
energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgebouwde, zoals isolatie. Ecorys (2010) schat 
het aantal banen als gevolg van de installatie van energiebesparingsmaatregelen op 20.000 à 30.000 
banen. Dit betreft banen in de bouwnijverheid, maar ook banen bij allerlei toeleverende bedrijven. 
 
Cleantech in Oost-Nederland 
In 2011 heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de cleantech sector in Oost-Nederland. 
Hierbij is niet alleen gekeken naar duurzame energie, maar ook naar de andere cleantech thema’s als 
schoon water en duurzaam vervoer. Als basis voor het onderzoek is een zo volledig mogelijke lijst van 
bedrijven één voor één opgebouwd op basis van de beschikbare informatie van intermediaire 
organisaties en kennisinstellingen. Er zijn 494 bedrijven gevonden op het vlak van cleantech. 
Ongeveer 60% van deze bedrijven heeft cleantech als core business. De overige bedrijven hebben 
cleantech als een expliciet deel van hun producten- of dienstenportfolio. De in de database 
opgenomen private bedrijven bieden aan ruim 23.500 personen werk. Dat is 1,5% van het totale 
aantal arbeidsplaatsen in de Oost-Nederland. De meeste werkgelegenheid van de cleantech 
bedrijven bevindt zich binnen de sectoren ´duurzame energie´ (18%),´duurzame materialen & 
systemen´ (18%) en ´duurzame dienstverlening´ (16%). In deze studie is een regionale uitsplitsing 
gedaan naar economische regio’s (COROP) en was de Stedendriehoek niet als aparte regio 
opgenomen. De Stedendriehoek is onderdeel van de regio’s Achterhoek, Veluwe en Zuidwest-
Overijssel.  
 
Gelderland 
Op basis van de eerdere inventarisatie brengt de Stichting Kiemt elk jaar een monitor uit naar de 
ontwikkeling van de hernieuwbare energie- en milieusector (EMT) in Gelderland. Dit gebeurt op basis 
van een extrapolatie van gegevens uit interviews met bedrijven. Inmiddels zijn er voor heel Gelderland 
1400 bedrijven geïdentificeerd met een totaal van 30.000 arbeidsplaatsen. Dat is ongeveer een 3% 
van het totale aantal arbeidsplaatsen. De EMT sector in Gelderland heeft een jaarlijkse toegevoegde 
waarde van 2,2 miljard Euro. Voor Overijssel zijn geen cijfers bekend. 
 
Cleantech in de Stedendriehoek 
Ter voorbereiding van de Cleantech Agenda is in 2014/2015 een inventarisatie in de Stedendriehoek 
uitgevoerd. Daarvoor is een lijst van cleantech producenten opgesteld op basis van eerdere 
inventarisaties en met aanvullingen van de Stichting Kiemt, de gemeenten, VNO-NCW en de 
Stedendriehoek Innoveert.  Deze database omvat bedrijven die hun omzet of een deel ervan 
realiseren met de verkoop van cleantech producten en diensten. De totale lijst omvat nu een 130 
bedrijven. Totaal genereren deze bedrijven een omzet van ongeveer 2 miljard Euro en geven werk 
aan 8000 personen in de Stedendriehoek. Deze meest recente lijst omvat een uitbreiding van 
bedrijven en kan moet daarom niet met eerder onderzoek worden vergeleken. Hierna volgen drie 
grafieken met de uitkomsten van de eerste inventarisatie. Daaruit blijkt dat de meeste cleantech 
producenten behoren tot de sectoren Advisering & Onderzoek en Industrie. Daarnaast zijn de 
bedrijven gelijkmatig verdeeld over de andere sectoren. Dit komt overeen met het profiel van de regio 
en de diversiteit van de economie.  Er is ook onderzoek gedaan naar de toepassingsgebieden. 
Daaruit blijkt dat de cleantech bedrijven actief zijn binnen alle gebieden. De meeste activiteiten 
hebben betrekking op ‘duurzame materialen & manufacturing’. Daarna zijn de grootste 
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toepassingsgebieden ‘duurzaam bouwen’ en ‘duurzame energie’. De meeste cleantech producenten 
bevinden zich in de drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Toch bevinden 37% van de 
cleantech bedrijven  zich buiten de drie grote gemeenten. 
 
 

 
Bron: Saxion/Kiemt 
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3. SWOT  
 
Onderstaande SWOT-analyse helpt om goed in beeld te krijgen waar de kracht (Strengths), zwakten 
(Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) van en voor de Stedendriehoek 
liggen. De input voor deze SWOT komt van interviews gehouden met de clustertrekkers. Op basis van 
deze informatie hebben we onderstaande SWOT opgesteld. 
 
 
Strengths 
 
Van oudsher veel maakindustrie 
Diversiteit in gebieden en bedrijven 
Veel kennis aanwezig 
Veel samenwerking (familie)bedrijven 
Gelijkwaardigheid 
Dienstbare mentaliteit 
Goed vestigingsklimaat 

Weaknesses 
 
Teveel competitie-denken  
Gebrek aan samenwerking in S3H  
Mentaliteit: te bescheiden 
Teveel regionaal denken 
Gebrek aan informatie 
Teveel overleg, te weinig visionairs 

Opportunities 
 
Algemene cultuur opener voor cleantech 
thema’s 
Prominentere rol steden en burgemeesters  
Pilotprojecten met mogelijkheden tot opschaling 
Beschikbaarheid specifieke terreinen en 
gebouwen voor pilots 
Gas uit Groningen raakt op: hierop voorsorteren 

Threats 
 
Ontwikkeltempo van Duitsland en BRIC-landen  
Functioneel wantrouwen in sector 
(Olie)belangen bij grote bedrijven 
Gebrek aan consistent energiebeleid in 
Nederland 

 
 
Strengths 
Een belangrijke kracht in het gebied ligt in de diversiteit in aanwezige organisaties en bedrijven. Van 
oudsher speelt de maakindustrie een rol in deze regio. Er is een breed palet aan kennis en partijen 
aanwezig in de regio: creatieve industrie, veel consultancy, onderwijs en onderzoek, agrotechnologie, 
biobased technologie, HTSM en ATSM. Er is veel kennis aanwezig over cleantech. De uitwerking van 
cleantech in Stedendriehoek is gevarieerd. Er is grote diversiteit aan bedrijven die werken aan 
innovatieve waardencreatie.  
Ook in ruimtelijke zin is er veel diversiteit. De Stedendriehoek herbergt misschien wel de meeste 
diverse gebieden op een klein terrein. Het is een gebied waar veel mensen zich thuis voelen. Voor 
bedrijven heeft de regio een goed vestigingsklimaat, mede ook door de bereikbaarheid en de 
lokalisatie op het kruispunt van de noord-zuid- en oost-west lijnen door Nederland.  
 
In het gebied is gelijkwaardigheid. Er zijn geen dominante bepalende spelers tussen bedrijven of 
steden. Waar mogelijk, wordt samengewerkt. Relaties tussen en het netwerk van bedrijven is heel 
sterk; in de regio werken veel kleinere bedrijven met elkaar samen en wisselen goederen en 
materialen uit.  
 
Het gebied en zijn bewoners hebben een wat introvert karakter. De mentaliteit is die van 
dienstbaarheid. Zoals een geïnterviewde het omschreef: “Mentaliteit van ‘wij doen de dingen niet voor 
onszelf’”. Mensen zijn gewend aan te pakken. Tegelijkertijd kent het gebied ook vrijdenkers, mensen 
die eigengereid zijn, die dingen oppakken, met een zeker opportunisme. Dit wordt wel omschreven als 
de ‘Hanze-mentaliteit’.  
 
Uit allerlei data blijkt verder dat de statistische waarden van de Stedendriehoek in veel gevallen 
overeen komen met die van Nederland. Dat biedt kansen: als hier ergens draagvlak voor is, is de 
kans groot dat dit ook op grotere schaal zo is.  
 
 
Weaknesses 
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Een zwakte van het gebied is het teveel aan competitie-denken. Dit gebeurt tussen adviesbureaus, 
tussen bedrijven en ook tussen steden. Het moeite hebben met delen zien we ook op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau. Bedrijven denken nog teveel in intellectueel eigendom. Concurrentie-denken beperkt 
de samenwerking en de wil om cleantech samen groot te maken. In plaats van concurrentie-denken 
zou het principe van ‘borrowed-size’ (geleende schaalvoordelen) Cleantech veel verder kunnen 
brengen. Waar samenwerking door sommigen als kracht werd omschreven, zagen anderen 
samenwerking tussen steden en bedrijven in de Stedendriehoek als een zwakte, o.a. voortkomend uit 
bovengenoemd competitie-denken.  
 
Een teveel aan bescheidenheid (omschreven als kracht) kan een zwakte worden. De cultuur van ‘doe 
maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ beperkt innovatie. Met een teveel aan bescheidenheid 
bewijs je niemand een dienst. Het gevolg is ‘klein-denken’, wat het risico heeft om niet te willen of 
durven excelleren. De Stedendriehoek denkt te regionaal en te klein over haar eigen kunnen. We 
moeten meer durven kijken naar waar we goed in zijn en dit voor het voetlicht brengen.  
 
Gebrek aan informatie is een andere zwakte. Er is nog heel veel in de regio niet bekend in de regio 
zelf. Veel bedrijven weten nauwelijks wie nog meer in de sector of aanvullende sectoren werkzaam 
zijn. De Stedendriehoek moet beter zicht krijgen op wat gedaan wordt en wat behoeften zijn. 
Daarnaast constateren sommigen een gebrek aan urgentiegevoel voor de thematiek die samenhangt 
met cleantech.  
 
Als zwakte van de regio wordt gewezen op het tekort aan visionairs. Er zijn teveel mensen die 
remmen. Er wordt/werd teveel geld gestoken in overleggen in plaats van concrete activiteiten en 
projecten. Er is/was nog teveel passiviteit in het gebied en in sommige sectoren. Gebrek aan 
daadkracht en ambitieuze opdrachtgevers. Er zijn leiders en visionairs nodig. Er zijn wel tekenen van 
verandering en verbetering in dit opzicht sinds de introductie van het begrip Cleantech Regio. De 
clustertrekkers verwachten nog een beter gedefinieerde opdracht vanuit de Strategische Board. 
 
Opportunities/kansen 
Thema’s als duurzaamheid, circulariteit en schone technologie raken steeds meer ingeburgerd. Dat 
zien we in een toename aan initiatieven van onderop, zoals de landelijke toename van lokale 
energiecoöperaties. Elders in Nederland zijn goede voorbeelden van zero-emissie gebouwen en een 
deeleconomie met nieuwe vervoersconcepten. Het gaat om cultuur en mindset. Een internationale 
trend is de prominenter wordende rol van steden en de rol van burgemeesters. Dan leidt tot meer 
slagkracht op het lokale en regionale niveau.  
 
De maatschappelijke behoefte aan pilots en experimenteerruimtes neemt toe. Mensen zoeken 
plaatsen om technologie uit te testen en mogelijke toepassingen te onderzoeken: je hebt ervaring 
nodig om sneller te ontwikkelen. De Stedendriehoek heeft specifieke terreinen en gebouwen die 
mogelijk geschikt zijn voor dergelijke pilots. Dit biedt vervolgens mogelijkheden voor opschaling. 
Lokale overheden kunnen deze pilots entameren. 
 
Een belangrijke opportunity is dat het gas in Nederland eindig is. Over twintig jaar zijn we importland 
van gas. Dat gaat een omslag betekenen naar cleantech. Daar moeten we op voorsorteren. 
 
Threats 
Een bedreiging is het tempo van cleantech ontwikkeling van Duitsland en de BRIC-landen. De kennis 
neemt daar in rap tempo toe. Nederland moet consultancy als kans voor de toekomst zien.  
 
In de sectoren zelf speelt functioneel wantrouwen een belangrijke rol. Dat is een bedreiging voor 
vergaande samenwerking om kennis en kunde van cleantech op te bouwen. Daarnaast vormen 
belangen bij grote bedrijven een bedreiging voor cleantech. Met name de olie lobby belemmert de 
ontwikkeling van cleantech. Nieuwe en duurzame ontwikkelingen komen veelal van kleine bedrijven.  
 
Overheden kunnen dit overigens wel forceren of stimuleren. Echter, een consistent energiebeleid in 
Nederland ontbreekt. In andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, lukt het wel. Zij kijken op een langere 
termijn en leggen beleid voor meerdere jaren vast. 
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4. Ambities en meetbare prestaties 
 
De Strategische Board geeft richting en uitvoering aan de lange termijn sociaal-economische 
doelstellingen en ambities van de regio Stedendriehoek. Deze zijn vastgelegd in algemeen beleid 
zoals de Regionale economische visie (2007), Strategische Agenda EPS/RPA (juni 2011), de nieuwe 
Agenda van de de regio Stedendriehoek (april 2013) en diverse specifieke documenten, bijvoorbeeld 
het Akkoord van Beekbergen. Zij zijn als volgt kort samen te vatten: 
 
Economie/innovatie:   

- groei van het BRP 
- concurreren op toegevoegde waarde in plaats van kosten 

Arbeidsmarkt:   
- laagste werkloosheid van NL,  
- iedereen een startkwalificatie,  
- vacatures snel en goed vervuld,  
- iedereen doet mee 

Vestigingsklimaat: 
- binden van gevestigde ondernemingen aan de regio 
- aantrekken van nieuwe bedrijven en investeringen 
- aantrekken van jong talent en (internationale) kenniswerkers 

Energietransitie: 
- energieneutraal in 2030. 

 
In de Stedendriehoek Index worden kengetallen en indicatoren gepubliceerd op deze en andere 
resultaatgebieden. Daarbij vergelijken we onze prestaties met die van het Nederlands gemiddelde en 
met een referentieregio uit West-Brabant die globaal gezien een overeenkomstig economisch profiel 
heeft. De Index is op het internet te vinden op www.stedendriehoekindex.nl. In de nabije toekomst 
zullen er mogelijk indicatoren en kengetallen toegevoegd moeten worden aan de index om onze 
prestaties als Cleantech Regio goed te kunnen monitoren en analyseren. Daarvoor worden in deze 
paragraaf enkele suggesties gedaan.  
 
Wat nu draagt de Cleantech Agenda bij aan het bereiken van onze doelstellingen? En hoe gaan we 
dat meten? Die vragen worden in deze agenda op 3 manieren uitgewerkt:  
 
a. Top 3 ambities van de Cleantech Agenda 
Om focus aan te brengen kiezen we voor 3 maatschappelijke effecten die we in elk geval willen 
bereiken tussen nu en 2020. Die vormen de kern van onze ambitie: 
 

 
+  4.000 nieuwe aan cleantech gerelateerde banen (+50%) 
-   200.000 ton besparing op de CO2 uitstoot (-/- 10%) 
-   20.000 ton minder huishoudelijk restafval per jaar (-/- 33%) 
 

 
Economie: groei cleantech banen 
Nu: 8000 banen totaal in 2014 bij bedrijven die geheel of gedeeltelijk omzet maken met cleantech 
producten en diensten; landelijk trend cleantech banen en omzet 2006 – 2012: 6% groei per jaar 
De ambitie voor de Cleantech Regio 2014-2020: 10% groei cleantech omzet en banen per jaar 
 
Klimaat: CO2 reductie 
Totale CO2 uitstoot Stedendriehoek in 2014(zonder verkeer & vervoer): 2.124.250 ton 
Tussen 2008 – 2014: totale daling van 5%. De ambitie voor de Cleantech Regio 2020: daling CO2 
uitstoot van 10%. Op langere termijn (2030) streeft de regio naar energieneutraliteit, wat een nog veel 
drastischer vermindering van CO2 uitstoot zal opleveren (richting 0). 
 
