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REGIO ON TOUR MAGAZINE
Allereerst een heel gelukkig 2020 gewenst!
Dat het maar een energiek jaar mag worden vol mooie besluiten en duurzame stappen vooruit.

JEROEN

Afgelopen najaar hebben we tijdens Regio on Tour de acht gemeenteraden bezocht die deel uitmaken van de
Cleantech Regio. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we kennis gedeeld, verteld waar we mee bezig zijn en zijn we
met elkaar het gesprek aangegaan.
Ook hebben diverse ondernemers en initiatiefnemers verteld over concrete projecten waarmee ze bijdragen aan
onze gezamenlijke ambitie. In dit magazine belichten we per gemeente één duurzaam initiatief. Soms al heel
concreet, soms een project waarvoor een lange adem nodig is. Maar altijd draagt het bij aan de doelstellingen die
we met elkaar hebben afgesproken in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023.
Als we één ding hebben geleerd tijdens Regio on Tour is het wel dat raadsleden betrokken zijn, aangehaakt willen
blijven en willen weten wat er gebeurt om in 2023 daadwerkelijk 25% minder CO2-uitstoot gerealiseerd te hebben.
Daarom is dit magazine niet alleen een terugblik, maar vooral een opmaat. Een opmaat naar een blijvende
informatiestroom. Vanaf april 2020 komen we elk kwartaal met een overzicht van onze belangrijkste projecten.
Wat is de stand van zaken, wat gaan we doen en wat zijn de resultaten? Kort & krachtig. Zo blijft u up-to-date én
resteert er genoeg tijd voor raadszaken.
Veel leesplezier!

SEBASTIAAN
REGIO ON TOUR

Jeroen Joon, voorzitter Dagelijks Bestuur
Sebastiaan van ‘t Erve, voorzitter Strategische Board
3
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GEMEENTEGRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN
... TOEKOMSTBESTENDIGE BEDRIJVENTERREINEN

OP BASIS VAN DE AGENDA CLEANTECH REGIO 2019-2023 IS IN HET UITVOERINGSEN INVESTERINGSPROGRAMMA (UIP ) CLEANTECH REGIO 2019-2020 (UIP ) FOCUS

Gebiedsgerichte aanpak gericht op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van

AANGEBRACHT. GEEN STATISCH DOCUMENT, MAAR EEN WEERGAVE VAN WAAR

àlle bestaande en te ontwikkelen bedrijventerreinen in de Cleantech Regio.

WE ONS IN 2019 EN 2020 OP RICHTEN. SOMMIGE PROJECTEN ZIJN AL VAN START,

... ACTIEPROGRAMMA WATERSTOF

ANDEREN KRIJGEN IN 2020 OF LATER VORM. ZE HEBBEN ÉÉN DING GEMEEN:
UITEINDELIJK PROFITEREN WE ER IN DE CLEANTECH REGIO ALLEMAAL VAN.

Ambitie dat waterstof 25% van het fossiele energieverbruik vervangt (ca 500 kton

EEN PAAR VOORBEELDEN...

CO2/jr). In dit programma wordt ingezet op de transitie van de industriele grootverbruikers,
benutting van het gasnet, samenwerken met omliggende regio’s en rijk, en ondersteunen

... TRANSFORM

van waterstof innovaties.

40.000 bestaande woningen in Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle worden

... SLIMME EN SCHONE MOBILITEIT

aardgasvrij gemaakt. Een unieke aanpak op grote schaal die nog nergens anders in
Nederland wordt toegepast.

Verbeteren van de bereikbaarheid via weg, spoor en water, schoner vervoer en leefkwaliteit.
Met als doelstelling minimaal 42Kton reductie in 2021 en 70 Kton in 2025. Onder meer door

... CLEANTECH A1 ZONE

het realiseren van slimme en snelle fietsroutes.

De A1 zone als icoon van de Cleantech Regio. Symbool voor een aantrekkelijk woon-

... CIRCULAIR INKOPEN

en vestigingsklimaat dat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen en de
regionale economie.

