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Onderwijs en Ondernemers in de gemeenten Apeldoorn, Brummen,
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen aan een sociaal,
economisch en ecologisch sterke regio.
Met de Regio Deal willen we concrete projecten direct financieren en
gaan we in overleg met onze partners hoe we deze investeringen kunnen verdiepen en verbreden. Die investeringen gaan ons ook helpen
om de economische gevolgen van de Corona-crisis te boven te komen.
De Regio Deal van Cleantech Regio zet in op drie pijlers:
– Het versterken van de arbeidspositie van onze inwoners door inzet
op omscholing en bijscholing
– Het versterken van onze groene leefomgeving door inzet op ver-

p. 2

Voorzitter van de
Strategische Board,
Sebastiaan van ’t Erve:
“Dat we als Cleantech
Regio nu deze deal
kunnen sluiten met de
Rijksoverheid, toont
de groei die we als
ondernemers, overheden
en onderwijs met elkaar
hebben bereikt. De
Cleantech Regio en onze
ambities op het gebied
van duurzame groei staan
nu stevig op de agenda.”

duurzaming en circulariteit
– Het versterken van onze bedrijvigheid door inzet op groeimogelijkheden voor bestaande bedrijven en aantrekkelijkheid als vestigingslocatie.
In deze derde editie ‘Vraag & antwoord’ hebben we de meest gestelde
vragen aan het kernteam Regio Deal aangevuld met nieuwe vragen.
De vragen en antwoorden zijn verdeeld in drie onderwerpen: aanvraag,
proces en communicatie.
Zit jouw vraag er niet bij? Mail dan naar regiodeal@cleantechregio.nl.
In deze editie vind je de financiële criteria om het proces tot een goed
einde te brengen.
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Duurzame
Cleantech Regio
met veerkracht

De Cleantech Regio werkt, als samenwerkingsverband van Overheid,

Onderstaand lees je de meest gestelde vragen door partners en me-

gen waar beleid zich op zou kunnen richten. Het biedt handvatten bij

dewerkers binnen ons Triple Helix-samenwerkingsverband sinds de

het inzichtelijk maken van welke kansen en uitdagingen een regio pre-

bekendmaking van het Rijk om in de Cleantech Regio te investeren.

cies heeft en kan zo een startpunt zijn voor het ontwikkelen van lokale
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Vraag & Antwoord:
aanvraag
en regionale welvaartsinitiatieven.
1. Hoe ziet de aanvraag eruit?
De aanvraag van de Cleantech Regio Deal is ontwikkeld in een geza-

3. Mijn project is tekstueel aangepast in de projectfiche. Wat is de re-

menlijk proces met onze Triple Helix-partners, te weten gemeenten,

den hiervoor?

ondernemers, kennisinstellingen en onderwijs, en de provincies Gel-

De projectfiches zijn verzameld om de aanvraag te kunnen schrijven en

derland en Overijssel. Dit heeft een aanvraag opgeleverd met drie ac-

een begroting te kunnen opstellen. We hebben een vertaalslag gedaan

tielijnen:

naar een subsidie toe, een landelijke propositie.

– Cleantech werkt

Hiertoe gebruikte het Rijk een format met een maximum aantal woor-

– Transitiesprong circulaire en energiesystemen

den. De aanvraag is gebaseerd hierop. Dat houdt in dat niet iedere fi-

– Groene groei (maak)industrie en landbouw

che één op één is overgenomen.

Centraal staat de brede welvaart in een veerkrachtige regio.
De aanvraag zelf bevat maar 9 pagina’s en gaat in op de uitdaging, de

4. Mijn project is al gefinancierd door het programma Kansen in Over-

actielijnen en de beoogde resultaten.

ijssel. Wat moet ik nu nog meer doen?
Met de provinciale beschikking in de hand kun je jouw Kansen in Over-

2. Wat is brede welvaart?

ijssel project gaan uitvoeren. Elk project past in een van de Regio Deal

De kenmerken van brede welvaart zijn subjectief welzijn, gezondheid,

actielijnen. Laat het Regio Deal dealteam weten wat de status van je

onderwijs, milieu, veiligheid, inkomen, arbeid, sociale contacten maat-

project is en blijf betrokken bij de actielijnen. We verwachten van je

schappelijke betrokkenheid, balans werk en privé, en woontevreden-

dat je met de actielijn regisseurs specifieke of aanvullende afspraken

heid. De brede welvaartindex is een hulpmiddel voor het scherper krij-

maakt. Dat kan via regiodeal@cleantechregio.nl.