Herwinning grondstoffen: Restafval 
Restafval per jaar per inwoner van de Stedendriehoek in 2014 : 154 kilo per jaar (voor NL gemiddeld 
250 kilo per jaar) 
De ambitie voor de Cleantech Regio 2020: daling restafval per inwoner tot maximaal 100 kilo per jaar. 
Op langere termijn (2030) is de doelstelling dit verder te reduceren tot 10 kilo per jaar. 
 
b. Overige ambities van de Cleantech Agenda 
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De Cleantech Agenda heeft een doorwerking op tal van effecten in de economie en de samenleving. 
Deze zullen in samenspraak met de partners nader uitgewerkt worden. In onderstaande tabel zijn 
enkele van de belangrijkste mogelijke indicatoren opgenomen: 
 

Succesindicatoren Cleantech Regio 
  
Output projecten 
Aantal cleantech starters in incubators 
Aantal studenten betrokken bij cleantech projecten 
Aantal ondernemers betrokken bij clusters 
Projectgerelateerde nieuwe cleantech business cases 
Aantal artikelen/reportages in landelijke en internationale media 
Deelname aan Europese cleantech projecten 
Projectgerelateerde investeringen in duurzaamheid 
  
Outcome Cleantech Regio 
% cleantech sector in regionaal product 
Aantal cleantech banen *) 
% duurzaam energiegebruik van totale gebruik 
% huizen met A label 
CO2 uitstoot (excl verkeer/vervoer) *) 
Restafval in kilo's/inwoner *) 
% duurzaam vervoer van totaal vervoer 

*) maken deel uit van de top 3 
 
De nadere bepaling en definiëring van de succesindicatoren zal nog nader onderwerp van overleg zijn 
met de verantwoordelijke trekkers van projecten, programma’s en thema’s/clusters. In 2015 zal waar 
nodig een nulmeting plaats vinden om de uitgangspositie te kunnen bepalen. 
 
c. Verankering van de ambities van de Cleantech Agenda in een bredere context 
De indicatoren van de Cleantech Agenda moeten niet op zichzelf staan, zij dienen ingebed te worden 
in de bredere doelstellingen van de regio en van de Strategische Board. Zij moeten ook deel uitmaken 
van de Stedendriehoek Index, vanaf binnenkort te noemen de Cleantech Regio Index. De indicatoren 
zullen nader bediscussieerd worden met Strategische Board, tafels en clustertrekkers, waarna ze 
zullen worden opgenomen in de Index. 
 
Daarnaast is het de vraag of de Cleantech Agenda niet ook in een bredere context effect moet 
sorteren. Zo werd tijdens het congres Cleantech Tomorrow een presentatie gegeven door Willem 
Ferwerda, die pleitte voor een Return on Investment niet alleen in economisch opzicht, maar ook op 
een aantal andere terreinen, zoals: 
 

x Return of Inspiration: betrokkenheid van mensen, vernieuwing, bewustwording en passie 
x Return of Social Capital: het creeëren van banen, inkomsten en sociale cohesie 
x Return of Natural Capital: het herstel van biodiversiteit en van waardevolle 

ecosysteemdiensten zoals de opslag van koolstof 
x Return of Investment: financieel rendement en sociaal ondernemen 

 
De komende periode zal dit nader onderzocht worden op zijn haalbaarheid en bruikbaarheid voor het 
meten van de beoogde effecten van de Cleantech Agenda en de doorontwikkeling van de Cleantech 
Index. 
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5. Business cases per thema 
 
Dit onderdeel van de Cleantech Agenda is opgebouwd conform de eerder beschreven thematische 
indeling van het begrip cleantech: 
 
 

a. Smart industry 
b. Duurzaam bouwen 
c. Milieu- en geodiensten 
d. Water, schoon en beheerst 
e. Energietransitie 
f. Slimme  mobiliteit 
g. Houdbare landbouw  
h. Hergebruik van grondstoffen 

 
 
a. Thema Smart Industry 
 
Het thema Smart Industry richt zich op productieproces- en productinnovatie waarbij het verbruik van 
grondstoffen, energieverbruik, afval en milieubelasting verminderen. We onderscheiden hierbij twee 
fasen:  
1. ‘Lean’ produceren; het kritisch doorlopen van alle stappen in het productieproces om verspilling 

tegen te gaan, zodat een zo efficiënt mogelijk proces ontstaat. Relevante thema’s die uitgewerkt 
kunnen worden, zijn o.a. optimalisering van het primaire voortbrengingsproces: energiegebruik, 
materiaalgebruik, verticale en horizontale integratie ICT, smart factory (o.a. kwaliteitsbewaking met 
sensorsystemen), inzet robotica voor automatisering, preventief onderhoud.  

2. Circulair produceren; ook wel bekend als Cradle to Cradle. Dit gaat een stap verder. Bedrijven 
produceren herbruikbare producten op een energie-neutrale manier, waarbij afval weer als 
grondstof wordt opgenomen in het productieproces.  Circulair produceren is een belangrijke 
voorwaarde om te komen tot een circulaire economie. 

In de Smart Industry Agenda voor Oost Nederland (Boost) werken de regio’s in de provincie 
Gelderland en Overijssel dit thema al verder uit. Een aanvraag voor de ondersteuning van een smart 
industry cluster is in voorbereiding. Vanuit onze regio zijn diverse bedrijven en instellingen daarbij 
nauw betrokken, zoals VNO-NCW en Stedendriehoek Innoveert.  
 
Waar liggen kansen in de Stedendriehoek? 
De Stedendriehoek heeft een sterke vertegenwoordiging van maakindustrie met toonaangevende 
bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn: 
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Ardagh en Auping hebben al enkele jaren een Cradle to Cradle certificaat en hebben daarmee 
ervaring opgebouwd hoe dit vorm kan krijgen. Het delen van deze opgebouwde kennis en ervaring 
geeft een krachtige impuls aan het versterken van ‘clean manufacturing’ in de Stedendriehoek.  
 
Het gebied telt daarnaast veel MKB-bedrijven. Inzetten op meer ‘lean’ produceren is een goede eerste 
stap naar cleantech. De uitdaging ligt in het verder verduurzamen richting circulaire productie, op 
bedrijfsniveau of als samenwerkingsproject met meerdere bedrijven samen.  
 
 
Business cases 
 
De slimme fabriek 
Aansluitend op de smart industry agenda van Oost-Nederland zet de Cleantech Agenda in op 
duurzame productieprocessen. Hierbij worden kritisch alle stappen in het productieproces langs 
gegaan en gekeken waar  verspilling kan worden voorkomen, zodat een zo efficiënt mogelijk proces 
ontstaat. Relevante thema’s die uitgewerkt kunnen worden, zijn o.a. optimalisering van het primaire 
voortbrengingsproces: energiegebruik, materiaalgebruik, verticale en horizontale integratie ICT, 
smart factory (o.a. kwaliteitsbewaking met sensorsystemen), inzet robotica voor automatisering, 
preventief onderhoud. De slimme fabriek richt zich op grotere bedrijven, z VDL Weweler, Auping en 
Ardagh. 
 
Slimme verpakkingen 
Verpakkingen van goederen vormen een groot deel van onze afvalstromen. De Stedendriehoek heeft 
een cluster van bedrijven die zich richten op de verduurzaming van het gebruik van verpakkingen. 
Hieronder bevindt zich ook de papier- en kartonindustrie. De business case heeft betrekkingen op 
drie vormen van innovaties voor verpakkingen: 

x Verpakking met minder materiaal 
x Verpakking op basis van gerecycleerd materiaal 
x Bio-afbreekbare plastics en polymeren. 

 
 
Lean produceren MKB 
Vanuit de Cleantech Regio wordt een faciliteit opgezet om vooral kleinere bedrijven te ondersteunen 
bij een meer efficiënter en daardoor schonere productie. Hierbij wordt het voortouw genomen door 
Stedendriehoek Innoveert. Per bedrijf wordt gekeken of er vouchers of subsidies beschikbaar zijn. 
Studenten van het HBO en ROC worden betrokken bij de uitvoering. 
 
 
In het onderdeel Gebiedsontwikkeling en ondersteunende programma’s zijn diverse projecten 
opgenomen die ook raken aan dit thema, zoals bijvoorbeeld de Clean Production Campus in/bij het 
terrein van Akzo/Nobel Deventer. In het kader van het nieuwe EFRO programma wordt bezien of 
deze projecten dragers/deelnemers kunnen zijn van zogenaamde field labs/proeftuinen. 
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b. Duurzaam bouwen 
 
Huurders, verhuurders, eigenaren, beleggers en ontwikkelaars geven in groeiende mate blijk van hun 
duurzame ambities door eisen aan hun huisvesting op te nemen in hun beleidsplannen met 
betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierdoor daalt de vraag naar niet-
duurzaam vastgoed, onder andere doordat het investeringsbeleid van spelers op de markt verandert 
naar een beleid dat is gericht op duurzaamheid.  
 
De CO2-emissie van de gebouwde omgeving bedraagt ongeveer 17% van de totale uitstoot per jaar 
in Nederland. Gelet op de ambities van de overheid (30% minder CO2-emissie in 2020 ten opzichte 
van 1990) moet ook in de gebouwde omgeving deze uitstoot worden verminderd, wil deze doelstelling 
kans van slagen hebben. Echter, deze externe factor is niet de enige motivator voor verduurzaming. 
De leegstand aan kantoorgebouwen is in 2010 verder toegenomen. De markt voor de verhuur van 
kantoorruimte wordt daarmee steeds meer concurrerend. De duurzaamheid van een kantoorgebouw 
wordt tegenwoordig als een van de belangrijkste indicatoren voor kwaliteit gezien. Daarnaast is het 
grootschalig opwaarderen van het energielabel van bestaande woningen een opgelegde kans voor 
het genereren van veel werkgelegenheid. 
 
Als het bovenstaande kan worden gecombineerd en we kunnen het regionale bedrijfsleven hun 
business cases laten renderen door onze eigen woningen te laten opwaarderen, dan snijdt het mes 
aan 4 kanten: meer concurrentiekracht voor onze bedrijven, meer mensen aan het werk, behaaglijke 
huizen zonder torenhoge gasrekeningen en energieneutraliteit op de koop toe! 
 
Bouwondernemingen zijn sterk vertegenwoordigd in onze regio. Enkele voorbeelden van bedrijven die 
betrokken zijn of worden bij deze business cases zijn: 
 
 

 
 
Business Cases: 
 
Modulair bouwen 
De meeste mensen hebben tijdens hun jeugd of als hobby als ervaring opgedaan met modulair 
bouwen, namelijk met Lego. De letterlijke betekenis van ‘modulair’ geeft het al aan: ‘in gedeelten’. 
Een modulair gebouw bestaat uit samengestelde, in de fabriek gemonteerde modules. -De bouw 
geschiedt volgens nauwkeurige processen en wordt niet belemmerd door omstandigheden van 
buitenaf. Compleet uitgerust met alle elektrische voorzieningen, sanitair, verwarming en interne 
afwerking verlaten de modules de fabriek. Deze worden dan getransporteerd naar de plaats van 
bestemming. Modulair bouwen is een gecontroleerd en daarmee ‘lean’ proces met een efficiënt 
gebruik van materialen. Modulair bouwen biedt ook de mogelijkheid om een gebouw in een later 
levensfase aan te passen zonder het af te breken. In de afbreekfase kunnen de modules worden 
hergebruikt. De bouwbedrijven VDR en Vibes zijn gestart met de ontwikkeling van innovatieve 
bouwpakketten voor modulair bouwen. 
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Biomaterialen in de bouw 
Met het schaarser worden van olie en gas loont het de moeite om ook voor toepassingen in de bouw 
alternatieven te onderzoeken voor producten op aardoliebasis. Denk bijvoorbeeld aan folies, 
isolatiemateriaal en afwerkingsmaterialen voor wanden en vloeren. Dit zorgt ervoor dat er 
alternatieven zijn op het moment dat er al dan niet tijdelijk sprake is van moeilijkheden met 
leveringen of extreme prijsschommelingen. Dat is de reden waarom de industrie en de 
kennisinstellingen volop aandacht heeft voor materialen van biologische oorsprong, zogenaamde 
renewables of biobased materials.Saxion, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties doen 
onderzoek naar en ontwikkelen toepassingen van biomaterialen in de bouw. Het betreft ten eerste 
het maken van isolatiemateriaal uit vlas en hennep. Ten tweede wordt geëxperimenteerd met 
biologische methodes van houtbewerking, zoals schimmels die lakken onnodig maken. Een derde 
toepassingsmogelijkheid is het gebruik van recycleerde vezels. Aanvullend onderzoek wordt 
uitgevoerd naar de effecten van biomaterialen op brandveiligheid. 
 
 
 
Jip & Jit in de bouw 
Innovaties in logistiek in de bouw moeten leiden tot meer efficiency, minder opslag en minder 
onnodige transportbewegingen. Daarvoor wordt het Jip & Jit principe verbeterd en uitgewerkt. Jip 
staat voor Just-in-Place. Jit is de afkorting voor Just-in-Time. Het zijn bekende logistieke concepten 
in de industrie, die nog onvoldoende worden toegepast in de bouw. Demonstratieproject is de 
nieuwbouw voor Dimence (geestelijke gezondheidszorg) in Deventer. 
 
Elders in deze Cleantech Agenda zijn verwante projecten en programma’s te vinden, bijvoorbeeld 
rond het hergebruik van grondstoffen die vrijkomen uit sloop (zie Hergebruik van grondstoffen) en 
energiezuinig bouwen/renoveren (zie Energietransitie). Diverse ondersteunende initiatieven rond 
duurzaam renoveren en bouwen, zoals bijvoorbeeld vanuit Technicampus, Living Green (Saxion) en 
Stedendriehoek Innoveert zullen we waar nodig bundelen en met kracht voortzetten. 
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c. Milieu- en geodiensten 
 
In onze regio zijn kennisintensieve bedrijven rond milieu en geodiensten bovengemiddeld 
vertegenwoordigd. Zij blazen nationaal en internationaal een flinke partij mee. Bedrijven als Witteveen 
& Bos, Tauw, Dijkoraad, Goudappel Coffeng, JVZ (Deventer) Bartels en Arcadis (Apeldoorn) zijn 
toonaangevende bedrijven in deze markt. Er zijn intensieve samenwerkingsrelaties met 
kennisinstellingen binnen en buiten de regio, in binnen en buitenland. De typische 
“ingenieursmentaliteit” die deze bedrijven kenmerkt draagt bij aan de praktische actie- en 
oplossinggerichte cultuur binnen de Cleantech Regio. 
 
Hoewel gepositioneerd als een apart thema, blijken vrijwel alle in aanmerking komende business 
cases waar de bedrijven en instellingen uit dit thema aan werken, steeds in andere cleantech-thema’s 
te belanden. Het gaat dan om projecten in de procestechnologie, mobiliteit, water/lucht/bodemkwaliteit 
of –beheer enzovoort enzovoort. In die zin is dit thema te beschouwen als een horizontale “inslag” in 
de “schering” van de andere thema’s. 

 
Business cases 
 
Onder begeleiding van Stedendriehoek Innoveert en NV Oost is een traject gaande om de 
navolgende business case verder uit te werken: 
 
Geo-informatie 
Op basis van een door Stedendriehoek Innoveert gemaakte inventarisatie van lopende en/of 
voorgenomen projecten op het gebied van geo-informatie is inzicht verkregen in de interesse om 
voor het thema geo-informatie gezamenlijk een of meerdere projecten te ontwikkelen. Op basis van 
de interessepeiling worden bedrijven uitgenodigd om deel te nemen.  
 
Het werkterrein van dit thema is zo breed en divers, dat we niet uitsluiten dat zich nog nieuwe 
business cases aandienen, die niet passen in de andere cleantech-thema’s; in samenspraak met de 
trekker en betrokken bedrijven en instellingen wordt dit nader onderzocht. 
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d. Water, schoon en beheerst 
 
De Stedendriehoek is een ideale woonomgeving. Mooie steden, met goede voorzieningen en goede 
verbindingen liggend in een afwisselend landschap. Behalve de veenweiden gebieden en de kust vind 
je hier eigenlijk alles. Van bossen, heide, weilanden, coulissenlandschap tot  de IJssel. De kwaliteit 
van de leefomgeving wordt steeds meer een cruciale vestigingsfactor (en dit nog naast de waarde 
voor de toeristische sector). En het is een belangrijke opgave van maatschappelijke partners en met 
name de overheid deze te bewaken en te verbeteren. Nieuwe oplossingen voor watervraagstukken 
spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Bij effecten van klimaatverandering wordt in eerste instantie vaak gedacht aan overstromingen door 
dijkdoorbraken. Dat is echter zeker niet het enige. Er zullen vaker grotere regenbuien zijn waardoor 
de riolering het niet meer aan kan. Straten, kelders, tunnels en bedrijfsterreinen lopen onder water. Er 
komen vaker langdurig droge en warme perioden. Boeren kunnen dan niet meer beregenen en 
moeten wellicht zoeken naar andere gewassen. Grondwater wordt schaarser wat gevolgen kan 
hebben voor waterintensieve bedrijven als de papierindustrie (omgeving Eerbeek) en de agrosector 
(o.a. omgeving Lochem en Apeldoorn) en natuurlijk voor de drinkwaterwinning. Ook kan er schaarste 
aan koelwater ontstaan. Het stedelijk gebied wordt namelijk te warm; koeling wordt steeds 
belangrijker. Bijvoorbeeld door warmte koude opslag in het grondwater. Door het warme water staat 
de waterkwaliteit onder druk en sowieso is er behoefte aan effectievere en goedkopere 
zuiveringstechnieken. 
 
De volgende bedrijven zijn in de Cleantech Regio actief binnen het thema water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie hebben overheden zich gecommitteerd om te zorgen dat 
in 2020 alle ruimtelijke ontwerpen klimaatbestendig zijn. Door werk met werk te maken is de 
Stedendriehoek dan zonder veel extra kosten in 2050 goed aangepast aan de klimaatverandering. Via 
de gezamenlijke Ruimtelijke Agenda Regio Stedendriehoek (van Gemeenten, Provincies en 
Waterschappen) is de regio stedendriehoek landelijk een van de koplopers waar het gaat om de 
klimaatvraagstukken en ambities te identificeren. 
 