Begrotingsvolume van alleen gemeenten is € 1,5 miljard (gemiddeld 60% is inkoop).
Doelstelling is om 10% circulair in te kopen in 2020 en circulair inkopen te verankeren in het

... EERBEEK – LOENEN 2030

inkoopbeleid van gemeenten en onderwijs.

Het papiercluster in Eerbeek-Loenen is in omvang uniek in Nederland, maar daardoor ook

... ACTIEPROGRAMMA HUMAN CAPITAL

verantwoordelijk voor 10% van het energieverbruik in de regio. Daarom: van gas naar een
CO2-arme en duurzame energiebron voor de papierindustrie.

De Cleantech Regio heeft hoge ambities op het gebied van werkgelegenheid en
vestigingsklimaat. Er is ons veel aan gelegen om talent te werven, ontwikkelen en

... DEAC: DUTCH ELECTRIC AVIATION CENTRE TEUGE

behouden. Gelet op de krapte in sectoren als zorg, ICT en techniek, is dat een hele

De luchtvaart moet verduurzaamd worden. Om elektrisch vliegen te stimuleren is door

uitdaging. Samen met deelnemers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid, wordt komend

diverse betrokkenen DEAC opgericht. Op dit moment wordt een Chessna Skymaster

voorjaar een concreet actieplan gepresenteerd.

omgebouwd voor onderzoek naar hybride elektrisch vliegen.

... CIRKELWAARDE

Zie voor meer informatie pagina 34: De Cijfers

Circulus Berkel, ROVA en AVU halen (meer)waarde uit afvalstromen van textiel, elektronica,
organisch materiaal, luiers en plastic. Dat doen ze op verschillende plekken in de regio.
REGIO ON TOUR
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De naam Cleantech Regio kent volgens mij niet iedereen in de regio.
Hoe leg ik aan mijn buurvrouw uit wat Cleantech Regio is?

‘De Cleantech Regio is een kennis- en netwerkorganisatie. Het wordt gevormd door de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen en ondernemers en
onderwijsinstellingen. Cleantech Regio is dus zowel een samenwerkingsvorm als een gebied. Met
elkaar willen we onder meer de klimaatdoelstellingen halen, maar er ook voor zorgen dat onze
regio een fijn gebied is én blijft om te wonen, te werken, te ondernemen en te leren.’

Je zegt kennis- en netwerkorganisatie. Wat doet de Cleantech Regio nou precies?
Jullie verstrekken toch vooral subsidies?

‘Nee, Cleantech regio is puur een kennis- en netwerkorganisatie. We verstrekken zelf
geen subsidies, maar helpen wel de juiste middelen te vinden. Cleantech Regio is daarin de
verbindende schakel tussen overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers die samen die
doelstellingen moeten én willen halen.’

TIJDENS REGIO ON TOUR
WAREN WE TE GAST BIJ DE
ACHT GEMEENTEN DIE SAMEN
DE CLEANTECH REGIO VORMEN.
NATUURLIJK WERDEN ER
VRAGEN GESTELD TIJDENS DE
BIJEENKOMSTEN. GELUKKIG
OOK VÉÉL. WE ZETTEN DE MEEST
GESTELDE VOOR JE OP EEN RIJ.
ÉN HET ANTWOORD. MET SOMS
OOK ACTUELE INFORMATIE ERBIJ
DIE TIJDENS DE AVONDEN NOG
NIET KON WORDEN GEDEELD.

REGIO ON TOUR

Staat Cleantech Regio op zichzelf of is er ook een groter geheel?

