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Geachte formateurs,
Spannend! Als formateurs van de provincies Overijssel en Gelderland staat u beide voor de opgave
om een college te smeden en een akkoord te schrijven. Hiermee geeft u richting aan de ontwikkeling
van Oost Nederland voor de komende vier jaar. De Cleantech Regio is bij uitstek de verbindende
schakel tussen Overijssel en Gelderland en wil hierin graag met u samenwerken.

Samenwerken in de Cleantech Regio
In onze Cleantech Regio werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen aan een
energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Partners zijn de ondernemersverbanden
onder andere via het platform Ondernemend Cleantech Regio, de kennisinstellingen Saxion en
Aventus en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en
Zutphen. De prioriteit ligt hierbij bij het realiseren van CO2 reductie en een circulaire economie.
Graag vragen wij uw aandacht voor het unieke van de Cleantech Regio in het perspectief van
landsdeel Oost Nederland en voor een aantal specifieke onderwerpen die nodig zijn om dat unieke te
behouden en te versterken. Uit uw eigen onderzoek ‘De Kracht van Oost-Nederland’ kwam naar voren
dat ons landsdeel uniek is, versnelt, slim maakt, veerkracht heeft en veel kansen. We vragen van u als
provinciebestuurders om die beschreven ‘Kracht van Oost’ verder te verstevigen. Gezamenlijk kunnen
we als provincies en regio’s deze kracht verder uitbouwen.
De Cleantech Regio speelt hier graag een belangrijke rol in. En daarvoor hebben we de tools! Als
centraal gelegen regio, samenwerkend in triple helixverband én liggend in twee provincies, is
samenwerking ons bestaansrecht! En wij doen dat ook graag met u. Daarom vragen we u om in uw
programma’s aandacht te geven aan onze belangrijke speerpunten, te weten de energietransitie, de
omslag naar circulaire economie, slimme en schone mobiliteit en human capital. Hieronder geven we
een samenvatting van onze regionale speerpunten en wat wij van u hierin vragen. In de bijlage treft u
concrete voorbeelden.

Op weg naar een beter klimaat
 De Regionale Energiestrategie
We zijn volop bezig met de Regionale Energie Strategie (RES). De Cleantech Regio ligt in twee
RES-gebieden. Daarbij vragen we van u als provincies om samen te zoeken naar de overlap en
samenhang, zoals nu bijvoorbeeld al in de IJssel Vallei gebeurt rond wind.
 Actieplan waterstof
We werken aan een samenhangend plan voor waterstof als buffer (energy storage) van het
netwerk, het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving en in transport. Samen met u willen
we dit verder brengen door het verbinden van relevante partijen in Oost Nederland.
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 Transform
Met Transform willen we samen met Zwolle 40.000 woningen van het gas af halen en hele wijken
verduurzamen. De werkwijze van Transform willen we ook toepassen op bedrijventerreinen.
Daarnaast willen we pionieren op ontwikkelingen als aquathermie en geothermie. Dergelijke
projecten willen we graag samen met de provincies oppakken.
 Papierfabrieken Eerbeek en Loenen
De papierindustrie in Eerbeek en Loenen is verantwoordelijk voor meer dan een tiende van het
energieverbruik in de regio. De papierindustrie, gemeenten, regio en provincie werken samen aan
de stap van gas naar een CO2 arme, duurzame, energiebron. Hiertoe worden de mogelijkheden
van elektrificatie, (ultradiepe) geothermie, waterstof en bio- massa/energie onderzocht. Daarnaast
werken we vanuit de Cleantech Regio binnen de gebiedsontwikkeling Eerbeek-Loenen 2030 mee
aan de realisatie van een Logistiek Centrum voor de papierindustrie in Eerbeek en het project
Talent en opleiding. (zie ook www.eerbeekloenen2030.nl).

Op weg naar een circulaire economie
 Koploper
Als Cleantech Regio zetten we stevig in op de circulaire economie. Daarvoor hebben we het juiste
DNA, dat tonen we bijvoorbeeld al aan met de circulaire bedrijfsprocessen in de papierindustrie. En
nergens anders in Nederland wordt huishoudelijk afval zo goed gescheiden als in de Cleantech
Regio.
 CirkelWaarde
CirkelWaarde is een voorbeeld van een groot project op het gebied van circulaire economie waarbij
we op innovatieve wijze meerwaarde creëren uit afvalstoffen op het gebied van textiel, elektronica,
plastic, luiers en biogeen. Samen met de provincies willen we dit thema graag verder verdiepen en
zien hoe wel elkaar verder kunnen versterken. En mogelijk kunnen we dit ook verbreden naar heel
Oost Nederland.
 De circulaire fabriek
Daarnaast willen in 2019/2020 samen een start maken met het project ‘de circulaire fabriek’. Acht
fabrieken gaan aan de slag gaan om hun bedrijfsproces zo circulair mogelijk in te richten. Hiervoor
willen wij met uw steun graag de regeling ‘slimme en schone fabrieken’ inzetten.

Op weg naar en met slimme en schone mobiliteit
Voor onze economische groei en bedrijvigheid is en blijft bereikbaarheid belangrijk. De belangrijkste
oost-west en noord-zuid as in Oost Nederland loopt door onze regio. We vragen van u als
provinciebestuur om met ons hierop te blijven inzetten. Duurzaamheid is daarbij voor ons als
Cleantech Regio extra belangrijk. Vandaar dat we inzetten op:
 Openbaar vervoer
 Vervoer over de IJssel (clean port)
 Verbreding A1 tussen Barneveld en Apeldoorn
 Verduurzaming stadslogistiek
 Werkgeversaanpak
 Slimme toepassingen van verkeersregelinstallaties (Talking Traffic)
 Verbeteren fietsinfrastructuur, snelfietsroutes, transferia/hubs.

Daarvoor hebben we mensen nodig
 Investeren in opleiding
Alles wat we hierboven melden is nooit waar te maken zonder de juiste mensen met de juiste skills.
Samen met de provincies willen we graag gezamenlijk werk maken van een goed
opleidingsaanbod voor technologische kenniswerkers en praktisch geschoolden. Hierbij past ook
het doorgaan met de provinciale investeringen in vakmanschap. Met name ook in aanbod en
aantrekkelijkheid van technologische opleidingen voor belangrijke industrieën als papier, chemie,
reststoffenverwerking en de food- en maakindustrie. En dit zijn niet alleen de steunpilaren van onze
regio maar van heel Oost-Nederland!
 Onderzoek behoefte kenniswerkers
We willen samen met u als provincies een onderzoek opzetten naar de behoeften van
hoogopgeleide technologische (internationale) kenniswerkers. Wat triggert hen om zich te vestigen
of te komen werken in de regio. Een dergelijk onderzoek kan ook voor andere regio’s belangrijke
input opleveren.
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Tot slot
De bijgevoegde infographic geeft nog wat meer achtergrond over onze ambities. Wij wensen u veel
succes in de aanstaande onderhandelingen. Graag staan wij daarbij tot uw dienst. Neem daarom
gerust contact met ons op.
Samen naar een schone toekomst!

Met vriendelijke groeten,

Sebastiaan van ’t Erve
Voorzitter Strategische Board

Jeroen Joon
Voorzitter Dagelijks Bestuur WGR-regio Stedendriehoek
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