Business cases: 
 
De waterneutrale woning 
De waterneutrale woning is een onderzoeksproject van Saxion in samenwerking met andere 
kennisinstellingen. Mede naar aanleiding van de ervaring van Andre Kuipers in de ruimte is de vraag 
gesteld of een woning het grootste deel van het benodigde water kan recycleren. Daarvoor wordt 
een modelwoning ontworpen. De technieken die op basis hiervan worden ontwikkeld, zijn vooral 
belangrijk in droge gebieden in de wereld. 
 
 
Kunstmest uit afvalwater 
Uit dik rioolslib kan struviet worden gewonnen. Wij mensen kennen dit materiaal als blaasgruis of 
gruis in de nieren. Struviet kan worden gebruikt voor het aanmaken van kunstmest. Het Waterschap 
Vallei en Veluwe wil de herwinning van struviet uitwerken tot een business case. 
 
 
 



 

 
Cleantech Agenda – een groeidocument – 20 maart 2015 

19 

De Stedendriehoek als Living Waterlab 
De regio Stedendriehoek wil naast energieneutraal ook klimaatbestendig zijn. Deze ambities 
vergroten de leefbaarheid van de regio. Daarnaast is het een stimulans en uitdaging voor het 
bedrijfsleven. Het vergroot de werkgelegenheid én het vestigingsklimaat. Met de rivier, de 
verschillende waterlopen en de uiteenlopende landschapskarakteristieken is de Stedendriehoek bij 
uitstek geschikt als levend laboratorium om nieuwe manier van watermanagement te beproeven. Dit 
wordt verder uitgewerkt met de aanwezige adviesbureaus, waterschappen en overheden. 
 
 
Duurzaam Water Eerbeek 
DS Smith De Hoop (DSS), Mayr Melnhof Eerbeek en Coldenhove Papier willen de papierproductie in 
Eerbeek verder verduurzamen. DSS en Industriewater Eerbeek (IWE) hebben daarop in 2013 het 
project Duurzaam Water Eerbeek (DWE) opgezet.  
Met het project DWE wordt ondermeer gerealiseerd dat het afvalwater van de drie fabrieken wordt 
hergebruikt. Na een aanvullende zuivering door IWE wordt het schone water via een eigen 
transportsysteem teruggeleid naar de productie. IWE is de Eerbeekse dochter van de drie fabrieken 
die het papierslib houdende afvalwater van de drie fabrieken verwerkt. Op dit moment wordt al het 
geschoonde afvalwater geloosd in de IJssel. Bij de zuivering wordt biogas opgevangen met een 
capaciteit voor 3000 huishoudens. Er zijn nu concrete plannen om ook vezels te recycleren uit het 
water. 

.  
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e. Energietransitie 

 
Nederland wil in 2020 één van de meest innovatieve landen van Europa zijn en in 2050 een volledig 
hernieuwbare energievoorziening hebben. En de Cleantech Regio wil daarin koploper zijn. Dat kan 
alleen als bedrijven, kennisinstellingen, gemeentes en regio’s er samen de schouders onder zetten. 
En er is werk aan de winkel. Zo blijkt uit de Routekaart Energietransitie die voor de regio in 2014 is 
afgerond. 
 
De transitie naar duurzame en schone technologie is hard nodig. Niet alleen vanwege het klimaat of 
vanwege het feit dat we als regio meer dan een miljard euro per jaar uitgeven aan fossiele energie. 
Wij zijn ervan overtuigd dat schone en duurzame technologie enorme kansen biedt voor innovatie en 
een positieve bijdrage levert aan een sterkere regionale economie. Deze transitie gaat niet vanzelf. Er 
zijn nieuwe oplossingen nodig. Welke rol past bij de overheid? Wat kunnen de ondernemingen in de 
Stedendriehoek voor oplossingen leveren? Hoe gaan we om met de dynamische balans tussen 
weerstand en draagvlak? Hoe ziet een energielandschap eruit? 
 
De volgende bedrijven zijn in de Cleantech Regio actief binnen het thema energie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De Cleantech Regio streeft naar energieneutraliteit in 2030 en hanteert hiervoor de volgende definitie. 
‘De regio is dan netto zelfvoorzienend. Dit houdt in dat de productie van energie ten minste gelijk is 
aan of hoger is dan de regionale energievraag en dat de jaarlijkse import van energie de jaarlijkse 
export van energie niet overstijgt. De opgave waar de regio voor staat is om de energievraag die nu 
wordt voorzien met geïmporteerde veelal fossiele energie, in het geheel te vervangen door lokale 
(duurzame) energiebronnen.’ 
 
We zetten daarom vol in op een aantal reeds lopende trajecten zoals: 
- Warmtenet: om meters te maken met het aanleggen van een Smart Thermal Grid zetten alle 

stakeholders vol in op publiek private samenwerking om deelprojecten te realiseren die op termijn 
tot een overkoepelend regionaal warmtenet uit kunnen groeien. Het warmtenet wordt gevoed met 
afvalwarmte uit de industrie en aardwarmte, wat zeer grote potentie heeft in de Cleantech Regio. 
Het opstellen van een 3D ondergronds kaart helpt bij het realiseren van deze opgave (zie 
https://www.youtube.com/watch?v=R2G_ci3bwOs) 

- Energiebesparing: het ontwerpend onderzoek laat zien dat energiebesparing nog onderontwikkeld 
is. De grootste potentie voor energiebesparing ligt in het stedelijk veld en in het bedrijfsleven. 
Daarnaast wordt ingezet op isolatie van meer dan 10.000 woningen. 

- Aandeel hernieuwbare energie vergroten, onder meer door uitvoering aanpak voor uitrol zonne-
energie. Windenergie: op dit moment de meest kosteneffectieve vorm van duurzame 
energieopwekking, maar wel één die vaak op maatschappelijke weerstand stuit. Daarom is het 
belangrijk dat lokale gemeenschappen waar windenergieprojecten worden ontwikkeld, 
meeprofiteren van de baten. Daarmee kantelt de ervaring van Not In My BackYard naar Please In 
My BackYard. 

- De sector Energie- en Milieutechnologie (EMT) versterken, door het organiserend vermogen in de 
Cleantech Regio te vergroten (samenwerking met kiEMT). 
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Enkele toonaangevende lopende/bekende business cases energietransitie zijn: 
 
Warmtenet Deventer 
Deventer heeft op zijn bedrijventerrein een aantal grotere industriële bedrijven die relatief veel 
restwarmte over hebben. Hiernaast zijn er genoeg bedrijven die warmte nodig hebben.  Het plan is 
om deze aan elkaar te koppelen. Wat de een over heeft, kan de anders mooi gebruiken. Het 
bijzondere aan dit initiatief van Parkmanagement Deventer in samenwerking met Cofely en CCS is 
dat meerdere bedrijven warmte kunnen aanbieden. Traditioneel is er een grote aanbieder van 
restwarmte die levert aan de gebruikers. In Deventer gaan wij kijken hoe wij aanbieders en vragers 
kunnen koppelen.  Mocht er dan nog restwarmte op het bedrijventerrein over zijn, dan kunnen wij 
altijd nog leveren aan een van de warmtenetten die in de diverse wijken van Deventer liggen. Is er 
een warmtetekort, dan zal gekeken worden of warmte uit grond (geothermie) een oplossing is. Op 
deze wijze wordt gekeken hoe wij het bedrijventerrein van Deventer kunnen verduurzamen.  
 
 
 
Energieprestatiecontracten: Woningabonnement 
We kennen het principe uit de utiliteitsbouw, maar vanaf oktober 2014 wordt het in Deventer ook 
voor woningeigenaren aangeboden: een ESCo-vorm die wordt geïntroduceerd als 
woningabonnement. Een woningabonnement biedt consumenten een verwarmde, comfortabele en 
duurzame woning en maximale zekerheid over de woonlasten. Met als kenmerken: one-stop-shop, 
de consument centraal, maximale financiële flexibiliteit, product- en prestatiegarantie, monitoring 
samen met de klant, één rekening en financiering van energie tegen kostprijs. De aanpak is ook voor 
woningbouwcorporaties mogelijk: als oplossing voor corporaties die moeite hebben om investeringen 
in onderhoud te realiseren.  
 
 
MKB Energy CheckUp 
Geef je als MKB ondernemer niet te veel uit aan energie en het is mogelijk besparingen door te 
voeren met een korte terugverdientijd? Vanuit de Stedendriehoek wordt gewerkt aan de lancering en 
realisatie van het Europese programma MKB Energy CheckUp. Met MKB Energy CheckUp kunnen 
kleine en middelgrote ondernemingen besparingen op hun energierekening realiseren. Eenvoudig, 
door het invullen van een online scan. MKB Energy CheckUp heeft betrekking op kantoorpanden in 
het midden- en kleinbedrijf én op bedrijfspanden in de horeca, dienstverlening, food, non-food en 
retail. Om de energietransitie te versnellen is het nodig dat vooral veel meer kleinere bedrijven 
deelnamen aan de ‘energie check up’. Om laagdrempelig te zijn en de kosten te minimaliseren wordt 
samengewerkt met HBO’s en ROC’s om de energiescan een onderdeel te laten zijn van het 
studieprogramma en studenten voor de check up te trainen. Daarmee wordt het mogelijk om 
honderden check ups per jaar uit te voeren. 
 
 
Zonnedorp Loenen 
Duurzame lokale energieopwekking is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Het dorp 
Loenen heeft daarin een voortrekkersrol. Loenen Energie Neutraal (LEN) komt voort uit de wedstrijd 
Energieke dorpen waarmee in 2013 Loenen een unieke EU subsidie van € 200.000 heeft gewonnen 
om het dorp te verduurzamen. Loenen heeft als stip op de horizon dat zij op termijn in staat is om 
zelf te voorzien in haar energie behoefte. De middelen worden gebruikt voor het bevorderen van 
energiebesparing en de plaatsing van zonnepanelen. Met de betrokkenheid van de dorpsraad 
Loenen, Lomive en een groep enthousiaste bewoners uit Loenen, is dit een best practice van een 
burgerinitiatief. Vanwege het succes heeft Loenen budgetuitbreiding gevraagd uit EU middelen. Doel 
van de Cleantech Regio is waar mogelijk het Loenense initiatief te ondersteunen en te bevorderen 
dat het enthousiasme van de burgers overslaat naar andere dorpen. 
 
 
Deze opsomming is zeker niet uitputtend. Diverse andere initiatieven zijn onderhanden of verkeren in 
opstartfase. Daarnaast zal de EO Wijersprijsvraag waarbij de regio het object van aandacht is voor de 
inzenders zeker nog tot nieuwe initiatieven leiden.  
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f. Slimme mobiliteit 
 
In de sector transport/mobiliteit gaat omstreeks 30% om van alle energieconsumptie. 
Mobiliteitspatronen zullen moeten veranderen en andere modaliteiten moeten worden aangeboden. 
Samenwerking tussen overheid (stimulerende maatregelen) en markt (vernieuwende concepten) 
zullen hierbij gelijk moeten optrekken. 
 
Valide business case(s) opbouwen op de duurzame concepten zoals hierboven aangegeven. Dit/deze 
wordt/worden door een cluster van bedrijven, betrokken op dit thema, op korte termijn ontwikkeld. De 
verbinding met (gedeelde) kennis en financieringsbronnen moet leiden tot opschaling, meer 
bedrijvigheid en nieuwe arbeidsplaatsen (met bijv. de stadsdistributie). 
Verschillende bedrijven zijn al betrokken bij of bezig met het thema Slimme Mobiliteit: 
 

 
 
Business cases 
 
Duurzaam openbaar vervoer 
Samen met Arnhem loopt de Stedendriehoek voorop bij de ontwikkeling van elektrische stadsbussen 
als bussen die kunnen rijden op waterstof. De provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en 
Apeldoorn willen een elektrische of waterstof snelbus tussen beide steden. Daarnaast zijn er plannen 
om remenergie van treinen te benutten. De remenergie die vrijkomt als treinen een station 
binnenrijden, is voldoende om de elektrische stadsbussen bij station Apeldoorn te laten rijden. Als 
het plan zou worden uitgevoerd, heeft de gemeente gratis en schoon stadsvervoer. De Cleantech 
Regio wil bij aanbestedingen voor openbaar vervoer lobbyen voor gebruik van schone bussen. 
Betrokken bedrijven E-traction, Nedstack, Hedgehog Application, NS. 
 
 
Help de detailhandel met schone stadsdistributie 
Internet aankopen leiden tot een aanzienlijke groei van distributie van pakjes in steden en dorpen. 
Doel is de plaatselijke detailhandel ook van het internetaankopen te laten profiteren door het 
ontwikkelen van een efficiënte en duurzame wijze van stadsdistributie. Vanuit de detailhandel en 
aangewezen distributiecentra kunnen in elektrische wagens de goederen naar de wijken en kernen 
worden vervoerd. De pakketjes (opgebouwd uit duurzaam herbruikbaar materiaal) kunnen worden 
ingeleverd en meerdere keren hergebruikt. Startgemeenten voor dit project zijn Lochem en Zutphen. 
 
 
Deel je elektrische auto! 
Doel is het verder ontwikkelen en in de Stedendriehoek uitrollen van een concept van de ‘elektrische’ 
deelauto voor burgers. Initiatieven zijn gestart met woningbouw corporatie Lochem, bewoners en 
lease maatschappijen en in Deventer met Deventer Werktalent, Salland Verzekeringen en H4 
Mobility service. 
 
Naast deze business cases zijn ook verwante initiatieven gaande rond Truckparking, Transferia en 
aanpalende dienstverleningconcepten. Samen met de provincies worden andere mobiliteitsiniatieven 
en -kansen momenteel nader in kaart gebracht.  
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g. Landbouw/AgroFood 
 
De agrofoodsector heeft te maken met een groeiende vraag naar voedsel, diervoeding en 
grondstoffen voor een biobased economie. Grote uitdagingen vinden we op het gebied van 
voedselzekerheid, voedselveiligheid en duurzaamheid. Binnen de Stedendriehoek zijn er volop 
mogelijkheden om cleantech in te zetten voor deze uitdagingen.  
 
Binnen deze sector vinden nog steeds majeure ontwikkelingen plaats, die nog veel impact op het 
bedrijfsmodel van agrarische ondernemers en de hen omringende toeleveranciers/loonbedrijven en 
afnemers/verwerkende industrie zullen hebben. Genetica, informatica, geodata en localisatie 
(precisielandbouw!), nog verdergaande mechanisering en robotisering, het zijn stuk voor stuk 
terreinen waar de ontwikkelingen nog razendsnel gaan. Deze zullen de komende jaren nog leiden tot 
kansen voor nieuwe business voor de bedrijven in de landbouw/agro-food sector. Maar ook de 
opkomst van biologische landbouw en stadslandbouw bieden kansen. 
 
De agrarische sector in deze regio bestaat voor een groot deel uit veehouderijbedrijven. Daarnaast 
bevindt zich in de Stedendriehoek een aantal bedrijven die een positie hebben in de agro-sector, 
zoals de onderstaande bedrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op landelijk niveau vindt wel samenwerking plaats tussen een aantal van deze bedrijven, maar dit 
gebeurt nauwelijks op het niveau van de Stedendriehoek. Daar liggen volop kansen voor  
segment-overschrijdende projecten.  
 
Business cases binnen het agrofoodcluster zijn onder andere: 
 
 
Proefproject Office Farming 
Saxion start combineert de bestaande opleidingen in de herbouw van de Nettenfabriek in Apeldoorn. 
In lege ruimtes zal geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van Office farming. Office is een 
vorm van stadslandbouw en biedt mogelijkheden voor leegstand en pauzelandschappen. 
 
 
 
Slimme toepassingen van algen 
Algen zijn nuttige planten en kunnen een flinke bijdrage leveren aan verschillende doelstellingen van 
de Cleantech Regio. Op verschillende plaatsen in de Stedendriehoek wordt geëxperimenteerd met 
de toepassingen van algen op drie terreinen. 

x Algen voor voedsel en met name eiwitten 
x Algen voor waterzuivering 
x Algen omzetten tot biobrandstoffen 
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Energiezuinige productie van melkpoeder 
Na het beëindigen van de Europese melkquota zal het nodig zijn om meer melk om te zetten in 
melkpoeder voor de wereldmarkt. Bij de DOMO in Lochem wordt gewerkt aan een techniek die ‘milk 
prism’ wordt genoemd. Daarmee wordt het mogelijk melk te scheiden tot melkpoeder zonder 
verhitting en dus met een flinke besparing van energie.  
 
