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Tweehonderd deelnemers bezoeken
Regiofestival Cleantech Regio
Helemaal up-to-date en in de actiestand na Regiofestival
Zo’n tweehonderd raadsleden, statenleden, lokale en provinciale bestuurders, ambtenaren,
ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen waren
25 september present in De Gasfabriek in Deventer voor het Regiofestival. In vier uur tijd
waren zij helemaal bijgepraat over lokale en regionale projecten en activiteiten van de
Agenda Cleantech Regio.

www.cleantechregio.nl

Het bruist in de Cleantech Regio! Dat werd duidelijk tijdens het Regiofestival.
Op de festivalmarkt lieten de festivalbezoekers zich informeren over onder meer de
energieprojecten van de regiogemeenten, de Cleantech A1-zone, slimme en schone
mobiliteit, voedselkwaliteit en het voedselbos in Brummen, de Regionale Woonagenda,
de regionale arbeidsmarkt en nog véél meer.

IN DE ACTIESTAND
Bij praten bleef het niet. Tijdens de workshoprondes – het programma was zelf samen
te stellen - stonden of kwamen de bezoekers in de actiestand. De thema’s uit de Agenda
Cleantech Regio kwamen namelijk heel dichtbij. Wat kun je als gemeente bijdragen?
Wat doen we samen met alle ‘O’s’ in de Cleantech Regio en wat merken ‘mijn’ inwoners
daarvan? Wat is mijn rol en invloed als raadslid?
Businessmanager Roger Stoeltie van Tauw, sprak workshopdeelnemers aan met de
vraag wat zij doen om elektrisch waterstofvervoer beter mogelijk te maken. “Ik wil onze
bestelwagenpark verduurzamen, maar waar kan ik straks waterstof laten tanken?
Als ondernemers hebben wij die infrastructuur nodig! En kunnen gemeenten ons niet helpen
met subsidie?”
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Facilitair manager Marcel van Walraven bedacht met advies van Slim en Schoon Reizen
slimme logistieke oplossingen voor de belevering van Gelre ziekenhuizen. Om te zorgen voor
nog meer fietsend woon-werkverkeer, wil hij graag elektrische deelfietsen introduceren.
“Waar kan ik die stallen?”, was zijn vraag aan zijn toehoorders. “Laten we samen ook zorgen
dat de bus ook bij onze ziekenhuizen blijft stoppen na de nieuwe aanbesteding van het
openbaar vervoer.”
De workshoppers deelden ook de praktijkvoorbeelden uit hun gemeenten, discussieerden
over stellingen over duurzame mobiliteit en vertrokken naar de volgende sessie met de tip:
“Bel morgen eens een bedrijf op en vraag: hoe kan ik je helpen met slim en schoon reizen!”

PRAKTIJK UIT STAD EN DORP
Gedeputeerde van Overijssel Monique van Haaf en beleidsambtenaar Arjan Groen van
de gemeente Zutphen vertelden in hun workshop over hun aanpak om binnensteden en
dorpskernen bruisend en vitaal te houden.
Arjan Groen praatte bezoekers bij over de analyse van en plannen voor het vitaal houden
van binnensteden en dorpen. Zo werken binnenstadsmanagers in de Cleantech Regio
samen aan de transitie van de binnenstad als place to buy naar place te be. Elke binnenstad
kiest een eigen profiel en zet cleantech innovaties in de etalage. Met de dorpen wordt
overwogen of een regionale ‘centrummanager’ de dorpen kan ondersteunen om de kernen
aantrekkelijk te houden.
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Overijssel ondersteunt met ‘stadsbeweging’ ideeën en plannen van inwoners en
ondernemers die hun stad of dorp beter maken. “Wij jagen aan, maar de kernvraag is:
wat willen jullie zelf?”, onderstreepte Monique van Haaf. “We hebben bij de uitvoering van
stadsarrangementen aandacht voor klimaatadaptatie en energietransitie.” Zo kreeg het
Overijsselse Oldenzaal bijvoorbeeld nieuw elan en boog veel leegstand om naar dynamiek.