‘Op inhoud zijn we zeker deel van een groter geheel. In 2016 heeft Nederland het
‘Klimaatakkoord van Parijs’ ondertekend. Net als nog 194 landen. Hierin hebben we afgesproken
de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Om die afspraak na te komen
is het Klimaatakkoord opgesteld. Afspraken die daarin staan moeten door de regio worden
uitgevoerd. Daarom heeft het Rijk dertig regio’s aangewezen om daarvoor een eigen plan
te maken: Cleantech Regio is één van die dertig regio’s en het plan is de Regionale Energie
Strategie (RES) die op dit moment, ook binnen de Cleantech Regio, wordt ontwikkeld. Daarnaast
zoeken we als Cleantech Regio actief de samenwerking met de andere regio’s in OostNederland. De transitie waar we voor staan, is zo veelomvattend. Dat kunnen we als regio niet
alleen, daar hebben we elkaar hard voor nodig. Ook in Europees verband.’

5
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| CIRCULAIRE ECONOMIE

HET LIVING LAB E-NOVATION:
500 TON MINDER ELEKTRISCH AFVAL

WIE IN DE REGIO IN DE TOEKOMST EEN KEUKENMIXER
OF CV-KETEL NAAR HET RECYCLEPLEIN VAN CIRCULUSBERKEL BRENGT, GEEFT ZIJN APPARAAT MISSCHIEN WEL
EEN TWEEDE LEVEN. ‘DE E-NOVATION HUB, DIE BEGIN
2020 VERRIJST OP HET ZWITSAL TERREIN IN APELDOORN,
HEEFT ALS AMBITIE OM 10% VAN DE 5000 TON ELEKTRISCH
AFVAL DAT JAARLIJKS BINNEN KOMT TE HERGEBRUIKEN’,
ALDUS MICHIEL WESTERHOFF, PROGRAMMA MANAGER
EXPERTISECENTRUM CIRKELWAARDE.
REGIO ON TOUR

APELDOORN
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CirkelWaarde is de naam van de strategische samenwerking van ROVA, CirculusBerkel en AVU. Sinds het voorjaar van 2019 werken deze partijen samen aan het
beter verwaarden van huishoudelijke afvalstoffen. Westerhoff: ‘Samen met deze
partijen willen we de grondstofwaarde van huishoudelijk afval zo duurzaam mogelijk
benutten. Dit betekent dat we samen onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden
om ingezamelde grondstoffen te verwerken en verwerkingscontracten af te sluiten.
Binnen CirkelWaarde gaan we ons allereerst richten op de vraagstukken die bestaan
voor plastic, textiel, luiers, elektronica en biogene stoffen zoals hout, papier,
keuken- en tuinafval. Samen willen we meer leren over de samenstelling van deze
grondstoffen en over technologieën om deze beter te kunnen recyclen.’

VOOR DE HELE REGIO
Concreet gaan ROVA, AVU en Circulus-Berkel onder meer werk maken van een
E-novation hub. Hier wordt onderzoek wordt gedaan naar hoe (onderdelen
van) afgedankte elektrische en elektronische apparaten vaker kunnen worden
hergebruikt, gerepareerd of opgeknapt. Westerhoff: ‘De E-novation hub is voor
de hele regio bedoeld. Als Circulus-Berkel verzamelen we in negen gemeenten
elektrisch afval in. Dat komt neer op zo’n 2000 ton per jaar. Daar komt nog 3000
ton elektrisch afval bij dat we binnenkrijgen via onze partners. Die 5000 ton afval
komt nu allemaal bij WEEE.nl in Apeldoorn terecht waar het geselecteerd wordt voor
recycling. Wij willen vanuit circulair oogpunt onderzoeken of we herbestemming
kunnen geven aan deze apparaten. De ambitie is om 10% te herstellen, reviseren
of te ontmantelen op onderdelen. Daar gaan we in leren.’ De Cleantech Regio helpt
de hub tot een houdbaar project te maken door onder meer te ondersteunen bij de
formulering, het aanvragen van middelen en door haar netwerk in te zetten.