 
 
De circulaire boerderij 
De Cleantech Regio heeft sterke aandacht voor het bevorderen van cleantech toepassingen in kleine 
bedrijven, waaronder landbouwbedrijven. Deze bedrijven hebben te maken met een relatief grote 
afvalstroom en energieconsumptie. Daarom zijn hier relatief grote besparingen door te voeren. Er 
zullen een aantal proefprojecten starten, waar wordt geïnvesteerd in dierenwelzijn, energiebesparing 
en herwinning van grondstoffen. 
 
 
Naast de in de regio aanwezige ondersteuning vanuit bijvoorbeeld Stedendriehoek Innoveert werken 
we nauw samen met Food Valley, LTO Nederland en de kennis- en onderwijsinstellingen. Het recente 
toetreden van AOC Oost tot het onderwijsnetwerk rond het Cleantech Center is hierbij ook 
behulpzaam. Aventus positioneert zich als kennispartner rond landbouwmechanisatie, o.a. met het 
penvoerderschap van een hierop betrekking hebbende RIF-aanvragen.  
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h. Hergebruik van grondstoffen 
 
Het besef dat er van vitale grondstoffen slechts een eindige voorraad beschikbaar is. En het gegeven 
dat die in veel gevallen ook nog worden gemonopoliseerd door regimes die we zelf niet zouden 
verkiezen. Dit alles maakt het zorgvuldig omgaan met grondstoffen een strategisch vraagstuk voor 
bedrijven en de samenleving als geheel. In een circulaire economie worden grond- en hulpstoffen 
teruggewonnen. Onder andere door het opwerken van afval tot herbruikbare grondstoffen. Het sluiten 
van de grondstoffenkringloop kan een aanzienlijk hoeveelheid, soms ook hoogwaardige 
werkgelegenheid genereren. Het vraagt andere vormen van produceren, transporteren, assembleren 
en weer de-assembleren.  
 
In het (landelijke) beleid is circulariteit ook toegevoegd aan het afvaldossier. Dat houdt ongeveer in 
dat er zoveel mogelijk gekeken moet worden of ketens van afvalstoffen gesloten kunnen worden. In 
deze regio is hier al een prachtig voorbeeld van namelijk ons oud papier. Inzameling, sortering, 
verwerking en productie vormen een gesloten (financiële) keten, eindverwerking en productie vindt 
plaats bij Solid Pack in Loenen. Mogelijk dat er, in de regio, meer voorbeelden denkbaar zijn. Denk 
aan luiers, drankpakken, matrassen, groenafval, meubels en misschien zelfs autobanden. Inzet is om 
te kijken of specifieke stromen niet alleen circulair gemaakt kunnen worden maar het liefst ook in de 
regio.  
 
Op het Cleantech Congres van 3 februari 2015 is er tussen de Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, 
Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen, Circulus-Berkel en Solid Pack een convenant getekend 
met betrekking tot deze circulariteit. 
 
Bedrijven actief op dit vlak zijn o.a.: 
 

 
 
 
Business cases 
 
Polymer recovery 
Jaarlijks wordt bijna één miljard kilo papier opgehaald in Nederland, berekende het CBS onlangs op 
basis van een enquête, en dat is ruim twee procent minder dan het jaar daarvoor. De dalende trend 
in die papierafvalstroom zet zich daarmee voort. Terwijl daarentegen de hoeveelheid vervuiling in de 
oud-papierstroom, inmiddels twee procent, het afgelopen jaar bijna is verdubbeld ten opzichte van 
het jaar daarvoor, blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de FNOI is uitgevoerd. 
 
Is dit nu een probleem of een kans? In 2015 onderzoeken we in samenwerking met de Vereniging 
Nederlandse Papier- en kartonindustrie of uit de recyclestroom van oud-papier het plastic  niet alleen 
is te scheiden, maar ook ingezet kan worden voor het maken van nieuwe toepassingen. 
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Directielevering voor granulaat 
In de komende jaren staan er in de Cleantech Regio een aantal grote infrastructurele projecten aan 
te komen. Uiteraard de verbreding van de A1, maar ook de rondwegen om de Hoven en Voorst, de 
Hanzeweg en op termijn mogelijk de N786. Het is de ambitie van de Cleantech Regio om bij de 
aanbestedingen van deze projecten een directielevering af te spreken met alle regionale 
recyclebedrijven voor het leveren van fundatiemateriaal (granulaat), bestaande uit versneld 
gesloopte leegstand en vrijgekomen agrarische bebouwing. 
 
 
 
Grondstoffenagentschap/“North Sea Resource Roundabout” 
Oprichting van een Nederlands Grondstoffen Agentschap naar het voorbeeld van de 
Duitse Rohstoffenagentur. Het agentschap krijgt tot taak om de stromen van 
primaire en secundaire grondstoffen (inclusief nutriënten), en de toekomstige 
behoefte daaraan, in kaart te brengen en voor elke kritische grondstof een strategie 
te ontwikkelen. Mogelijke opmaat tot vestiging van een Europees Grondstoffenagentschap. Een 
mogelijk beginpunt hiervan kan mogelijk gevormd worden door het initiatief om te komen tot een 
North Sea Resource Roundabout, een Brits-Nederlands platform ter bevordering en ondersteuning 
van circulaire economische businesmodellen. 
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6. Gebiedsontwikkeling en ondersteunende programma’s 
 
Voor een goed functioneren van de economische hotspot Cleantech Regio zijn niet alleen goede 
business cases nodig, maar moet de Cleantech Regio ook beschikken over goede voorzieningen, 
broedplaatsen, proeftuinen en een uitstekend vestigingsklimaat, waar nieuwe initiatieven en starters 
kunnen landen. In dit hoofdstuk worden zij kort geduid, in bijlage d. worden zij nader toegelicht. 
 
a. Gebiedsontwikkeling 
In de Cleantech Regio zijn inmiddels diverse locaties op de radar die hierin een rol kunnen vervullen: 
 

 
NB de kaart is niet uitputtend maar geeft een impressie 
 
Op bovenstaande kaart zijn een aantal lopende of voorgenomen cleantech-projecten aangegeven die 
ook op het desbetreffende gebied de nodige impact hebben. Dit kan zijn vanwege een actuele 
transformatie-opgave (bijvoorbeeld hergebruik leegstaande panden/industrieel erfgoed), een reeds 
lopende gebiedsontwikkeling of nieuwe stadsuitleg. Zij kunnen dienen als proeftuin, living lab of open 
innovatieomgeving. In bijlage d zijn ze nader toegelicht. 
 
b. Promotie en acquisitie voor Cleantech Regio 
In de Cleantech Regio werken bedrijven, bewoners, overheid en onderwijs/onderzoek aan een 
schone toekomst in balans tussen economie en ecologie. Door de talrijke initiatieven te labelen en te 
bundelen als Cleantech Regio Stedendriehoek, krijgt innovatie meer kans, krijgen nieuwe initiatieven 
meer draagvlak en versterken we elkaar.  Daarnaast werken  we aan bekendheid van het begrip 
cleantech in het algemeen en Cleantech Regio in het bijzonder. We willen iets teweegbrengen op het 
gebied van kennis, houding en gedrag.   
 
c. Lobby 
Een actieve lobby richting Rijk en Brussel helpt om de Cleantech Regio stevig te profileren en 
positioneren, maar ook bij het verkrijgen van (financiële) middelen en de uitwisseling van kennis en 
‘best practices’.  De Strategische Board heeft ervoor gekozen om een kernteam in te stellen dat een 
concreet voorstel opstelt voor de Europa-strategie. Hierin wordt zowel de ambitie, de doelstellingen en 
de lobbyboodschap opgenomen als een shortlist van projecten die in aanmerking kunnen komen voor 
subsidie.  
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d. Programma Energietransitie 
Energie (opwekking, besparing, hergebruik restcapaciteit) is een terugkerend thema dwars door de 
hele Cleantech Agenda. Naast de business cases die al eerder in deze agenda beschreven staan, 
zijn er ook een aantal projecten die vanuit een publiek belang zijn of worden ontwikkeld. 
 
Als follow up van het eerdere samenwerkingsverband SOEN (Stedendriehoek Onderneemt Energie 
Neutraal) en de inmiddels lopende EO Wijers prijsvraag overweegt de Strategische Board om de 
regio te definiëren als een living lab op het vlak van energietransitie. Immers, er lopen al zeer veel 
projecten op het vlak van energietransitie in de gebouwde omgeving, isolatie en opwekking, de nu 
voorliggende agenda voegt daar nog tientallen projecten aan toe vanuit het perspectief van het 
bedrijfsleven. 
 
In het kader van de Omgevingsagenda Stedendriehoek is de opgave energietransitie gekoppeld aan 
de uitwerking van het onderdeel Cleantech Regio Development (zie ook hoofdstuk 7, Vervolgproces 
en organisatie). 
 
e. Programma Human Capital 
Het programma Human Capital beperkt zich vooralsnog tot de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en 
Noord Veluwe (beide economische regio’s werken hierin op onderdelen samen). Met het Akkoord van 
Beekbergen hebben ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in de regio 
Stedendriehoek zich verbonden aan een viertal doelstellingen op het terrein van de arbeidsmarkt: 
x De laagste werkloosheid van Nederland 
x Alle vacatures goed en snel vervuld 
x Iedereen een startkwalificatie 
x Alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt actief 
 
In de omgevingsagenda Stedendriehoek is het onderzoeksproject ‘Naar een duurzaam gezonde 
arbeidsmarkt’ opgenomen. Hiermee brengen we mogelijkheden in kaart om de projectmatig getinte 
samenwerking van het Akkoord van Beekbergen om te bouwen tot een structurele samenwerking 
tussen de partners op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Door het aanjagen van de 
(door)ontwikkeling van bestaande of nieuw gerealiseerde werkvormen: 
1. De ontwikkeling van het (regionaal) werkbedrijf; de uit de nieuwe participatiewet voortvloeiende 

samenwerking tussen UWV, gemeenten in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-
Veluwe en werkgevers/werknemersorganisaties richt zich met name op mensen met enige 
afstand tot de arbeidsmarkt; de uitdaging is om redenerend vanuit de vraag van het bedrijfsleven 
zoveel mogelijk mensen in reguliere banen terecht te laten komen, dan wel langs andere wegen 
(maatschappelijk) te activeren; hierin vinden onder andere de ‘Scoort projecten’ een onderdak. 

2. De (door)ontwikkeling van de bestaande werkgeversplatforms Werkend Stedendriehoek en 
Veluwe Portaal tot een effectief Transitienetwerk voor de transfer van werk naar werk van 
werknemers, ter bevordering van de flexibiliteit en arbeidsmobiliteit in onze regio. Hierin speelt 
ook het initiatief om te komen tot een regionale cao een rol. 

3. De ontwikkeling van het Matchpoint Stedendriehoek; het (digitale) loket waarbij vraag en aanbod 
op gebied van stageplekken, leer-werk-plekken, BBL en mobiliteitsvragen vanuit werkgever, 
werknemer, onderwijs of student/leerling aan elkaar gekoppeld worden; hierin vinden o.a. 
Projecten als Apeldoorn Stagestad een onderdak. Bezien wordt of dit project breder uitgerold kan 
worden, in navolging van de brede uitrol van de Scoort-projecten. 

 
Bovenstaande werkvormen zijn inmiddels in ontwikkeling. Onderzoek zal moeten uitwijzen of met 
deze set aan werkvormen in voldoende mate is geborgd dat we onze doelstellingen halen, of dat daar 
nog additionele werkvormen of interventies voor noodzakelijk zijn. Tevens zullen een aantal 
governance en mogelijke financieringsvraagstukken in kaart moeten worden gebracht. 
 
f. Programma Onderzoek 
Onderzoek naar nieuwe technieken, nieuwe toepassingen en processen levert een belangrijke 
bijdrage aan de verdere ontwikkeling en toepassing van cleantech in de Stedendriehoek. Naast 
onderzoeksinstituten kunnen hogescholen en universiteiten in de (grotere) regio samen met de 
bedrijven in de Stedendriehoek kennis vergroten, ideeën uitbouwen en tools ontwikkelen die op 
grotere schaal kunnen worden toegepast. Deze kennis is publiek beschikbaar en kan het cleantech 
proces enorm versnellen. Er wordt nauw samengewerkt met Aventus, Saxion, HAN, UT, Windesheim 
en andere kennisinstellingen in en buiten Nederland.  
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7. Vervolgproces en organisatie 
 
De ambities van de Cleantech Regio zijn stevig. Dat moet ook, want het gaat om onze toekomst. En 
we zijn op weg naar een schone toekomst, maar dat gaat niet vanzelf. De uitdaging wordt primair 
neergelegd bij de ondernemers in onze regio. We doen een beroep op hun inventiviteit, wilskracht, 
investeringsbereidheid, visie, bloed, zweet en misschien soms ook tranen. 
 
Maar ze staan daarin niet alleen. De Cleantech Regio wil voorzien in een soepele ondersteuning van 
ondernemers met goede ideeën die bij kunnen dragen aan onze gemeenschappelijke doelstellingen. 
Soms is die hulp ook nodig omdat ze vastlopen in praktische belemmeringen, gebrek aan kennis of 
onvoldoende netwerk hebben. Maar ook als het wel lukt, is het prettig om lotgenoten te ontmoeten, 
kennis en successen te delen en elkaar te inspireren. Vanuit het verleden zijn reeds een aantal 
hulpstructuren ontstaan zoals Stedendriehoek Innoveert, het Cleantech Center en nog enkele 
anderen. Zowel op lokaal, regionaal, provinciaal, landsdelig als nationaal niveau buitelen de 
hulpstructuren voor ondernemers soms over elkaar heen. 
 
Vanuit de Cleantech Regio streven we naar een eenduidig aanbod van ondersteuning richting 
ondernemers. Daarbij kunnen we in het hier en nu vanuit de bestaande structuren het een en ander 
aan ondersteuning bieden. Met ingang van 2016 verwachten wij dit te kunnen bundelen en aanbieden 
onder de noemer Cleantech Regio Development. 
 
De Cleantech Agenda is een groeidocument. De komende jaren zal de agenda steeds aangevuld 
worden met inbreng vanuit ondernemers, kennisinstellingen, overheden en bewonersinitiatieven. Kijk 
voor de laatste stand op www.cleantechagenda.nl. 
 
Voor de korte termijn zullen we de nu voorliggende business cases en projecten uitwerken vanuit de 
bestaande situatie met de nu beschikbare hulpstructuren. Voor de iets langere termijn verwachten we 
dit te kunnen stroomlijnen en verstevigen. 
 
a. Bestaande situatie/korte termijn 
De Strategische Board biedt op de horizontale as van het grid (zie bijlage e.) via de tafels een 
platform voor afstemming, overleg en procesondersteuning bij de ontwikkeling van projecten en 
programma’s. Op de verticale as zijn enkele thema’s nu al voorzien van inhoudelijke ondersteuning 
vanuit Stedendriehoek Innoveert. Het spoor energietransitie wordt vooral ondersteund vanuit het 
Cleantech Center. Daarnaast zal de regio een beroep doen op ondersteuning vanuit Kiemt, Food 
Valley, Kennispark Twente, Oost NV en andere ons omringende hulpstructuren.  
 
b. Cleantech Regio Development 
In de loop van 2015 zal voor de activiteiten business development, innovatiesupport, promotie en 
acquisitie en energietransitie een werkwijze uitgewerkt worden onder de titel Cleantech Regio 
Development.  
 
De kracht van Cleantech Regio is de kracht van samenwerking. Dat geldt zeker ook voor bedrijven. 
Binnen de Cleantech Regio bestaan diverse clusters van bedrijven die samen werken en samen 
innoveren. Ondernemers ontmoeten elkaar ook in de diverse netwerken die vaak gekoppeld zijn aan 
een bepaald thema. 
 
De bedrijven in de Cleantech Regio nemen het initiatief voor het ontwikkelen van nieuwe business. 
Cleantech Regio Development is een markt gedreven organisatie/netwerk van (inter)nationaal 
opererende bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden. Overheden faciliteren de 
samenwerking. Als business minded triple helix organisatie vormen wij een nieuwe vorm van publiek-
private samenwerking om nieuwe business van de grond te trekken en investeringen aan te trekken. 
 
Om succesvol clusters te ontwikkelen zal Cleantech Regio Development handelingsperspectief 
moeten bieden aan bedrijven. Netwerken zijn er genoeg, clusters waar aan concrete business 
development wordt gewerkt zijn schaars. De sleutel voor het bieden van handelingsperspectief aan 
bedrijven die actief zijn in de Cleantech Regio zit in twee factoren. Ondersteuning bieden bij het 
innoveren en het realiseren van waardecreatie. 
 
Het betekent allereerst dat hogere eisen worden gesteld aan innovatieondersteuning. Dat heeft niet 
alleen betrekking op productontwikkeling zelf. Maar ook op systeeminnovaties, door bijvoorbeeld 
samenwerking in de keten of met NGO’s, of sociale innovaties die consumenten aanzetten tot 
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gedragsverandering. Vanuit Cleantech Regio Development beschikt de Cleantech Regio straks over 
een expertisenetwerk dat op basis van de vraag van een bedrijf wordt ingezet. 
 