Deze regio is meer dan
ooit gebaat bij duurzame
investeringen.

p. 3

Deze planning is, gezien de coronacrisis, onder voorbehoud en hieraan

te kunnen maken op eventuele middelen is een projectplan een

kun je geen rechten ontlenen. In het gehele proces werken we nauw

logische volgende stap. Indiening van het projectplan bij de kassier kan

5. Hoe ziet het proces eruit om tot een uiteindelijke deal met het Rijk

samen met de dealmakers van het ministerie van LNV en met de

na 14 September. Samen met de kassier van de Regio Deal wordt een

te komen?

provincies.

format ontwikkeld voor het projectplan en begroting.

periode hard aan het actualiseren van de planning. Zodra deze bekend

6. Wat zijn de projectcriteria waar de ingediende projecten aan

8. Wie bepaalt welke projecten in aanmerking komen voor

is, volgt hierover communicatie.

moeten voldoen om daadwerkelijk onderdeel van de Regio Deal te

financiering vanuit de Regio Deal en welke eisen liggen zijn hiervoor?

zijn?

We gaan uit van de projecten die nu zijn ingediend. Samen met het Rijk

In hoofdlijnen is de planning als volgt:

De harde criteria zijn:

werken we aan een uitwerkingsrichting waarin we recht willen doen aan

Maart:

– Resultaatsbijdrage aan programmalijnen / projectplan aanwezig

alle projecten die ingediend zijn. De Triple Helix-partners beoordelen

Start dealuitwerking

– Projecteigenaar & betrokkenheid partners

samen met het rijk de projecten, onder leiding van de Stuurgroep. We

April:

– Urgentie op korte en lange termijn

beoordelen projecten aan de hand van de impact, resultaat, tijdspad,

Co-creatie met departementen

– Duidelijke resultaten en impact op korte termijn

financiering, hardheid cofinanciering en betrokkenheid partners.

Uitzoekwerk projecten deal

– Tijdpad: start onomkeerbare uitvoering voor 31 december 2022

Oftewel wat draagt het project bij aan het realiseren van de Regio

Meekoppelkansen verkennen

– Financieel plan / hardheid cofinanciering

Deal. Na de gesprekken met het Rijk zullen we in mei 2020 met meer

AO Rijk-regio over 50% versie dealtekst & bestedingsplan

– Bijdrage brede welvaart

informatie komen.

Voorbereidende teksten bestedingsplan (80% versie)

De zachte criteria zijn:

9. Kunnen we alsnog deelnemen aan de projecten?

BO Rijk-Regio

– Onderscheidend en versterking van Cleantech profiel

We proberen projecten die zich nu melden mee te koppelen aan

Toezending bestedingsplan financiën (MinFin)

– Versterking in de samenwerking Rijk en Provincies

kansen die uit de Regio Deal voortkomen. Indien je een project(idee)

Juni:

– Draagvlak rijk & regio

hebt , dat niet in de Regio Deal staat, dan kan je een e-mail sturen naar:

Indienen Regio Deal en bestedingsplan (100% versie, 30 juni)

– Bijdrage aan economisch herstel

regiodeal@cleantechregio.nl.

BO Rijk - Regio

– Veerkracht & vernieuwing

Voorbereiding 2e kamer brief

– Maximaliseren multiplyer effect

10. Wat wel en niet doen in relatie tot het proces?

Ondertekening

Tezamen met het Rijk verkennen we nog aanvullende criteria.

Wel doen:

Gezien de actualiteit door het coronavirus werken we in de komende

Mei:

– Samen met de actielijn regisseurs

September:

p. 4

Formeel proces afgerond uiterlijk 14 september

7. Is een projectfiche voldoende om in aanmerking te komen voor

– Het verder uitwerken van een projectplan en begroting

Start projecten

Regio Deal middelen?