DE E-NOVATION HUB IS MET STUDENTEN VAN
SAXION BIJ WEEE.NL AL BEGONNEN
MET DE ONTMANTELING VAN WITGOED

REGIO ON TOUR
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CIRKELWAARDE
De E-novation hub zet vooralsnog in op ICT, elektrische huishoudelijke motoren,
flat panels en cv-ketels. ‘Naar dit soort producten is vraag, zo weten we. Neem de
cv-ketel. In afwachting van de energietransitie willen mensen wellicht niet meer
investeren in een nieuwe ketel op gas, maar als de oude kapot gaat is het wel fijn
om, totdat nieuwe warmtebronnen geïmplementeerd zijn, een vervangende cv-ketel
te hebben,’ vertelt Westerhoff. De selectie van de apparaten die in het Lab terecht
komen, wordt gemaakt bij WEEE.nl. Zij zijn de bron van het materiaal dat uiteindelijk
bij de hub terecht komt. Uiteraard geeft de E-novation hub aan naar wat voor soort
apparaten het op zoek is. ‘We weten dat er vraag is naar allerlei soorten defecte
elektromotoren zoals stofzuigers, tandenborstels en mixers waarbij kapot een vrij
ruime definitie is. Soms is er alleen een schakelaar stuk, maar doet de motor het
nog goed. Dan is zo’n apparaat natuurlijk prima te repareren zodat het verkocht kan
worden bij een van de winkels van kringloopbedrijf Foenix.’

ZWITSAL TERREIN
Een concrete locatie voor de E-novation hub is op het oog. ‘We willen naar het
Zwitsalterrein in Apeldoorn, waar we al een hal in het vizier hebben. Op deze plek
gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid, techniek en ontwikkeling en hier
zijn misschien ook wel koppelingen te maken met bestaande projecten of eerder
opgedane kennis. Dit jaar willen we operationeel zijn.’

WAT GEBEURT ER NOG MEER IN DE GEMEENTE APELDOORN:
› 11.035 woningen worden er aardgasvrij gemaakt (Transform)
› Greenbusiness Campus Apeldoorn
› Hotspot AREA 055, Zwitsalterrein

Saxion studenten Youssef Slimani en Elif Uslu zijn in de
opstart van het project bezig met de eerste ontmantelingen

REGIO ON TOUR
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Hoe zit het organisatorisch in elkaar?

‘Er staan op dit moment twee organisaties aan de basis van de
Cleantech Regio: de Strategische Board Cleantech Regio en de Wgrregio Stedendriehoek. We werken toe naar één effectieve organisatie en
zetten vanaf 1 januari 2020 een belangrijke stap op weg daarnaartoe:
de werkorganisatie wordt samengevoegd onder één interim-directie die
in de eerste helft van 2020, samen met alle partners, werkt aan focus,
slagvaardigheid en realisatiekracht.’

Je hebt heb net over de Agenda Cleantech Regio 2019-2023?
Wat is dat ook al weer precies?

‘Ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen werken in onze regio
al lang samen aan een schone toekomst.
Met de Agenda Cleantech Regio is ook één
agenda gemaakt waarin die gezamenlijke
ambities en doelen staan beschreven.
Met elkaar hebben we bijvoorbeeld
afgesproken dat we in 2023 25% minder
CO2-uitstoot hebben en in 2030 willen we
energieneutraal zijn’
Bekijk hier de Agenda Cleantech Regio

REGIO ON TOUR

AGENDA

CLEANTECH REGIO
2019-2023

Strategische Board

2023

MET 25% MINDER CO2-UITSTOOT
DE MEEST DUURZAME
REGIO IN NEDERLAND

2023

DE MEEST CIRCULAIRE REGIO
VAN EUROPA

2023

JAARLIJKS MINIMAAL 100
STARTUPS/NIEUWE BUSINESSCASES

2023

IEDERE WERKGEVER HEEFT DE
MEDEWERKERS DIE NODIG ZIJN

2023

ONS VERVOER IS SNEL,
SLIM EN SCHOON

2023

DUURZAME ENERGIE-OPWEKKERS
INGEPAST IN ONS MOOIE LANDSCHAP

2023

IN LANDELIJKE TOP 5 ALS DÉ
VESTIGINGSREGIO VOOR
BEDRIJVEN EN TALENTEN

Human Capital
Circulaire Economie
& Innovatie

VOOR EN DOOR INWONERS,
ONDERNEMERS, OVERHEDEN,
ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Wgr Stedendriehoek