Het bieden van handelingsperspectief rondom waardecreatie in de cleantech markt doen we vanuit 
Cleantech Regio Development aan de hand van 4 principes: 
 

1. Grondstoffen worden blijvend opnieuw gebruikt, en worden dus niet efficiënter, maar oneindig 
(voorbeeld: hernieuwbare energie). 

2. Vloeibare markten ontstaan, waarin producten optimaal gebruikt worden door uitwisseling 
tussen gebruikers (voorbeeld: deeleconomie). 

3. Producten worden ontworpen om een lange levenscyclus te hebben (voorbeeld: overstappen 
van product naar prestatie). 

4. Waardeketens zijn verbonden, waardoor er geen afval wordt geproduceerd in 
productieprocessen. 

 
Rol van deelnemende bedrijven: 
 

x Innovaties verder brengen door te participeren in consortia 
x Kennis delen 
x Business development 
x Vermarkten van innovaties 
x Bijdragen aan een functioneel netwerk 

 
Ondersteuning: 
 

x De clusters worden ondersteund vanuit Cleantech Regio Development 
x Cleantech Regio Development levert de volgende diensten: 

o Netwerkvorming en matchmaking; dit wordt voorbereid en uitgevoerd door een 
kleine vaste bezetting. 

o Business case development en financiering: hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een flexibele schil van developers en specialisten van o.a.” 

� Stichting kiEMT 
� PPM Oost 
� Food Valley 
� Kennispark Twente 
� Brainport 
� Internationale netwerken 
� Etc. 

o Toegang en lobby: hiervoor wordt gebruik gemaakt van een public affairs adviseur in 
Brussel en eigen subsidiespecialisten. Bedrijven krijgen afhankelijk van het gewenste 
partnership ook toegang tot het kenniscentrum van het cluster. 

 
 
Ontwikkelen van een Services model: 
Bedrijven kunnen participeren in Cleantech Regio Development door een Service Level Agreement 
(SLA) af te sluiten. Hierbij kan worden gekozen uit diverse partnerships, waarbij afspraken over in te 
zetten dienstverlening (uren) op basis van de hierboven beschreven ondersteuning worden gemaakt. 
 
De verdere uitwerking van het concept Cleantech Regio Development is in het kader van de 
uitwerking van de Omgevingsagenda Gelderland/Stedendriehoek inmiddels opgedragen via de 
Strategische Board aan een projectgroep, welke nog voor de zomer van 2015 zal rapporteren. In de 
opdracht is ook het verder vormgeven van de energietransitie inbegrepen.  



 

 
Cleantech Agenda – een groeidocument – 20 maart 2015 

31 

8. Budget 
 
In 2014 heeft de Cleantech Regio een investeringsvolume gegenereerd van 30 miljoen, waarvan 7 
miljoen publiek en 23 miljoen privaat kapitaal. Voor 2015 mikken we op een volume van 40 miljoen 
euro. In 2020 wil de Cleantech Regio een investeringsvolume kunnen genereren van 100 miljoen 
euro. Alleen dan genereren we ook de banen, de omzetten en de milieuwinst van onze doelstelling. 
 
Qua funding van zijn activiteiten leunt de Cleantech Regio enerzijds op een bijdrage aan de 
Strategische Board vanuit de 7 gemeenten van 1 euro per inwoner per jaar, optellend tot € 410.000/jr. 
Daarnaast investeren de provincies Gelderland en Overijssel nu jaarlijks zo’n € 500.000 a € 600.000 
in makelen/schakelen en in business development via Stedendriehoek Innoveert. 
Ondernemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen dragen daarnaast (vooralsnog 
bescheiden) bij in menskracht. Hun focus ligt in de primaire investering in projecten, niet in de 
hulpstructuren. 
 
Om onze ambities waar te maken is een schaalsprong nodig. Dat kan op 2 manieren: 

- focus; er is nu focus aangebracht op de inhoud, nu moet er ook focus aangebracht 
worden in de ondersteuning van de uitvoering; hulpstructuren moeten zich ondergeschikt 
maken aan de doelstellingen en zich onder 1 duidelijke noemer presenteren binnen en 
buiten de regio op het vlak van business development, innovatie, promotie/acquisitie en 
energietransitie; de synergiewinst die hieruit ontstaat wordt ingezet op de gestelde 
doelen; 

- volume; er is nu versplinterd een kleine miljoen euro per jaar beschikbaar voor de 
regionale inspanningen om onze doelstellingen te realiseren; om de gewenste 
ontwikkelingen te kunnen opstarten en ondersteunen is meer financieel draagvlak nodig: 
o een verhoging van de gemeentelijke bijdrage naar € 800.000 euro/jr; een verhoging 

van de provinciale bijdragen tot ditzelfde bedrag; totaal budget € 1,6 miljoen; 
o bijdragen vanuit het bedrijfsleven op basis van een servicesmodel; 
o instelling van een Cleantech Fonds voor business development, innovatie en 

acquisitie, (deels) revolverend en publiek/privaat gevoed (mix) 
 
De gewenste omvang en werkwijze van het Cleantech Fonds zal in de loop van 2015 nog nader 
uitgewerkt moeten worden, mede in het licht van de bestaande financieringsinstrumenten in (Oost) 
Nederland. 
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Bijlagen 
 
a. Wat is cleantech? 
b. Cleantech trends 
c. Cleantech: Europese, landelijke en regionale doelstellingen 
d. Gebiedsontwikkeling en ondersteunende programma’s 
e. Grid met business cases, programma’s en projecten 
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Bijlage a.  
 

Wat is cleantech? 
 
In 2013 is na een brede consultatie van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en het 
onderwijs in de Strategische Board besloten, dat ‘cleantech’ de focus is voor innovatie en 
economische ontwikkeling in de Stedendriehoek. 
 
Cleantech is een brede verzamelnaam voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan een 
schonere aarde. Het concept cleantech wordt voor het eerste gebruikt door Nicholas Parker in 
Californië in 2002, de oprichter van de Cleantech Group.  Cleantech is nu een algemeen 
geaccepteerd begrip en inspireert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om oplossingen te 
vinden voor de wereldwijde uitdagingen voor een duurzame leefomgeving. In de Cleantech Agenda 
voor de Stedendriehoek gebruiken we de volgende definitie: 
 
Cleantech is iedere dienstverlening, product, productiemethode, techniek of activiteit en initiatief dat 
de operationele prestatie, productiviteit of efficiency verbetert, terwijl de kosten, de input, het verbruik 
van grondstoffen, het energieverbruik, afval en milieubelasting verminderen. 
 
Het voordeel van investeren in cleantech is dat het mes aan twee kanten snijdt. Operationele 
prestaties verbeteren door het vergroten van productiviteit en efficiëntie, terwijl kosten, 
energieverbruik en afval verminderen. Cleantech is onderdeel van een nog grotere groene economie. 
De groene economie omvat namelijk meer dan in het oog springende sectoren als duurzame energie, 
waterzuivering en afvalverwerking. Bij vergroening gaat het niet alleen om een bepaalde nieuwe 
sector naast de meer conventionele sectoren, het gaat ook om vergroening binnen bestaande 
sectoren. Ook binnen de metaal of chemie kunnen productieprocessen ‘groener’ worden door minder 
grondstoffen te gebruiken en milieuschade te beperken. Binnen de groene economie is de groene 
productiesector te onderscheiden. In deze sector vallen alle bedrijven en organisaties die zich richten 
op het aanbieden van groene producten en diensten. Cleantech maakt onderdeel uit van de groene 
productiesector en omvat een nog nauwer omschreven verzameling activiteiten.  
 
 

 
 
Ook met bovenstaande definitie is het niet mogelijk om een exacte afbakening te maken, welke 
producten en diensten onder cleantech vallen. Voortschrijdend onderzoek en politiek debat 
veranderen voortdurend ons begrip van wat positief bijdraagt aan een duurzame wereld. Voorbeelden 
zijn verschil van inzicht over de duurzaamheid van kernenergie en het produceren van biodiesel uit 
landbouwgewassen. Een elektrische auto is bijvoorbeeld pas ‘clean’ als de elektriciteit duurzaam 
wordt opgewekt en de batterijen duurzaam worden vervaardigd.  Toch is het voor selectie van 
prioriteiten en projecten voor de Cleantech Agenda nodig om een verdere afbakening en indeling van 
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het begrip cleantech te hanteren. Binnen de Cleantech Regio Stedendriehoek en in deze agenda 
hanteren we de volgende thematische indeling: 
 

Smart industry 
Duurzaam bouwen 
Milieu- en geodiensten 
Water, schoon en beheerst 
Energietransitie 
Slimme  mobiliteit 
Houdbare landbouw  
Hergebruik van grondstoffen 

 
 
Cleantech is geen sector, maar een manier van werken binnen sectoren! Voorts wordt binnen de 
Cleantech Agenda een onderscheid gemaakt tussen producenten van cleantech producten en 
investeerders in clean uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Idealiter 
worden cleantech producten, als zonnecellen en led-lampen, ook schoon geproduceerd. Dit is echter 
niet altijd het geval. Succesvolle commercialisatie van cleantech producten en diensten dragen bij aan 
werkgelegenheid en economische groei. Het investeren in het gebruik van cleantech is voorwaarde 
voor de verduurzaming van de regio.  
 
De Cleantech Agenda wil zowel productie als toepassing bevorderen. Belangrijk is daarbij dat de 
benodigde producten en diensten voor verduurzaming zoveel mogelijk door bedrijven in de 
Stedendriehoek kunnen worden ontwikkeld en geleverd. 
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Bijlage b. 
 

Trend: wereldwijde cleantech trend blijft positief 
 
De Stedendriehoek heeft gekozen voor cleantech als focus voor innovatie en economische 
ontwikkeling. Een belangrijke reden voor deze focus is dat cleantech een wereldwijde groeimarkt is en 
naar verwachting nog een lange periode blijft. Cleantech bedrijven in de Stedendriehoek profiteren 
niet alleen van investeringen in duurzaamheid in de regio, maar ook van de wereldwijde 
mogelijkheden voor export. De financiële crisis en de dalende prijs van fossiele brandstoffen heeft de 
groei in investeringen in cleantech vertraagd. Toch is de verwachting dat de verkoop van cleantech 
producten en diensten blijft toenemen. De fundamentele factoren voor het investeren in cleantech 
blijven onveranderd. Dit zijn onder andere: 
 

x Bevolkingsgroei tot 9,3 miljard mensen in 2050 
x Wereldwijde bewustwording van klimaatverandering en grondstoffenschaarste 
x Dalende prijzen voor cleantech producten, met name zonne-panelen 
x Vermindering van geopolitieke afhankelijkheid van producenten van fossiele brandstoffen 
x Het opnemen van ‘groene’ producten in de lifestyle van nieuwe generaties 
x Meer efficiënte mogelijkheden voor energie opslag 

 
Hieronder is een grafiek opgenomen voor de verwachting van de groei van uitgaven voor duurzame 
energie voor de periode 2013-2023. 
 

 
 
Het betreft hier de verwachte groei voor biobrandstoffen, windenergie en zonne-energie. Daar uit 
komt een verwachte groei naar voren van ongeveer 60% in 10 jaar. De verwachting is ook dat de 
uitgaven aan andere duurzame energiebronnen als geothermische energie, waterkracht en getijde-
energie zullen blijven stijgen.  
 
Hoewel zonne-energie nog beperkt percentage vormt van de totale hoeveelheid geproduceerde 
energie, vindt hier de grootste groei plaats. Dit komt onder andere door de constante daling van de 
productiekosten per Wattpiek. Voorts is er een verschuiving van investeringen van de ontwikkelde 
landen naar de opkomende markten. Terwijl investeringen in de VS en Europa zijn gedaald, is China 
de grootste investeerder ter wereld geworden. Er werd in China driemaal meer geïnvesteerd in 
duurzame energie in 2013 dan in de VS. 2013 was het eerste jaar dat China meer investeerde in 
duurzame energie dan in opwekking uit fossiele brandstoffen. In de VS werd in 2014 zelfs gesproken 
van een cleantech hype en cleantech crash. Na een decennium van grote investeringen van venture 
capital in cleantech start ups is er nu teleurstelling en hebben sommige investeerders grote verliezen 
geleden. Er zijn vergelijkingen mogelijk met de eerdere internet bubble. Dat neemt niet weg dat ook in 
de VS het bestaande bedrijfsleven de investeringen in cleantech heeft overgenomen en de markt 
‘volwassen’ wordt. In Europa blijft Duitsland verreweg de grootste investeerder. 
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De marktgroei wordt niet alleen verwacht voor cleantech producten en diensten die betrekking hebben 
op duurzame energie. Verdere groei wordt ook verwacht voor gebieden als waterzuivering, duurzaam 
vervoer en duurzaam bouwen. Bovenstaande grafiek laat bijvoorbeeld de groei zien van de verkoop 
van het aantal hybride en elektrische auto’s in de wereld. Terwijl er in 2000 bijna geen hybride en 
elektrische auto’s rondreden, werden er in 2013 meer dan 2,2 miljoen verkocht. Verwacht wordt dat 
binnenkort ook de verkopen gaan stijgen van waterstofauto’s. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in 
de verduurzaming van andere transportmiddelen. Hierbij moet wel aangetekend worden, dat een 
elektrische auto pas ‘schoon’ is, als de elektriciteit duurzaam is opgewekt. Ook de wereldwijde 
investeringen in zeer duurzame huizen en vastgoed, onder andere ‘zero energy buildings’,  neemt 
snel toe. 
 
In het ‘clean energy report 2014’ staan een aantal wereldwijde cleantech trends om de komende jaren 
in de gaten te houden: 
 
Meer samenwerking energiemaatschappijen en lokale producenten 
De toename van locale productie van duurzame energie is een uitdaging voor de business cases van 
de traditionele grote energiemaatschappijen. Cleanedge constateert dat meer en meer 
energiemaatschappijen wereldwijd locale energieproductie niet meer al een bedreiging zien, maar 
inspelen op de mogelijkheden via investeringen en het aangaan van partnerschappen. 
 
Steden nemen het voortouw in klimaatvraagstukken 
Veel burgers, bedrijven en lokale overheden ervaren de voortgang van de wereldwijde 
klimaatonderhandelingen door nationale regeringen als traag en frustrerend. Lokale overheden en 
met name grote steden nemen meer zelf het initiatief om internationaal samen te werken voor een 
duurzame leefomgeving en werken daarbij nauw samen met bedrijven en kennisinstellingen.  
 
Explosieve groei in constructie gebouwen met netto zero energieconsumptie   
Wereldwijd groeit het aantal gebouwen met een netto zero energieconsumptie exponentieel. Deze 
doelstelling is financieel haalbaarder geworden door de dalende kosten van on-site opwekking van 
energie, ultra-efficiënte HVAC (heating, ventilation, air-conditioning) systemen, LED verlichting  en 
glas met wisselende schaduweigenschappen. 
 
Nieuwe generatie cleantech startups gericht op internet en cloud diensten 
Een belangrijke trend is de ontwikkeling van een economie die meer gebaseerd is op het delen van 
producten en diensten. Dit heeft geleid tot een nieuwe generatie van cleantech bedrijven die zich 
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richten op business modellen voor het internet, apps en cloud gebaseerde technieken voor de ‘share 
economy’.  Dit wordt ook wel het clean web genoemd. Het betreft vaak startup bedrijven met 
risicodragend kapitaal. 
 
Ontwikkeling verticale landbouw 
Verticale landbouw heeft betrekking op initiatieven om meer fruit en groenten te verbouwen in 
bestaande of nieuwe gebouwen in de stad. Door nieuwe bodem- en productietechnieken is het 
mogelijk om te verbouwen op rekken in gebouwen met meerdere verdiepingen. Dit kan een oplossing 
zijn voor (tijdelijke) leegstandsvraagstukken 
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Bijlage c.  
 