– Het bevestigen van de publieke cofinanciering

Na deze periode volgt de check door het ministerie van Financiën.

Nee, een projectfiche is niet voldoende. Om daadwerkelijk aanspraak

– Het vertalen naar mijlpalen – wat gaan we wanneer doen
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Niet doen:

14. Hoe bewijs ik de toezegging voor gemeentelijke co-financiering?

Dat vraagt niet om specifieke bedrijfsvoering of innovatiedoelen of

Geen aparte lobby naar het Rijk over losse projecten die nu opgenomen

De cofinanciering van een gemeente kun je laten zien aan de hand

andere concurrentiegevoelige informatie.

zijn in de Regio Deal

van de (meerjaren)begroting, een raadsbesluit of een B&W besluit.

Geen aparte lobby naar provincies over losse projecten die nu

Aantonen dat er gemeentelijke cofinanciering beschikbaar is doet een

18. In de FAQ staat dat we niet moeten gaan lobbyen, maar er lopen al

opgenomen zijn in de Regio Deal

gemeentelijk contactpersoon voor de penvoerders. Dat doen zij door

lobbytrajecten. Moeten we doen nu stil leggen?

een verklaring te sturen naar de dealmakers, om te beginnen de CTR

Nee. Daar waar het om de Regio Deal gaat willen we de lobby

Dealmaker.

gezamenlijk organiseren. Andere reeds opgestarte lobbytrajecten

Vragen over provinciale financiering graag door geven aan kernteam
Regio Deal, zij gaan hiermee aan de slag.

kunnen doorgang vinden. De Regio Deal is een succes als we regionale,
15. Hoe bewijs ik de inzet voor cofinanciering van mijn organisatie?

provinciale en landelijke commitments hebben voor middelen of

De cofinanciering van een organisatie kun je laten zien aan de hand

beleidsmaatregelen. De route ernaartoe is vooral via samenwerking en

11. Wanneer zijn de subsidievoorwaarden opgesteld en worden ze

van de (meerjaren)begroting of directiebesluit. Aantonen dat er

coproductie. Specifieke ambtelijke en bestuurlijke contacten betrekken

bekendgemaakt aan de projectleiders/penvoerders?

cofinanciering beschikbaar is doe je door een verklaring per mail te

op korte en langere termijn is heel goed, we wensen de actielijnen,

De subsidievoorwaarden worden eind augustus vastgesteld door de

sturen naar de dealmakers, om te beginnen de CTR Dealmaker via

programma’s en projecten toe dat er vaste verbindingen gesmeed

stuurgroep en daarna bekendgemaakt.

regiodeal@cleantechregio.nl.

worden die tot een stroom van spin-off projecten gaat leiden.

12. Wie verstrekt een projectbeschikking voor de cofinanciering?

16. Wat is de rol van een penvoerder?

19. Moeten de aanvragende organisaties gevestigd zijn in de regio, of

Naast de eigen bijdrage van de penvoerder is er voor een aantal

Een penvoerder schrijft zijn/haar projectfiche en berekent de kosten. Je

alleen het initiatief? Of beide?

projecten ook financiering vanuit een lokale overheid. Voor de

voorstel voor de bronnen van financiering bespreek je met de actielijn

Sommige instanties hechten waarde aan het feit dat ook de

gemeentelijke cofinanciering beschikt de gemeente. Voor de

regisseur. Samen verzorgen jullie alle documentatie die nodig is om die

organisaties uit een bepaald gebied komen. Elk project moet op

provinciale cofinanciering is dit de provincie, we regelen dit via de

financiering toegezegd te krijgen.

belangrijke kenmerken neerslaan in de regio, bv de betrokken

Mailen kan naar: regiodeal@cleantechregio.nl.