Leefomgeving
Slimme & schone
mobiliteit

Energietransitie
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| KORTE VOEDSELKETEN

BEWONERS PHILADELPHIA
KOKEN ZELF MET LOKALE PRODUCTEN

‘VERANDERING HOEFT NIET ALTIJD TE GAAN OM GROTE
PROJECTEN. VEEL KLEINE PROJECTEN ZIJN OOK GOED’,
ALDUS MARIJN STRUIK, VOEDSELCOÖRDINATOR VOOR
DE GEMEENTE BRUMMEN. IN BRUMMEN BEZORGEN TWEE
BOERDERIJEN SINDS KORT LOKALE PRODUCTEN
BIJ ZORGINSTELLING PHILADELPHIA WAARMEE DE
BEWONERS ZELF AAN DE SLAG GAAN. ‘IK HOOP OP EEN
HELE MOOIE OLIEVLEK’.
REGIO ON TOUR

BRUMMEN
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De gemeente Brummen zet zich samen met
Stichting Landschapsnetwerk Brummen in voor de
ontwikkeling van korte voedselketens. Dat houdt
in dat lokale boeren hun producten direct kunnen
leveren aan inwoners en bedrijven in de regio.
Dat is goed voor de economische en maatschappelijke
positie van de boer, het levert de consument gezonder
voedsel op én het zorgt voor een aantrekkelijker en
gezonder landschap.

NIET ALLEEN PRATEN, ÓÓK DOEN
Dankzij een POP3 subsidie
(plattelandsontwikkelingsprogramma) van provincie
Gelderland en EU heeft de gemeente Brummen in
2018 een voedselcoördinator aangesteld die met
deze korte voedselketen aan de slag is gegaan;
Marijn Struik. ‘Ik heb voor de gemeente de kansen
verkend voor korte voedselketens. Daarbij heb ik
met producenten, afnemers en initiatiefnemers
verschillende mogelijkheden onderzocht. Maar het
moet natuurlijk niet bij praten blijven, uiteindelijk
moet je het gewoon gaan doen.’ Het eerste resultaat
is dat Philadelphia, een zorginstelling die mensen met
een beperking ondersteunt om prettig te leven, sinds
kort lokale producten afneemt van twee boerderijen
uit de gemeente: De Meander en De Nieuwenburgt.
Deze boeren leveren nu direct groente, vlees, zuivel
en fruit aan Philadelphia. En wat de boeren (nog) niet
kunnen leveren, wordt apart ingekocht.

IK HEB VOOR DE
GEMEENTE DE KANSEN
VERKEND VOOR KORTE
VOEDSELKETENS

REGIO ON TOUR
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VERBINDING MET CLIËNTEN
Met de keuze voor de korte keten, heeft Philadelphia ook een flinke cultuuromslag
gemaakt. Bewoners van de locatie Grasland zijn namelijk zelf gaan koken met die
verse ingrediënten van de boer. ‘Ook hier kun je allerlei beren op de weg zien, maar
je kunt het ook gewoon gaan doén. Bewoners doen nu zelf de boodschappen die nog
nodig zijn voor de maaltijd, snijden groenten, wegen af, schillen aardappels, roeren
in de pan: elke bewoner draagt op zijn eigen manier een steentje bij. De één kan er
alleen maar bij zitten, een ander kan heel goed aardappelen schillen. Het gaat erom
dat ze samen bezig zijn met hun eigen maaltijd,’ aldus Struik. Volgens Philadelphia
draagt het samen koken sterk bij aan de kwaliteit van leven van de bewoners.
‘Een gezonder lichaam, zelfregie, bekwaamheid, het gevoel er toe te doen en het
gevoel er te mogen zijn’: bij het koken wordt dit allemaal aangesproken.
Marijn Struik: ‘De Cleantech Regio staat bekend om het grote aantal
zorginstellingen. Het zou mooi zijn als dit het begin is van iets veel groters.’