Cleantech: Europese, landelijke en regionale doelstellingen 
 
Europe 2020 ambities en het Horizon 2020 programma 
Europa 2020 is het tienjarenplan voor groei en werkgelegenheid van de EU, dat in 2010 van start is 
gegaan. De Europa 2020-strategie moet leiden tot slimme groei door efficiënter te investeren in 
onderwijs, onderzoek en innovatie; duurzame groei door stappen richting een CO2-arme economie; 
en inclusieve groei met nadruk op nieuwe banen en armoedebestrijding. De strategie is gericht op vijf 
ambitieuze doelstellingen op het gebied van werk, innovatie, onderwijs, armoedebestrijding en 
klimaat/energie. Op het vlak van klimaatverandering en duurzame energievoorziening moeten de 
volgende doelstellingen worden bereikt in 2020: 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990; 
20% van de energie uit duurzame energiebronnen; 20 % meer energie-efficiëntie. Doel op het vlak 
van innovatie is dat minimaal 3% van het BNP wordt besteed aan Onderzoek & Ontwikkeling. Er 
worden zeven kerninitiatieven opgezet voor gezamenlijke activiteiten van de EU en nationale 
overheden op gebieden zoals innovatie, digitale economie, werkgelegenheid, industriebeleid, 
armoede en de efficiënte omgang met grondstoffen. De Cleantech Agenda draagt bij aan 
bovengenoemde Europese ambities en bevindt zich met name op het grensvlak van innovatie en 
duurzame groei. De Agenda wil vooral aanhaken bij Europese netwerken voor Horizon 2020. Dit is 
het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. 
Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer €80 miljard voor de periode 2014-2020. Met name 
het onderdeel ‘Societal challenges’ biedt kansen voor deelname van bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen in de Stedendriehoek op het vlak cleantech. 
 
Nationaal topsectorenbeleid 
De Nederlandse overheid heeft aangegeven om bij de verwezenlijking van de Europa 2020 
doelstellingen vooral in te zetten op ‘Slimme Groei’. Het Rijk wil innovatie bevorderen in nauwe 
samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Dit gebeurt in het kader van het 
topsectorenbeleid. De 9 nationale topsectoren zijn Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, 
High Tech, Life Sciences & Health, Logisitiek, Tuinbouw en Water. Cleantech draagt bij aan 
onderzoek en innovatie in alle genoemde topsectoren. Dit blijkt ook uit de acht gekozen thema’s voor 
de Cleantech Agenda (zie hoofdstuk 6). De Topsector Energie realiseert bijvoorbeeld innovaties die 
groen en groei aan elkaar koppelen. Deze Topsector  bestaat uit zeven Topconsortia voor Kennis & 
Innovatie (TKI’s) waarbinnen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken aan 
duurzame groei. Dit zijn Wind op Zee, Gas, Switch2SmartGrids, EnerGO, Solar Energy en – gedeeld 
met de Topsector Chemie – Biobased Economy en ISPT (duurzame procestechnologie). Hier zijn dus 
duidelijk raakvlakken met de cleantech agenda. Een belangrijke doelstelling van de Cleantech 
Agenda is om bedrijven aan te moedigen zich aan te sluiten bij de relevante TKI’s. 
 
Minister Kamp van Economische Zaken heeft op 11 november 2014 de Actieagenda Smart Industry in 
ontvangst genomen. In deze agenda staat wat er moet gebeuren om de kansen te verzilveren die de 
vervlechting van productie met ICT ons land biedt. Het is een extra impuls naast de investeringen 
vanuit het topsectorenbeleid. De onderdelen van de Actieagenda zijn ‘Verzilveren van bestaande 
kennis’,  ‘Versnellen in Fieldlabs’ en ‘Versterken van het fundament (onderzoek, talentonwikkelingen 
ICT). Veel kennis en kunde is al aanwezig, maar wel versnipperd. Het Team Smart Industry kiest 
daarom voor een aanpak met Fieldlabs. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en 
kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren. 
Het is belangrijk dat ook bedrijven uit de Stedendriehoek participeren in de fieldlabs. 
Smart Industry is als apart thema opgenomen in de Cleantech Agenda. Het betreft vooral initiatieven 
die betrekking hebben op ‘lean production’ en het bevorderen van circulaire bedrijfsprocessen (cradle-
to-cradle).  
 
Oost-Nederland 
Het rapport ‘Boost; Actieagenda Smart Industry Oost-Nederland’  is 9 februari in Deventer door CEO 
Aart Roos van Koninklijke Auping BV overhandigd aan gedeputeerden van Gelderland en Overijssel 
en aan Ineke Dezentjé Hamming voorzitter van Team Smart Industry. Dit team heeft op landelijk 
niveau onderzocht welke kansen Smart Industry biedt en deze eind vorig jaar vertaald naar een 
actieagenda. Overijssel en Gelderland zijn de allereerste provincies die naar aanleiding van het 
landelijke rapport de handschoen oppakken en met een eigen aanpak komen. Het initiatief voor de 
regionale actieagenda is genomen door de beide provincies in nauwe samenwerking met 
kennispartners en ondernemersorganisaties. Overijssel en Gelderland hebben een goede 
uitgangspositie om te profiteren van de kansen die Smart Industry biedt. Naast een sterk kennis- en 
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innovatiecluster op HTSM gebied en een moderne maakindustrie is Oost-Nederland goed 
voorgesorteerd op een aantal strategische groeisectoren. De provincies Gelderland en Overijssel zien 
belangrijke kansen op de grensvlakken tussen geavanceerde technologie en thema’s rondom 
duurzaamheid, gezondheid en voeding. De gezamenlijke speerpunten van de provincies zijn Agro-
Food, Life Sciences, High Tech, Energie en de Maakindustrie. De business cases die in het kader van 
de Cleantech Agenda worden ontwikkeld, zullen vooral een bijdrage leveren aan de provinciale 
speerpunten Agro-Food, Energie en Maakindustrie. 
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Bijlage d.  
 

Gebiedsontwikkeling en ondersteunende programma’s 
 
a. Gebiedsontwikkeling 
Om de ‘game changers’ van de toekomst in de Cleantech Regio te ontwikkelen zijn proeftuinen nodig. 
Nederlandse bedrijven lopen internationaal nog achter om nieuwe technologie — digitalisering, 
robotisering en 3D-printing — te benutten. Proeftuinen zijn de aangewezen plekken om start-ups in de 
Cleantech Regio te faciliteren. In de Cleantech Regio zijn diverse locaties aanwezig die geschikt zijn 
als proeftuin. Sommige van onderstaande locaties zijn al in ontwikkeling, sommige zijn planvorming. 
 
PROGRAMMA PROEFTUINEN 
Zwitalterrein /  Energiefabriek 

Apeldoorn 

Burger Platform Zwitsal  

www.zwitsalapeldoorn.nl  
De ZwitsalFabriek is industrieel erfgoed. Een voormalig naoorlogs fabrieksterrein dat alle kwaliteiten 
in zich heeft om de nieuwe hotspot in Gelderland te worden. Wat gloort aan de horizon is het idee 
van een innovatieve omgeving die bruist van de activiteit. Door evenementen, door 
cleantechbedrijven, door creatieven, door horeca, sport en spel. Een terrein waar bedrijven en 
burgers samen met studenten actief zijn en waar het in de toekomst ook aangenaam wonen is. 
 

 
 
Centre of Excellence for New Media 
Technology 

Divitel  

www.coe-nmt.eu  
Het Centre of Excellence (CoE) creëert een platform waar de technologische ontwikkelingen uit de 
media industrie, bedrijven en markten elkaar ontmoeten. Met jong (professioneel) talent willen ze 
projecten en opdrachten uitvoeren die nieuwe media technologie bereikbaar maken. Het CoE is de 
ontmoetingsplaats voor de industrie met haar nieuwe ontwikkelingen; bedrijven die ze toe willen 
passen en beide aan elkaar verbonden door jong talent van universiteiten, hoge scholen en 
starters. 
Kenniscentrum voor duurzame & 
veilige evenementen 

VVEM i.s.m. founding 
partners 

 

Op Luchthaven Teuge komt een nieuwe topconsortium voor duurzame en veilige evenementen. 
x Een opleidings- en trainingslocatie voor evenementenorganisatoren (zowel vrijwillig als 

professioneel) om expertise te ontwikkelen rondom veiligheid bij evenementen. 
x Een innovatielab voor verduurzaming van evenementen (op te zetten met 
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evenementenbranche): denk aan afvalsystemen, watergebruik, energie, mobiliteit, etc. 
x Een testomgeving: zowel voor beveiliging/veiligheid als verduurzaming van evenementen. 
x Een praktijkomgeving voor studenten van politieacademie, mbo-studenten, Saxion HBS en 

private opleiders (Security Company, etc.) 
Cleantech Production Campus Samen te stellen 

initiatiefgroep 
 

AkzoNobel heeft Roland Berger een onderzoek laten uitvoeren om te kijken of de locatie Deventer 
zich kan ontwikkelen tot open innovatie omgeving/ garden. De mogelijkheden m.b.t. open innovatie 
worden nu verder verkend. Gedacht wordt aan (mede) gebruik van apparatuur en faciliteiten o.b.v. 
strategische samenwerking (niet alleen operationeel). AkzoNobel ontwikkelt hiertoe nu een visie.  
 
AkzoNobel laat Roland Berger nu een marktconsultatie doen onder bedrijven/ kennisinstellingen/ 
open innovatie centra/ overheden. Gekeken wordt naar sustainable processing, smart 
industry/factory en biobased activiteiten. Daarbij ligt ook de vraag voor naar de bereidheid tot 
(mede) investeren. Oost NV assisteert hierbij en zal mogelijk ook nog een aantal partijen bezoeken. 
Er wordt verbinding gelegd met verwante ontwikkelingen ter plaatse, op en rond de locatie, maar er 
wordt ook verder gekeken binnen en buiten de regio. De vooraanstaande plaats die de R&D 
afdeling van AkzoNobel in Deventer inneemt, binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten maakt dit een 
project van regio-overstijgend belang. 
Living Green Gemeente Deventer, 

Saxion, prov Overijssel 
(in oprichting) 

 

www.livinggreen.eu  
Livinggreen is een plek waar (met support van EU) kennis, innovatie, opleiding, advies, informatie, 
werk, fun en business op gebied van duurzaam bouwen bijeen wordt gebracht. 
Cleantech Center (ontwikkeling 
incubator, online portfolio) 

Stichting Cleantech 
Center 

 

www.cleantechcenter.nl  
Het Cleantech Center is het kenniscentrum van (Oost-) Nederland. Hier kunnen ondernemers 
gebruikmaken van de kennis van talent uit het onderwijs om antwoorden te vinden op vragen over 
de verdere verduurzaming van de eigen producten en bedrijfsvoering 
Papercentre Eerbeek  NTB  
Eerbeek en omgeving is én ademt papier-industrie. Ruim 350 jaar is aan deze rand van de Veluwe, 
vanwege de aanwezigheid van voldoende grondwater, deze industrie de stuwende kracht achter de 
economische groei en welvaart in de regio. Voor de bedrijfstak zelf, maar niet minder relevant voor 
aanverwante sectoren. Ruim 3.000 banen zijn direct toewijsbaar aan deze industrie en is daarmee 
een werkgelegenheidsfactor waar rekening mee moet worden gehouden. De vitaliteit van de regio 
wordt voor een groot gedeelte bepaald door de aanwezigheid van deze industrie. 
 
Dit feit wil zowel de sector zelf, maar ook de inwoners van Eerbeek e.o., verschillende overheden, 
de toeristische sector, onderwijsinstellingen, levend houden en borgen voor de toekomst. Eerbeek 
wil zich nationaal en internationaal profileren als hét kennis en inspiratiecentrum als het gaat om 
papier. Onderwerpen als innovatie, historie, arbeidsmarkt-kansen en ga zo maar door, moeten 
online en offline worden gedeeld en worden verrijkt voor en door iedereen die actief  is en/of 
geïnteresseerd is in deze branche. Het nog op te richten Paper Innovatie en Expercience Centre 
(PIEC) wordt dé plek waar de papierindustrie verder de toekomst wordt ingeleid, waar kennis wordt 
gedeeld en historie wordt beleefd. 
Verduurzaming bedrijventerreinen 
Het bedrijfsleven is de grootste verbruiker van energie en grondstoffen. Er ligt een grote opgave om 
het energie- en grondstoffenverbruik op bestaande bedrijventerreinen terug te dringen. Op diverse 
plaatsen (o.a. in Deventer, Apeldoorn, Epe) zijn hierin initiatieven genomen door samenwerkende 
bedrijven of bedrijvenparkmanagementorganisaties. 
 
b. Promotie en acquisitie voor Cleantech Regio 
 
In de Cleantech Regio werken bedrijven, bewoners, overheid en onderwijs/onderzoek aan een 
schone toekomst in balans tussen economie en ecologie. Door de talrijke initiatieven te labelen en te 
bundelen als Cleantech Regio Stedendriehoek, krijgt innovatie meer kans, krijgen nieuwe initiatieven 
meer draagvlak en versterken we elkaar.  Daarnaast werken  we aan bekendheid van het begrip 
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cleantech in het algemeen en Cleantech Regio in het bijzonder. We willen iets teweegbrengen op het 
gebied van kennis, houding en gedrag.   
Om dit nader vorm te geven is communicatie nodig. Voor het optimaal benutten van de kansen, 
moeten we reizen van ‘onbewust cleantech’ naar ‘bewust cleantech’. Zodat we initiatieven kunnen 
erkennen, herkennen en kunnen labelen als Cleantech Regio, en dat ook uitstralen. 
Hiervoor is een strategisch communicatieplan opgesteld dat op dit moment wordt omgewerkt naar een 
tactisch/operationele aanpak voor de komende jaren.  
 
Acquisitie: rode loper voor ondernemers 
De Rode Loper is de titel van de regionale visie en strategie voor het faciliteren van ondernemers die 
(willen) ondernemen in de Cleantech Regio. In nauwe samenwerking met het georganiseerde 
bedrijfsleven en vastgoedprofessionals wordt deze strategie de komende jaren uitgevoerd. 
 
3 elementen staan centraal in deze strategie: 

1. Flexibele vestigingseisen, meer ja mits dan nee tenzij, maatwerk en gerichte marketing, dat 
zijn een paar kernwoorden van de Rode Loper-aanpak. 

2. Pro-actieve service voor bedrijven; dat is wat de Cleantech Regio voorstaat. Als ondernemer 
die interesse heeft in ondernemen in de Cleantech Regio koop je meer dan een stuk grond, je 
zoekt meerwaarde. En wat een bedrijf vraagt als meerwaarde verschilt van bedrijf tot bedrijf. 
Voor nieuwe bedrijven biedt Cleantech Regio Development de volgende ondersteuning: 

x 1 aanspreekpunt voor (inter)nationale bedrijven; 
x market intelligence: bieden van informatie over relevante (cleantech) markten 
x investeringsklimaat: bieden van benchmark informatie over werkgelegenheid, 

huurprijzen, woningmarkt en kosten van levensonderhoud 
x ‘customised’ locatiebezoek 
x (internationaal) juridisch & fiscaal advies 
x full-service programma’s voor ondersteuning door lokale dienstverleners (o.a. 

recruiting) 
x samenwerking met expatcenters in Oost-Nederland 

Wij nemen zorgen uit handen en bieden deze service kosteloos aan als onderdeel van het 
Rode Loper beleid van de Cleantech Regio. 

3. Persoonlijke aandacht voor talent en vakbekwaamheid. 
 
 
PROGRAMMA RODE LOPER 
Cleantech icoon A1 Provincie Gelderland  
Naar aanleiding van de aanstaande verbreding van de A1 wordt onderzocht in hoeverre er een (of 
meer?) cleantech iconen kunnen worden gerealiseerd op of aan de A1. Uitgangspunt is het realiseren 
van of bijdragen aan een cleantech doelstelling, onder het gelijktijdig “in de etalage zetten” van de 
Cleantech Regio voor de vele passanten op de A1. 
 
E-base Jongeren  
Een drijvend educatief centrum met als thema klimaatverandering en energietransitie; in 
samenwerking met de 2041 foundation van Robert Swan (poolreiziger). 
 
Grondstoffenagentschap 
NorthSea Resource Roundabout 

Harry Webers  

North Sea Resource Roundabout. Het doel van de North Sea Resource Roundabout is het stimuleren 
van de handel in de circulaire economie in de landen rond de Noordzee. Een goede data- en 
infrastructuurplanning, een geharmoniseerde benadering bij de ondersteuning van de markten en een 
gezamenlijke visie belangrijk zijn om de handel in de circulaire economie te stimuleren.  
Cleantech Tomorrow 2015 Stichting Cleantech 

Tomorrow 
 

De belangstelling voor Cleantech Tomorrow 2015 was enorm. Ruim 750 deelnemers kwamen op 2 en 
3 februari 2015 naar Theater Orpheus in Apeldoorn. Twee dagen waarin ondernemers, onderwijs en 
overheid ervaringen en reisverhalen uitwisselden over hun reis naar de schone en circulaire toekomst. 
Net als in 2014 werd een inspirerend en prikkelend programma georganiseerd. Een programma 
rondom cleantech: schone technologie voor bedrijfsleven, overheid en burgers. Het overbrengen van 
inspiratie, het aanjagen van een duurzame economie en de rol van de mens daarin staan centraal. 



 

 
Cleantech Agenda – een groeidocument – 20 maart 2015 

43 

Het accent in 2015 ligt op grondstoffen en voedsel. 
 