Regiodeal kassier.

doelgroep, de locatie van de investeringen. De governance moet
17. Hoe gaan we om met concurrentiegevoelige informatie?

een hoog lokaal gehalte kennen, de Regio Deal probeert organisaties

13. Hoe verantwoord ik een project?

Een projectfiche, inclusief begroting, wordt alleen gezien door het

in lokale ecosystemen in te bedden, als ze er nog niet bij horen bij

Een projecteigenaar/penvoerder voert de administratie zodanig

Regio Deal team. In Actielijn en Regio Deal documenten wordt een

het begin. Bovenregionale partijen kunnen de projecten versterken,

dat een accountant controle kan houden via SISA-systematiek. De

samenvatting opgenomen. De doelstelling van de Regio Deal richt zich

maar mogen niet de primaire begunstigde zijn. Neem voor specifieke

accountantscontrole is verplicht.

op de brede welvaart, met resultaten die bv bevatten werkgelegenheid,

gevallen contact op met regiodeal@cleantechregio.nl.

p. 5

doelgroepspecifiek bereik, volumes aan grondstoffen, energie of CO2.
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20. Via welke communicatiekanalen krijg ik informatie?

wek regelen, studenten worden betrokken bij de uitdagingen van de

Voornamelijk via digitale kanalen als edities met FAQ Vraag & Ant-

toekomst en onze groene omgeving ontlast wordt. Kortom: dat het in

woord, onregelmatige nieuwsupdates van Cleantech Regio Deal per

onze regio goed werken en wonen is. Cleantech Regio lobbyt intensief

heen en vertrekken als ze zich niet kunnen aanpassen of doorgroei-

mail (aanmelden kan door een mail te sturen naar regiodeal@clean-

voor steun van en samenwerking met andere overheden en partners

en.

techregio.nl), de maandelijkse nieuwsbrieven van Cleantech Regio en

om samen de regio toekomstbestendig te maken. Iedereen kan hier-

via www.cleantechregio.nl/regiodeal. Hier vind je alle informatie over

aan bijdragen.

het proces rondom de Regio Deal (inhoud, proces, governance en

maatverandering (denk aan lage grondwaterstanden).
– We zien dat bedrijven onze regio minder makkelijk vinden dan voor-

Onze opgave is een energieneutrale samenleving in 2030. Dit biedt
kansen om alle drie pijlers duurzaam te versterken. De energietransitie

stappenplan). Ook zetten we in op bijeenkomsten als (digitale) bijpraat-

22. Wat is het verhaal van de Cleantech Regio Deal?

is van grote invloed op het leef- en werkklimaat. We moeten nu in actie

sessies, werksessies, bestuurlijke vergadercyclus.

De veerkrachtige Cleantech Regio is op weg naar duurzame en inclu-

komen en stevig inzetten op inclusieve en duurzame groei, op veer-

sieve economische groei met behoud van onze groene leefomgeving. .

kracht in onze regio. Dan bedoelen we niet alleen ‘terugveren’, maar

21. Wat is het verhaal van Cleantech Regio?

In de Regio Deal hebben we de regionale uitgaven samengevat als

juist ook doorgroeien. Dat is wat we willen bereiken: Een duurzame Cle-

Cleantech Regio is een kennis- en netwerkorganisatie die samen met

– Sociaal-ruimtelijke spanning

antech Regio met veerkracht in het hart van Nederland!

Overheid, Onderwijs en Ondernemers in de gemeenten Apeldoorn,

– Kwetsbaarheid van regionaal klimaat en grondstoffen

Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werkt

– Industrie in het gedrang

Onze Regio Deal maakt werk van drie onderdelen:

aan een duurzame economische groei. Hoe doen we dat? We hebben

Ons verdienvermogen, en daarmee de veerkracht van onze regio en

– Het versterken van de arbeidspositie van onze inwoners door inzet

onze aanpak opgebouwd in drie actielijnen om samen te bouwen aan

regio’s om ons heen, kunnen we alleen versterken als we inzetten op

onze toekomst:

duurzame en inclusieve groei. Door maatschappelijke uitdagingen als
inclusie en duurzaamheid te combineren met het versterken van onze

– Cleantech Werkt: Scholing, omscholing en bijscholing want mensen
maken onze economie
– Transitiesprong circulaire energiesystemen: Omschakelen naar duurzame (energie)bronnen en grondstoffen
– Groene Groei (maak)industrie en landbouw: Inzetten op het toe-

concurrentiekracht brengen we de noodzakelijke economische versterking aan in onze regio. En dat is nodig. Door bedreigingen als ver-

duurzaming en circulariteit.
– Het versterken van onze bedrijvigheid door inzetten op groeimogelijkheden en de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie.

druk op onze leefomgeving (stikstof, droogte) is het nu noodzaak om

Met een totale investering door overheid, ondernemers en onderwijs

te investeren in onze veerkracht.

van bijna vele tientallen miljoenen euro’s zetten we een stevige ambitie
neer als regio. We investeren in een duurzame en veerkrachtige regio.