PITTIGE OPGAVE: REGIONALE ENERGIE STRATEGIE
Jan Kloet Overbeeke, coördinator Energie Cleantech Regio, nam zijn toehoorders mee in
de actuele stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (RES) die in sneltreinvaart
gemaakt wordt.
De opgave is pittig: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet in 2030 met 49
procent dalen ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken moet elke regio zo’n RES maken.
Wat zijn de kansen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en voor duurzame
energie? Waar kunnen we duurzame energie opwekken en hoeveel? Hoe zit het met onze
infrastructuur daarvoor? Op al dat soort vragen moet snel een antwoord komen.
Tjitske Osinga, beleidsmedewerker duurzaamheid in Lochem, deelde wat je allemaal
tegenkomt in de praktijk. Welke rekenmethode gebruik je voor CO2-uitstoot, wat is straks de
financiële tegemoetkoming van het Rijk? Wat zijn wettelijke beperkingen?
Niet dat je je door dit soort vraagstukken moet laten verlammen. “Wat je nu al kunt doen,
doen! Zoek samenwerking en ga aan de slag, dan doe je ervaring op”, was haar advies.
“Vooral niet stilstaan.”
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“WAT IS JOUW ENERGIE- EN GASVERBRUIK?”
Gedeputeerde van Overijssel Annemieke Traag en Marjolein Tillema, energieregisseur van
de Apeldoornse wijk Kerschoten die energieneutraal wordt, maakten er een praktische
workshop van.
Zij confronteerden de bezoekers met een aantal persoonlijke vragen: wat is jouw energie- en
gasverbruik eigenlijk? Wat doe jij aan verduurzaming van je woning? En weet je wel wat er in
jouw gemeente allemaal gebeurt om bewoners en ondernemers te stimuleren hun panden te
verduurzamen? Daarna volgde een gesprek over onder meer energiearmoede en mogelijke
oplossingen daarvoor.
“Ondersteun dat bewoners vooral lokaal hun ervaringen uitwisselen”, tipte Marjolein Tillema.
“Als de één zonnecollectoren neemt en daarover vertelt, heeft dat vaak groot effect op de
rest van de straat. Andere bewoners gaan dan vaak ook overstag.”
En zo waren er nóg twaalf workshops te volgen. Een greep uit de andere thema’s: hoe gaan
we afvalstoffen niet alleen scheiden, maar ook hergebruiken en verwaarden?
Wat kan ik leren van het recente arbeidsmarktonderzoek? Wat is circulair inkopen precies?
Hoe profileren we de Cleantech Regio in Europa?
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MUZIKANTEN WALHALLAB
Na elke workshop kwamen de leerlingen van WALHALLAB de deelnemers letterlijk
optrommelen om naar het volgende onderdeel te gaan.
De jonge muzikanten verzorgden ook het daverende muzikale slotakkoord van het
Regiofestival, nadat een aantal bezoekers ‘netwerkbal’ speelden. Zij gooiden een bol wol naar
een andere festivalganger om daarmee een koffieafspraak te bezegelen voor samenwerking
of kennisdeling. Zo ontstond een groot ‘netwerk’ tussen de bezoekers. “Zo zie je maar:
je kunt verbinding maken in één minuut”, vond gedeputeerde Annemieke Traag.
‘Nieuweling’ gemeente Heerde – die zich net heeft aangesloten bij de Cleantech Regio –
werd bij de start al warm welkom geheten door tijdelijk voorzitter DB regio Stedendriehoek
Jos Penninx. Hoe de bestuurders, raadsleden en ambtenaren deze uitgebreide kennismaking
vonden? “Buitengewoon leuk”, antwoordde wethouder Meijer. “Geweldig om te ervaren hoe
de O’s hier samen vernieuwen.”
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CLEANTECH REGIO
Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de Cleantech Regio.
De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem,
Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een
energieneutrale en duurzame economie en samenleving.
Economie en ecologie gaan hand in hand.
@cleantechregion
@CleantechRegio
@Cleantech Regio
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