In 2016 zal Cleantech Tomorrow in Zutphen en Lochem plaats vinden. 
www.cleantechtomorrow.nl  
Greentech Week 2015 kiEMT (op termijn 

onafhankelijke 
stichting) 

 

www.greentechweek.nl  
 
 
Cleantech 1000 Strategische Board 

Stedendriehoek  
 

De Cleantech 1.000 is een select gezelschap van bedrijven, producten, projecten, initiatieven en 
individuen in de Stedendriehoek die geloven in een energieneutrale regio. En die daar elk op hun 
eigen manier een invulling aan geven. Een invulling die ons als Cleantech Regio Stedendriehoek een 
unieke positie geeft. Elke aanmelder presenteert zich aan de expertcommissie. Die beoordeelt de 
pitches drie maal per jaar in een persoonlijke Cleantech-carrousel. Met een plek bij de Cleantech 
1.000 van de Cleantech Regio Stedendriehoek krijgt een product, project of initiatief onder andere een 
plek in het Cleantechportfolio. Met dit portfolio gaan we nationaal en internationaal onze belofte van 
Cleantechregio bij (inter)nationale bestuurders en CEO’s bewijzen. Meer informatie en aanmelden op 
http://cleantech1000.cleantechregio.nl/ 
Cleantech Regio Index Strategische Board 

Stedendriehoek 
 

www.stedendriehoekindex.nl  
 
 
Communicatie & marketingplan Strategische Board 

Stedendriehoek 
 

 
Cleantech Regio Development Strategische Board 

Stedendriehoek 
 

Uitgangspunt van dit project is het tot stand brengen van een regionaal ontwikkelingsbedrijf met 
deelneming van alle O’s, onder aansturing van de triple helix, met een directe of indirecte lijn naar de 
Strategische Board. Minstens zo belangrijk is het waarborgen van dat een dergelijk verband zich richt 
op het faciliteren van een bottom up ondernemersgedreven agenda (cf. de Cleantech Agenda) en het 
niet verwordt tot een top down (overheids) gestuurde schijn-innovatie-organisatie. 
 
De opdracht van de Board om vanuit een netwerk Cleantech Regio Development verder uit te werken, 
draaien we om tot de volgende ambitie: 
 
1 januari 2016 is Cleantech Regio Development (CRD) geformaliseerd en operationeel 
 
daarvoor is nodig dat op: 
- 1 juli 2015 de Board, WGR regio, en de Provincie een besluit nemen over het plan Cleantech Regio 
Development centraal te stellen  
In dit plan wordt voorzien dat  
- 1 september 2015 het Cleantech Regio Development operationeel is. 
- 1 januari 2016 het Cleantech Regio Development netwerk operationeel is. 
Cleantech Regio Development is geen doel op zich, maar vormt het netwerk, het voertuig, om 
initiatieven concreet te maken en plannen te realiseren. 
In het plan van aanpak worden het businessmodel, de financiering, de subsidiemogelijkheden en de 
organisatie vorm gegeven. 
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Cleantech Fund Strategische Board 
Stedendriehoek 

NTB 

 
 
 
c. Lobby 
Een actieve lobby richting Rijk en Brussel helpt om de Cleantech Regio stevig te profileren en 
positioneren, maar ook bij het verkrijgen van (financiële) middelen en de uitwisseling van kennis en 
‘best practices’.  De Strategische Board heeft ervoor gekozen om een kernteam in te stellen dat een 
concreet voorstel opstelt voor de Europa-strategie. Hierin wordt zowel de ambitie, de doelstellingen en 
de lobbyboodschap opgenomen als een shortlist van projecten die in aanmerking kunnen komen voor 
subsidie.  
 
Lobby in Den Haag & Europa Strategische Board 

Stedendriehoek 
 

Vanaf 1 januari 2015 is een lobbyist uit Apeldoorn voor 5 dagen in de maand voor een verkenning 
in Brussel en presenteert zich o.a. namens de ‘Cleantech Region’. Doel is om contacten te leggen 
en te zorgen voor een ingang bij Europese instellingen en netwerken en het faciliteren van partner 
search voor kansrijke projecten.  Cleantech regio kan vooralsnog gebruik maken van de 
Apeldoornse lobbyist met mogelijk in de toekomst een lobbyist namens Cleantech regio.  
 
Europa zet met name in op duurzame, slimme en inclusieve groei. De ambities van Cleantech regio 
sluiten daar goed op aan. En ook het feit dat in de Cleantech regio samengewerkt wordt tussen 
MKB, kennisinstellingen en overheden is een pré.  Actuele thema’s zijn: circulaire economie, 
duurzame mobiliteit, klimaat, gezondheid en energietransitie.  Vanuit EFRO is voor Oost Nederland 
de komende periode 100 mln beschikbaar gesteld. Voor Cleantech regio is het zaak om het MKB in 
positie te brengen om zoveel mogelijk financiële middelen naar de regio te halen, waarbij de regio 
kan excelleren in het opstellen van proeftuinen. 
 
 
d. Programma Energietransitie 
Energie (opwekking, besparing, hergebruik restcapaciteit) is een terugkerend thema dwars door de 
hele Cleantech Agenda. Naast de business cases die al eerder in deze agenda beschreven staan, 
zijn er ook een aantal projecten die vanuit een publiek belang zijn of worden ontwikkeld. 
 
Als follow up van het eerdere samenwerkingsverband SOEN (Stedendriehoek Onderneemt Energie 
Neutraal) en de inmiddels lopende EO Wijers prijsvraag overweegt de Strategische Board om de 
regio te definiëren als een living lab op het vlak van energietransitie. Immers, er lopen al zeer veel 
projecten op het vlak van energietransitie in de gebouwde omgeving, isolatie en opwekking, de nu 
voorliggende agenda voegt daar nog tientallen projecten aan toe vanuit het perspectief van het 
bedrijfsleven. 
 
In het kader van de Omgevingsagenda Stedendriehoek is de opgave energietransitie gekoppeld aan 
de uitwerking van het onderdeel Cleantech Regio Development (zie ook hoofdstuk 7, Vervolgproces 
en organisatie). 
 
 
PROGRAMMA ENERGIETRANSITIE 
Energetisch renoveren bestaande 
woningen (1556x) 

Woningbouwcorporaties 
(o.l.v. Krista Walter) 

 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de 70 miljoen euro subsidie voor het extra duurzaam 
maken van 10.859 woningen verdeeld over 45 Gelderse woningcorporaties. Met de subsidies kunnen 
de woningen, die dit en volgend jaar gerenoveerd worden, extra energiezuinig worden gemaakt. 
 
De subsidie van in totaal 70 miljoen euro voor het verduurzamen van sociale huurwoningen, is 
onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra investering van 250 miljoen euro in de 
economie en werkgelegenheid van Gelderland.  Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, 
(jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd 3.000 
tot 4.000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Met de woningcorporaties is afgesproken dat zij bij het 
verduurzamen van de sociale huurwoningen minstens 150 leerwerkplaatsen creëren. 
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Energetisch renoveren bestaande 
openbare gebouwen 

  

Vervolg/opschaling 
 
Smart Grid Bedrijventerrein A1 Gemeente Deventer / 

Cofely 
 

Bedrijvenpark A1 wordt energieneutraal gerealiseerd. Naast wind- en zonne-energie is de realisatie 
van een smart grid randvoorwaarde voor de duurzame energievoorziening. 
 
Een jaar geleden sloot de gemeente Deventer een overeenkomst met Cofely voor de 
energievoorziening op het bedrijvenpark. Cofely zorgt voor de duurzame lokale energieopwekking, de 
distributie en de levering van energie aan afnemers. Hiervoor gaat Cofely samenwerkingsverbanden 
aan met partijen die hieraan bij kunnen en willen dragen. Met Royal Haskoning DHV 
(procesbegeleiding en engineering), Alliander (netbeheer) en Raedthuys (windturbines, zie verder) 
wordt in dit kader al nauw samengewerkt. 
 
Het elektriciteitsnet wordt een modulair intelligent energienetwerk. Bij de energieopwekking wordt 
gebruik gemaakt van warmte-koudeopslag, twee windturbines op het naastgelegen bedrijventerrein 
Kloosterlanden, zonnepanelen en biomassa. De ontwikkeling van slimme energienetwerken in 
Nederland is bijzonder. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft er in 
2011 een subsidie van ruim € 1 miljoen euro voor toegekend. 
 
Het modulair intelligent energienetwerk stemt vraag en aanbod op elkaar af door gebruik te maken 
van de flexibiliteit van de aangesloten opwekkers en afnemers die hieraan mee willen werken. 
Informatiesystemen meten en sturen de energiestromen. Overschot aan duurzame energie wordt 
opgeslagen of direct verbruikt door verhoogde activiteit van de participerende bedrijven. Bij een tekort 
wordt opgeslagen energie gebruikt. 
 
De totale investering in het windpark bedraagt bijna 6 miljoen euro. Raedthuys Windenergie BV. 
realiseert en exploiteert de windturbines. Het bedrijf ontving een subsidie van de Rijksoverheid voor 
de productie van duurzame energie. De Deventer Energie Coöperatie neemt deel aan het windpark 
en kan voor een kwart eigenaar worden. 
 
De twee windturbines van elk 2 megawatt hebben een verwachte jaarproductie van 9,9 miljoen kWh. 
Inwoners en bedrijven in Deventer en omstreken kunnen een aandeel nemen in de productie van 
duurzame energie. De coöperatie geeft daartoe ledenparticipaties uit à € 250 en wil daarmee ten 
minste € 400.000 bijeenbrengen voor haar aandeel in de totale investering. De aan te schaffen 
participaties zijn een lening, die men terugkrijgt als de levensduur van de molens (circa twintig jaar) 
verstreken is, of eerder als men tussentijds wil uitstappen. Sinds eind december kan men via 
www.deventerenergie.nl participeren. 
 
Wie dat wil, kan zijn energiegebruik afstemmen op windstroom uit de eigen molen, door via Deventer 
Energie zijn energielevering te regelen. Iedereen kan eraan meedoen, ook bewoners met 
zonnepanelen op het eigen dak. Het is de bedoeling dat de windmolens eind 2014 draaien. 
MKB Energy CheckUp VNO-NCW  
MKB Energy CheckUp voorziet in een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie 
over energiebesparingsmaatregelen voor kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf én voor 
gebouwen in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail. MKB Energy CheckUp helpt u bij 
het vinden van antwoorden op de volgende vragen: 

x Is uw energierekening hoger dan die van uw branchegenoten?  
x Hoe kan ik mijn energiekosten verminderen? 
x Hoe financier ik energiemaatregelen?  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/sme-energycheckup 
www.smeenergycheckup.eu  
Vergroening en vernieuwing 
warmtenet Deltabuurt Deventer 
(incl. verduurzaming 
appartementen) 

E-natuurlijk en 
Coöperatie Deltabuurt 
Deventer 

 

De Deltabuurt is een 50-er jaren buurt met 40 appartementen (800 woningen) met een warmtenet. 
Opgave is verduurzaming net en woningen in een nieuw verdienmodel. 
Participatie van burgers in de Deventer Energie  
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realisatie van 2 windturbines coöperatie en Pure 
Energy 

De Deventer Energie coöperatie is voor 25 % risicodragend participant in de realisatie van de 2 
windturbines (6 MW). Wordt in de markt “het Deventer’ model” genoemd. 
Financiële en fiscale proeftuin Gemeente Deventer  
Via innovatieve oplossingen op financieel en fiscaal gebied ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen 
en doorbereken van regelingstechnisce belemmeringen. 
 
 
e. Programma Human Capital 
 
Het programma Human Capital beperkt zich vooralsnog tot de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en 
Noord Veluwe (beide economische regio’s werken hierin op onderdelen samen). 
Akkoord van Beekbergen 
Met het Akkoord van Beekbergen hebben ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 
overheden in de regio Stedendriehoek zich verbonden aan een viertal doelstellingen op het terrein 
van de arbeidsmarkt: 
x De laagste werkloosheid van Nederland 
x Alle vacatures goed en snel vervuld 
x Iedereen een startkwalificatie 
x Alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt actief 
 
Arbeidsmarktanalyse en uitdagingen voor de toekomst 
De projecten die zijn opgenomen in bijlage d. zijn gebaseerd op een uitgebreide arbeidsmarktanalyse 
van Bureau Louter uit 2013. Op www.maakhetindestedendriehoek.nl staat het volledige onderzoek 
dat bestaat uit de volgende onderdelen: 

x Het rapport ‘ De arbeidsmarkt van de Stedendriehoek’ 
x ‘Vitaliteitscans’ voor de regio’s Apeldoorn en Deventer 
x ‘Woonaantrekkelijkheidscans’ voor de regio’s Apeldoorn en Deventer 
x Een subregionaal rapport met specifieke resultaten voor de regio Apeldoorn, de regio 

Deventer en de steden Apeldoorn en Deventer. 
 

 
 

Uit de bovenstaande tabel met kerncijfers blijkt dat de Stedendriehoek een relatief hoge 
werkgelegenheidsfunctie kent (banen per inwoner van 15–64 jaar) en relatief dun bevolkt is, mede 
door het hoge aandeel bos en natuur. De Stedendriehoek scoort rond het gemiddelde van de 
benchmarkregio’s en Nederland wat betreft arbeidsmarktkenmerken als het werkloosheidspercentage 
en de participatiegraad. Het aandeel hoog opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking is wat lager 
dan in de benchmarkregio’s. 
 
Met name is het de vraag in hoeverre er discrepanties worden voorzien tussen vraag (vanuit het 
bedrijfsleven) en aanbod (vanuit het onderwijs): zogenaamde ‘vraag-aanbod confrontaties’. Zie 
hiervoor de tabel hiernaast. Dit vraagstuk kan niet los worden gezien van het bredere spectrum van 
de kracht van de regionale economie en de bevolkingsontwikkeling. 
Onderstaand programma is gebaseerd op de volgende drie uitdagingen voor de toekomst: 
 
x Kenniswerkers: de battle for the brains. Analyse van migratiecijfers leert dat de Stedendriehoek 

een aantrekkelijke woonlocatie lijkt te zijn voor gezinnen uit de Randstad. 
x Mbo-ers: match onderwijs en arbeidsmarkt. Er is een tekort aan technisch geschoolden. 
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x Onderkant arbeidsmarkt: de 3 decentralisaties. Circulaire economie zorgt voor een herwaardering 
van  de onderhoudssector en dienstverlenende beroepen. Deze sectoren bieden veel kansen 
voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In nauwe samenwerking met het platform Techniek Stedendriehoek is een robuust programma 
opgezet om de toekomstige personeelsvoorziening in de sector Techniek te waarborgen. Dit 
Techniekpact Stedendriehoek is volop in uitvoering en vervolgstappen worden inmiddels ontwikkeld. 
 
 
Naar een duurzaam gezonde arbeidsmarkt 
In de omgevingsagenda Stedendriehoek is het onderzoeksproject ‘Naar een duurzaam gezonde 
arbeidsmarkt’ opgenomen. Hiermee brengen we mogelijkheden in kaart om de projectmatig getinte 
samenwerking van het Akkoord van Beekbergen om te bouwen tot een structurele samenwerking 
tussen de partners op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Door het aanjagen van de 
(door)ontwikkeling van bestaande of nieuw gerealiseerde werkvormen: 

x De ontwikkeling van het (regionaal) werkbedrijf; de uit de nieuwe participatiewet 
voortvloeiende samenwerking tussen UWV, gemeenten in de arbeidsmarktregio 
Stedendriehoek en Noord-Veluwe en werkgevers/werknemersorganisaties richt zich met 
name op mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt; de uitdaging is om redenerend 
vanuit de vraag van het bedrijfsleven zoveel mogelijk mensen in reguliere banen terecht te 
laten komen, dan wel langs andere wegen (maatschappelijk) te activeren; hierin vinden onder 
andere de ‘Scoort projecten’ een onderdak. 

x De (door)ontwikkeling van de bestaande werkgeversplatforms Werkend Stedendriehoek en 
Veluwe Portaal tot een effectief Transitienetwerk voor de transfer van werk naar werk van 
werknemers, ter bevordering van de flexibiliteit en arbeidsmobiliteit in onze regio. Hierin 
speelt ook het initiatief om te komen tot een regionale cao een rol. 
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x De ontwikkeling van het Matchpoint Stedendriehoek; het (digitale) loket waarbij vraag en 
aanbod op gebied van stageplekken, leer-werk-plekken, BBL en mobiliteitsvragen vanuit 
werkgever, werknemer, onderwijs of student/leerling aan elkaar gekoppeld worden; hierin 
vinden o.a. Projecten als Apeldoorn Stagestad een onderdak. Bezien wordt of dit project 
breder uitgerold kan worden, in navolging van de brede uitrol van de Scoort-projecten. 

Bovenstaande werkvormen zijn inmiddels in ontwikkeling. Onderzoek zal moeten uitwijzen of met 
deze set aan werkvormen in voldoende mate is geborgd dat we onze doelstellingen halen, of dat daar 
nog additionele werkvormen of interventies voor noodzakelijk zijn. Tevens zullen een aantal 
governance en mogelijke financieringsvraagstukken in kaart moeten worden gebracht. 
 