– We zien een groeiende groep inwoners die door ontbreken van werk
p. 6

ners grote werkgelegenheid hebben, we gezamenlijk onze energieop-

– Het versterken van onze groene leefomgeving door inzetten op ver-

minderde economische groei, hogere mismatch op de arbeidsmarkt en

komstbestendig maken van bedrijven
Dat betekent dat industrie haar productieprocessen verbetert, inwo-

op omscholing en bijscholing.

langzaam afhaakt in de samenleving.
– We zien onze groene omgeving verslechteren door bijvoorbeeld kli-

Door in te zetten op deze drie lijnen brengen we de juiste condities
mee om te kunnen groeien op een inclusieve en duurzame wijze. En dat
is nodig, want we zien dat onze regio achterblijft ten opzichte van de
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regio’s om ons heen. De provincies Gelderland en Overijssel zijn nauw

schillen, en de verschillen in sociaaleconomische status, nemen ver-

familiebedrijven, steeds minder verbonden raakt met haar omgeving.

betrokken bij de samenwerking in de Cleantech Regio.

der toe. Groepen inwoners (o.a. Zutphen) hebben moeite met mee-

Grote bedrijven raken “footloose”. Een verplaatsing van productielo-

doen in de samenleving.

caties doet de bedrijven geen pijn maar onze regio wel.

De regionale economie groeit in de Cleantech Regio (het gebied in en

Doel Inclusie

Doel Groei

rondom de stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer) minder

We willen meer mensen aan het werk door excellent en passend op-

We willen onze economische groei realiseren door onze huidige be-

dan het landelijke gemiddelde en het aandeel in de Nederlandse eco-

leidingsaanbod. Daarnaast willen we (jonge) mensen binden aan de

drijven aan onze regio te binden en ze de mogelijkheid te blijven bie-

nomie wordt navenant kleiner. Het streven is om de veerkracht van de

regio. Op die manier versterken we uiteindelijk de economische zelf-

den om te groeien. Bovendien zetten we in op onze regionale aan-

economie in de Cleantech Regio structureel te verbeteren. De tradi-

standigheid van al onze inwoners.

trekkelijkheid om zo nieuwe bedrijvigheid naar onze regio te halen.

23. Wat zegt het Rijk over onze Regio Deal?

tionele gerichtheid op lineaire economische groei moet worden omgevormd tot een circulaire groei van de regionale economie. De Triple

Uitdaging 2 Kwetsbaarheid natuur, klimaat en grondstoffen

25. Wat zijn de actielijnen?

Helix samenwerkingsvorm tussen de regionale overheden, kennisin-

Klimaatverandering heeft een grote invloed op ons bestaan: lage

Actielijn Cleantech Werkt

stellingen en ondernemers vormt de basis voor samenwerking met het

grondwaterstanden en lage standen in de IJssel hebben gevolgen

Mensen maken onze economie. Ze zijn de motor van bedrijven en zor-

Rijk om te werken aan een duurzame en inclusieve economische groei.

voor de landbouw, de industrie en onze natuur. Ook de stikstofdis-

gen voor de innovatie en vernieuwing die we nodig hebben. De 38.000

Om dit te bereiken werken Rijk en regio gezamenlijk aan een aanpak

cussie speelt (met Natura2000 gebieden letterlijk om de hoek) een

bedrijven in onze regio bieden werk aan ruim 165.000 mensen. Voor

gericht op vraaggestuurd opleiden en investeren in verborgen ar-

grote rol. En onze leefomgeving (wederom door bijvoorbeeld de Na-

groene groei en het maken va de transitiesprong moeten we zowel in-

beidspotentieel, de transitiesprong naar circulaire energiesystemen en

tura2000 status) maakt de opwek van duurzame energie soms lastig.

vesteren in jongeren, als in bestaande werknemers én ons verborgen
arbeidspotentieel.

groene groei in de (maak)industrie en landbouw. Belangrijke programma’s zijn de gebiedsgericht aanpak van de subregio Eerbeek-Loenen

Doel Duurzaam

(omvangrijke papierindustrie), circulaire bedrijvigheid en toekomstbe-

We verbeteren de balans tussen onze industrie en onze leefomge-

Actielijn Groene groei (maak)industrie en landbouw

stendige bedrijventerreinen. (bron: Kamerbrief selectie derde tranche

ving. We verbeteren en verduurzamen onze productieprocessen, we

In de verschillende gemeenten in onze regio zijn de (maak)industrie dan

Regio Deals)

sluiten kringlopen en verkorten ketens (regionale afzetmarkt). Uit-

wel de landbouw van grote economische waarde. Om te voorkomen

eindelijk leiden onze inspanningen tot een structurele verlaging van

dat deze vertrekken, stimuleren we vergroening en ontwikkeling (toe-

CO2-uitstoot en het fossiele brandstofverbruik in onze regio.

komstbestendig maken). Zo werken we aan de aantrekkelijkheid van

24. Wat zijn de uitdagingen?

onze regio als vestigingslocatie én behouden we onze excellente leef-

Uitdaging 1 Sociale Ruimtelijke spanning
De kwaliteit van bedrijventerreinen neemt af. Werkgevers ervaren
p. 7

een mismatch met en een tekort aan medewerkers. Inkomensver-

Uitdaging 3 Industrie in het gedrang
We zien dat onze economie, van oorsprong gevormd door MKB en

omgeving. Het behoud van onze industrie en landbouw vraagt om een
schaalsprong om productieprocessen te verduurzamen en minder af-
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Cleantech
Werkt

DUURZAME
CLEANTECH
REGIO MET
VEERKRACHT

De kwaliteit van bedrijventerreinen
neemt af. Werkgevers ervaren
een mismatch met- en tekort aan
medewerkers. Inkomensverschillen,
en de verschillen in sociaal
economische status, nemen verder
toe. Groepen inwoners (o.a. Zutphen)
hebben moeite met meedoen in
de samenleving.

Actielijn

Transform bedrijventerreinen
DEAC Teuge Apeldoorn
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nodig, je ook wijzen op onvolkomenheden of discrepanties in je aan-
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het het vormen van duurzame energieketens in grondstoffenstromen
werk door excellent en passend
Uitdaging
opleidingsaanbod.
Daarnaast willen
netwerken zijn
absolute noodzaak.
we (jonge) mensen binden aan de
regio. Op die manier versterken
we uiteindelijk de economische
26. Wat is de zelfstandigheid
governance
van Cleantech Regio?
van al onze inwoners.

Sociale
Ruimtelijke
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EXPERIMENTEREN

28. Wie is mijn aanspreekpunt in de regionale organisatie? Ik heb in de
aanloop met iemand gesproken die zei namens de regio te spreken,

agenda sluit aan bij de doelstellingen uit de Regio Deal.
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GR A M M
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Alternatievevoor goede opvolging.
energiesystemen

Gebiedsgerichte aanpak
economische
zones

P
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Circulaire
bedrijven

Agro innovatie Lochem
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Cleantech
Werkt

Eerbeek bij
Loenen
2030
Voor vragen kun je terecht
regiodeal@cleantechregio.nl.
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Regio is op dossiers.
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en landbouw
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In de verschillende gemeenten in onze
regio zijn de (maak)industrie dan wel
de landbouw van grote economische
waarde. Om te voorkomen dat deze
vertrekken, stimuleren we vergroening
en ontwikkeling (toekomstbestendig
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aantrekkelijkheid van onze regio als
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We verbeteren de balans tussen
onze industrie en onze leefomgeving.
We verbeteren en verduurzamen
onze productieprocessen, we
sluiten kringlopen en verkorten
Klimaatverandering he
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grote invloed op ons b
Uiteindelijk leiden onze inspanningen
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tot een structurele
verlaging
van
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de C02 uitstoot en het fossiele
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maakt de opwek van d
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Uitdaging
energie soms lastig.
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Duurzaam