PROGRAMMA HUMAN CAPITAL 
Technicampus (doorontwikkeling) Stichting Technicampus  
www.technicampus.nl  
 
 
Techniekpact Platform Techniek 

Stedendriehoek 
 

Van Technocentrum naar Platform Techniek Stedendriehoek met het Techniekpact S3H 
Het Technocentrum heeft in de afgelopen jaren veel energie gestoken in het stimuleren van lokale 
netwerken. Dit heeft geresulteerd in drie goed lopende lokale platformen: Platform Techniek Deventer, 
Platform Techniek Apeldoorn en Platform Techniek Zutphen. Deze lokale netwerken hebben de 
intentie uitgesproken de jaren 2011, 2012 en 2013 aan te grijpen intensief te gaan samenwerken. In 
eerste door krachtenbundeling en kennisdeling in de organisatie van lokale activiteiten en in tweede 
instantie door toe te werken naar regionaal Platform Techniek Stedendriehoek dat verantwoordelijk wil 
zijn voor de projectgerichte continuering van de activiteiten van het Technocentrum Aansluitend op 
het Landelijke Techniekpact heeft Platform Techniek Stedendriehoek een Techniekpact 
Stedendriehoek opgesteld waarmee zij hun bestaande projecten tot en met 2017 kunnen uitvoeren, 
maar ook nieuwe initiatieven waarmee techniek onder de aandacht wordt gebracht initiëren. 
  
Doelstelling 
De doelstelling van het techniekpact is het verbeteren van de aansluiting tussen het technisch 
beroepsonderwijs en het bedrijfsleven en dit realiseren op alle drie programmalijnen, te weten: 

x Kiezen voor Techniek 
x Leren in de Techniek 
x Werken met en in de Techniek 

  
Deze doelstelling wil het Platform Techniek Stedendriehoek realiseren door: 

x De activiteiten zoveel mogelijk in te bedden in de lokale netwerken. Alle activiteiten waarbij wij 
betrokken zijn, zijn ingebed in de lokale platformen en kunnen zo bogen op een breed 
draagvlak. 

x Een regionale en smalle projectorganisatie deze platformen te laten ondersteunen door a) de 
projectvoortgang te bewaken en actief te ondersteunen (via de lokale werkgroepen) en b) 
plaatsoverschrijdend informatie en kennis uit te wisselen tussen platformen en c) 
administratie en boekhouding te bewaken. 

  
Accenten voor verdere ontwikkeling 
In de komende projectperiode zullen de volgende activiteiten bijzondere aandacht krijgen: 

x uitbouw van projectactiviteiten; met name docentenstages (vakdocenten en decanen); 
x prioriteit komt naast instroom bevorderende activiteiten zoals de week van de techniek te 

liggen op keuzeproces in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs; 
x verdere ontwikkeling werkgroep Chemie in Deventer: opleiding (en instroom) aansluiten op 

wens arbeidsmarkt; 
x activiteiten van de vrienden van installatietechniek Apeldoorn worden voortgezet door 

Platform Techniek Apeldoorn (techniek breed, breder draagvlak); 
x samenwerking tussen de drie lokale platforms verankeren in regionale afspraken via het 

Platform Techniek Stedendriehoek (stichting). 
  
Looptijd Techniekpact S3H 
De looptijd van het Techniekpact S3H zal zijn van 2014 t/m 2017. 
www.pts3h.nl  
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Sociaal akkoord zorg WGV Zorg en Welzijn, 
VNO-NCW 
Stedendriehoek, 
werkgevers, 
gemeenten, 
Strategische Board 
Stedendriehoek 

 

Op 18 februari 2015 is het ‘Regionaal Sociaal Akkoord arbeidsmarkt zorg en welzijn 
Stedendriehoek/Noord-Veluwe’ ondertekend door overheden, werkgevers- en 
werknemersorganisaties en kennisinstellingen. Door de veranderingen in de zorg, dreigen veel 
medewerkers hun baan te verliezen. Samenwerking, scholing en begeleiding van werk naar werk 
moet voorkomen dat medewerkers in de zorg aan de kant komen te staan. 
 
Met dit Sociaal Akkoord Zorg en Welzijn slaan de betrokken partijen de handen in elkaar om de 
personele gevolgen van de veranderingen in zorg en welzijn zo goed mogelijk op te vangen. Met het 
akkoord willen de betrokken partijen zo veel mogelijk de mobiliteit van medewerkers organiseren. Ook  
toekomstgerichte en duurzame opleidingen voor zorg en welzijn, en strategische samenwerking om 
mobiliteit op lagere functieniveaus intersectoraal te organiseren zijn doelen van dit akkoord. 
Platform IT Werkgevers, 

onderwijsinstellingen, 
mogelijk gemeenten 

 

Dit platform zal in de loop van 2015 worden ontwikkeld op basis van een inhoudelijke agenda (naar 
analogie van de techniek en de zorg). 
Sectorplan ‘Samen Werk Maken Van 
Werk’ 1 

Strategische Board 
Stedendriehoek i.s.m. 
partners 

 

Sectorplan ‘Samen Werk Maken Van 
Werk’ 2 

Strategische Board 
Stedendriehoek i.s.m. 
partners 

 

Sectorplan ‘Samen Werk Maken Van 
Werk’ 3 

Strategische Board 
Stedendriehoek i.s.m. 
partners 

 

Ondernemers, onderwijs en overheid in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe 
hebben de handen ineen geslagen en het regionale Sectorplan ‘Samen werk maken van werk’ 
ingediend. Een interessant aanbod voor werkgevers om jong talent binnen te halen, arbeidsmobiliteit 
van medewerkers te vergroten, van werk naar werk trajecten te realiseren en 
duurzame inzetbaarheid te vergroten. 
Inmiddels is ook de tweede aanvraag onder de naam ‘Samen werk maken van werk 2’ goedgekeurd. 
Hiermee kan de papier- en kartonsector investeren in 200 loopbaanscans en scholingstrajecten. Ook 
zijn er mogelijkheden om voor 400 medewerkers in de publieke en private sector scholing in te zetten 
waardoor zij ook in de toekomst geschikt zijn voor hun werkzaamheden. 
www.samenwerkmakenvanwerk.nl  
Realisatie Transitienetwerk UWV, Werkend 

Stedendriehoek en 
Veluweportaal 

 

De arbeidsmarkt wordt dynamischer en meer divers waarbij werkzekerheid i.p.v. baanzekerheid 
steeds belangrijker wordt. Werkgevers krijgen meer verantwoordelijk voor deze werkzekerheid van 
werknemers. De overheid trekt zich terug op dit gebied. Het adagium is heel eenvoudig: Werkgevers 
zijn aan zet, de overheid is slechts ondersteunend waar nodig. 
  
Om meer werkzekerheid aan werknemers te kunnen bieden, is een onafhankelijk, regionaal en 
intersectoraal transitienetwerk welke gevormd wordt door werkgevers, het middel om dit te bereiken. 
Dit netwerk, gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers, zal voor steeds meer werknemers 
de brug naar werk zijn. 
  
 
 
 
Een goed functionerend transitienetwerk bestaat uit 
Primair 
Een breed gedragen netwerk van werkgevers, die 

x elkaar regelmatig persoonlijk ontmoeten 
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x HR-kennis onderling delen 
x elkaar helpen bij het vervullen van vacatures, werkervaringsplekken, stageplaatsen, re-

integratieplekken door deze binnen het netwerk open te stellen 
x elkaar helpen met het plaatsen van re-integratiekandidaten, medewerkers die boventallig zijn 

en medewerkers die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen door deze medewerkers binnen 
het netwerk aan te bieden 

x openstaat voor het bieden van werk aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt 
Secundair 
Een netwerk van ondersteunende dienstverleners (jobcoaching, begeleiding, re-integratie, etc), 
overheid (Werkbedrijf) en Onderwijs (omscholing, bijscholing). 
Regionaal Werkbedrijf Gemeenten, VNO-

NCW, FNV, CNV en 
UWV 

 

Diverse partijen in het 'Stedenvierkant' hebben de basis gelegd voor de oprichting van het Regionaal 
Werkbedrijf. Deze nieuwe netwerkorganisatie gaat mensen met een arbeidsbeperking en mensen met 
een uitkering begeleiden naar een baan bij een regionale werkgever. 
 
Ze moeten de komende twee jaar samen 850 extra banen realiseren voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Dat is een uitwerking van de nieuwe Participatiewet, die sinds 1 januari in werking 
is. In de aanloop naar de nieuwe wet werden er tussen overheid, werkgevers en werknemers al in 
2013 afspraken gemaakt, die werden vastgelegd in een sociaal akkoord. Voor heel Nederland moeten 
er de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen die niet in  
staat zijn het minimumloon te verdienen. 
 
Binnen het Regionaal Werkbedrijf (waarin Apeldoorn als centrumgemeente optreedt) worden op 
regionaal niveau de afspraken hierover gemaakt en bewaakt. Er wordt samengewerkt met de zes 
regionale sociale werkvoorzieningen, werkgevers (VNO-NCW), vakbonden, onderwijsorganisaties en 
het UWV. 
Matchpoint UWV leren-werken, 

Sectorplan, 
Transitienetwerk, 
Stedendriehoek Leert 

 

Dit is een online netwerk met in de verschillende steden en dorpen offline community's. De Google 
van de arbeidsmarkt (on en offline) 
 
De Google van de arbeidsmarkt heeft twee routes: 

1. Transitienetwerk van werkgevers t.b.v. arbeidsmobiliteit 
2. Matchpoint om alle vraag en aanbod op het gebied van stage, BBL, onderzoek ed. tussen 

onderwijs, leerling en werkgever te matchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoger opgeleiden binden en boeien 
aan de regio 

Stedendriehoek Leert  

Op basis van het fundament wat er ligt (Akkoord van Beekbergen en het Human Capital Programma) 
willen we als Cleantech Regio koploper zijn op thema arbeidsmarkt en onderwijs. De doelen van het 
Akkoord van Beekbergen halen we niet alleen door te doen wat we al kennen.  
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Daarom pleiten we voor een serie (!) proeftuinen op de thema's duurzame inzetbaarheid, participatie 
en boeien en binden van talent. In de periode 2015-2017 willen we experimenteren met nieuwe 
vormen, onderzoek doen naar de werking van deze vormen om vervolgens keuzes te maken met 
welke vormen we doorgaan. 
Regionale CAO Stedendriehoek Werkt 

/ Stedendriehoek Leert 
 

In 2015 starten we in de zomer / na de zomer met een expertteam dat ons moet helpen om binnen de 
hr-netwerken en arbeidsmarktregio in een iteratief proces met de bedrijven die dat willen (!) te werken 
aan een nieuwe regionale cao. Doel is om te experimenteren met vormen waarin we de overstap van 
werknemers van bedrijf naar bedrijf ook CAO-technisch makkelijker maken en juist stimuleren (T-
shaped people; levenslang leren). Als er regelingen anders moeten worden ingezet vragen we de 
provincie om ons hierbij te helpen richting Den Haag.  
https://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2015/20150220-preventie-van-
werkloosheid.aspx  
Aventus Green & Innovation College Aventus, bedrijfsleven  
Het Aventus Green & Innovation College is over 5 jaar hét opleidings- en ontwikkelcentrum voor 
jongeren in de automotive en hét kenniscentrum voor consumenten en bedrijven op het gebied van 
duurzame mobiliteit. Daarmee is dit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de regio waarin 
publiek en private partners samenwerken. Het College heeft over vijf jaar een brede kennisproductie, -
circulatie en -doorstroom georganiseerd en excellente opleidingen gerealiseerd. De missie van het 
College luidt als volgt: Het Aventus Green & Innovation College is dè katalysator voor de transitie van 
groene automobiliteit naar duurzame mobiliteit, voor ondernemers, bedrijven, medewerkers, 
onderwijsinstellingen, studenten en overheid. Daarmee werkt het College gericht aan innovatie, past 
zij kennis, vaardigheden en competenties toe in het onderwijsprogramma en is het bedrijfsleven meer 
dan een partners. Samen leiden Aventus en haar partners in het bedrijfsleven vakmannen en 
vrouwen op voor de toekomst in de regio. 
House of X-plore (Teuge) Aventus, bedrijfsleven  
Het House of X-plore richt zich op het verbinden van de verschillende sectoren binnen Aventus (20 
crebo's) met de bedrijven op en rondom Teuge. Het unieke intersectorale aspect van House of X-
plore is een boost voor de regio en is gericht op het opleiden van de werknemers van de toekomst. 
Aventus, N.V. Luchthaven Teuge, International Aviation Support, De Slaapfabriek, The Hangar, Take 
Off, stichting TEACH, VTOC Fokker, Topicus en A-Vision zijn verenigd in deze publiek-private 
samenwerking. Zij zetten zich in voor onderwijsvernieuwing waarin jongeren de kans krijgen zich te 
oriënteren op alle sectoren die de regio rijk is. Deze oriëntatie richt zich op de vier windrichtingen 
waaraan opleidingen vanuit Aventus verbonden zijn. De oriëntatie vindt in het primair- en voortgezet 
onderwijs plaats door events en challenges op Teuge. Binnen het onderwijs op Aventus vindt de 
experience plaats door het volgen van zogenoemde ‘X-plores’, modules die bestaan uit verschillende 
soorten onderwijsvormen ontwikkeld in co-creatie met het bedrijfsleven op Teuge en gericht op 
verbreding en verdieping. 
 
 
 
f. Programma Onderzoek 
Onderzoek naar nieuwe technieken, nieuwe toepassingen en processen levert een belangrijke 
bijdrage aan de verdere ontwikkeling en toepassing van cleantech in de Stedendriehoek. Naast 
onderzoeksinstituten kunnen hogescholen en universiteiten in de (grotere) regio samen met de 
bedrijven in de Stedendriehoek kennis vergroten, ideeën uitbouwen en tools ontwikkelen die op 
grotere schaal kunnen worden toegepast. Deze kennis is publiek beschikbaar en kan het cleantech 
proces enorm versnellen.  
 
Hogescholen kennen lectoraten, van waaruit onderzoekers en studenten toegepast onderzoek doen 
naar vraagstukken uit de maatschappij. Saxion heeft gekozen voor Living Technology als 
zwaartepunt, waarbinnen cleantech een van de focuspunten is. De hogeschool kent dan ook 
verschillende lectoraten die aansluiten op de thematiek van cleantech. Het lectoraat Duurzame 
Energievoorziening houdt zich bijvoorbeeld bezig met onderzoek naar bio-energie en bio-based 
economy, duurzame energievoorziening en innovatieve installatietechnieken voor energiezuinige 
gebouwen. Het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw onderzoekt hoe nieuwe materialen en 
concepten bijdragen aan duurzame bouw. Andere lectoraten die zich bezig houden met cleantech zijn 
de lectoraten Duurzame leefomgeving, Innovatieve materialen, Lichtgewicht construeren, Regionale 
ontwikkeling, Ethiek en technologie en Governance. De HAN heeft eveneens een lectoraat Duurzame 
energie. Dit lectoraat richt zich op decentrale opwekking, Smart grids en decentrale opslag  en 
energieneutraal bouwen.  
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De kracht van deze hogescholen ligt in het toegepaste onderzoek. Enerzijds werken ze samen met 
andere kennisinstituten in nationale en internationale onderzoeksprogramma’s en anderzijds staan ze 
dichtbij de praktijk, omdat maatschappelijke vraagstukken de basis van het onderzoek vormen. Zo 
kunnen ze als brug fungeren tussen praktijkvragen en actuele kennis uit onderzoek. Vaak werken 
onderzoekers samen in interdisciplinaire teams, om kennis uit verschillende gebieden samen te 
brengen. Vraagstukken uit de praktijk zijn immers complex. Zo ook de vragen rond cleantech: deze 
zijn zelden alleen technisch op te lossen en vragen ook inzicht in ontwerp, processen, beleid en 
gedrag. Door deze kennis en kunde te combineren kunnen hogescholen binnen en buiten de 
Stedendriehoek bijdragen aan de verdere ontwikkeling van cleantech.  
 
Vanuit het Cleantech Center in Zutphen wordt eveneens samengewerkt met onderwijsinstellingen om 
concrete vraagstukken uit de praktijk te onderzoeken. Met dit onderzoek wil het centrum sneller  
oplossingen realiseren en deze voor een grotere groep (consumenten en B2B) gebruikers 
beschikbaar stellen. Het centrum wil jaarlijks 60 challenges van bedrijven faciliteren door 
(multidisciplinaire) teams van studenten in te zetten op toegepast onderzoek en onderwijs. Hierbij zijn 
studenten en docenten van Aventus, SEECE (HAN) en Saxion betrokken.  
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Bijlage e. Grid met business cases, programma’s en projecten 
 
 

 
 
 