We zien dat onze economie, van
oorsprong gevormd door MKB
enverbeteren de bala
We
familiebedrijven, steeds minder
onze industrie en onze
verbonden raakt met haar omgeving.
We verbeteren en verd
Grote bedrijven raken ‘footloose’.
onze productieprocess
Een verplaatsing van
sluiten kringlopen en v
productielocaties doet de bedrijven
ketens (regionale afze
geen pijn maar onze regio wel.
Uiteindelijk leiden onze
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tot een structurele ver
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Het behoud van onze industrie en
landbouw vraagt om een schaalsprong om
productieprocessen te verduurzamen en
minder afhankelijk te worden van internationale
en onstabiele markten. Voldoende capaciteit
van energiesystemen en circulaire systemen
zijn cruciaal voor deze schaalsprong. De
overschakeling naar gesloten regionale ketens
in grondstoffenstromen en het vormen
OGRAMMvan
PR
duurzame energienetwerken zijn absolute
Alternatieve
noodzaak.
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en inclusieve economische groei met behoud van onze groene
Mensen maken onze economie.
leefomgeving.
Ons verdienvermogen,
en daarmee de veerkracht van
Ze zijn de motor van bedrijven
ming
op uitvoerend
en directieniveau.
onze regio en regio’s om ons heen, kunnen we alleen versterken als
en zorgen voor de innovatie en
we inzetten op duurzame en inclusieve groei. Door maatschappelijke
vernieuwing die we nodig hebben.
uitdagingen als inclusie en duurzaamheid te combineren met het
De 38.000 bedrijven in onze regio
27.
Wie
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met
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ik
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bieden werk aan ruim 165.000
economische versterking
aanvergeten
in onze regio. van
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Wie helpt
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in jongeren, als in bestaande
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We willen meer mensen aan het
besproken. De provincies Gelderland
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zijn nauwwerkt
betrokken
werk door
en passend
opleidingsaanbod.
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willenzij hun steun
bij de samenwerking in de Cleantech
Regio. Zo
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we (jonge) mensen binden aan de
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Op die manier Regio
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toegezegd aan de ambities van de
Cleantech
Agenda
we uiteindelijk de economische
Cleantech Regio 2019-2023. Periodiek
vindt
zelfstandigheid
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al onze inwoners.afstemming

Tijdens het ontwikkelen van de Deal zijn de actielijnregisseurs het eerA
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In de Strategische Board
Regio Deal
Groei wordt de totale voortgang van deCleantech
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een backoffice voor opvolging van vragen.

A
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een dealmaker vanuit de regio, dealmakers van Rijk en Provincies en
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maar er is verder weinig follow up en
veel verwarring.
Techniekfabriek
Zutphen

Transform bedrijventerreinen
Waterstof Challenge Deventer
INNOVEREN
Apeldoorn
We hebben een Regio Dealteam samengesteld
met actielijnregisseurs,

neemt af. Werkgevers ervaren
werking. Sinds zeven jaar is er een
Triple
Helix samenwereenstructureel
mismatch met- en
tekort aan
medewerkers. Inkomensverschillen,
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kingsverband: de Strategische
Board.
De Cleantech Regio biedt daaren de verschillen in sociaal
Cleantech
economische status, nemen
verder
mee een stabiele en Werkt
structurele samenwerking.
De organisatie
werkt
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op basis van de regionale Agenda
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hebben
moeite metRegio
meedoen2019-2023.
in
de samenleving.

Doel

Leadax Wapenveld
Agro innovatie Lochem

Eerbeek Loenen 2030

De Cleantech Regio bestaat al 25Dejaar
alsvan
intergemeentelijke
samenkwaliteit
bedrijventerreinen
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vind je hier.

Klimaatverandering heeft een
grote invloed op ons bestaan: lage
grondwaterstanden en lage standen
in de IJssel hebben gevolgen voor
de landbouw, de industrie en onze
natuur. Ook de stikstof discussie
speelt (met Natura 2000 gebieden
letterlijk om de hoek) een grote rol.
En onze leefomgeving (wederom door
bijvoorbeeld de Natura 2000 status)
maakt de opwek van duurzame
energie soms lastig.
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de
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voor
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