STERKERE POSITIE DANKZIJ CLEANTECH REGIO
In mei dit jaar hebben de provincie Gelderland en de Europese Unie een
vervolgsubsidie toegekend zodat Brummen de komende jaren kan blijven investeren
in korte voedselketens. Struik: ‘Ik vind het erg prettig om te merken dat gemeenten
in de regio tijd maken om met nieuwe onderwerpen aan de slag te gaan. Zo zijn er in
de Cleantech Regio naast Brummen nog meer gemeenten aan het pionieren met de
Korte Keten. Via de Tafel Voedsel en Landschap wordt het mogelijk om ervaringen
en kennis te delen en van elkaar te leren. Cleantech Regio heeft door haar schaal en
samenwerkingsverbanden een sterkere positie dan de lokale korte ketens zelf en is
daardoor een serieuze gesprekspartner voor grote partijen. In de korte periode die
ik nu ben aangesloten bij de Tafel vind ik het mooi om te zien hoe er gewerkt wordt
aan eenduidigheid binnen de verschillenden gemeenten qua beleid en inzet. De regio
heeft dus écht meerwaarde.’

VAN PANNENKOEK TOT PATRIJS
Marijn: ‘Een ander project waar ik aan bijdraag is een korte keten tussen boeren,
een pannenkoekenhuis en een grote lokale bakker. Hierbij kijken we naar de
korte keten, maar óók naar de inrichting van de graanvelden. Door bijvoorbeeld
akkerranden in te zaaien met bepaalde plantensoorten, creëer je een omgeving
waarin ook dieren zoals de patrijs zich thuis voelen. Dit initiatief heet dan ook
‘Van pannenkoek tot patrijs’.
WAT GEBEURT ER NOG MEER IN DE GEMEENTE BRUMMEN
› Eerbeek – Loenen 2030
› Cleantech Tomorrow Congres
› Deelname aan het Netwerk Schone Mobiliteit

REGIO ON TOUR
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De projecten die Cleantech Regio doet,
zijn toch eigenlijk alleen maar kleine projecten?

‘Dat klopt niet. Neem Transform. In vier steden in de regio worden 40.000
bestaande woningen aardgasvrij gemaakt. Cleantech Regiogemeenten
Apeldoorn, Deventer en Zutphen trekken samen op met Zwolle om dit
mogelijk te maken in Transform. De hele regio profiteert straks vanwege de
verminderde CO2-uitstoot. En, als het project slaagt, dan kunnen andere
gemeenten in de regio heel makkelijk aanhaken. Het project heeft zich zowel
provinciaal, nationaal als Europees in de kijker gespeeld; dat zegt iets over
omvang èn impact’.

Wat hadden we ook alweer afgesproken in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023?

Heel in het kort zijn dit onze ambities op de verschillende thema’s
› Energietransitie: in 2023 is de Cleantech Regio met 25% minder CO2
uitstoot de meest duurzame regio van Nederland
› Circulaire Economie: In 2023 is de Cleantech Regio de meest circulaire
regio van Europa
› Vestigingsklimaat: In 2023 staat de Cleantech Regio in de landelijke top
5 als dé vestigingsregio van bedrijven en talenten
› Leefomgeving: in 2023 zijn duurzame energie-opwekkers ingepast in
ons mooie landschap
› Innovatiekracht: in 2023 realiseren wij minimaal 100 startups /
businesscases per jaar
› Human Capital: In 2023 heeft iedere werkgever de medewerkers die 		
nodig zijn
› Schone Mobiliteit: in 2023 is ons vervoer snel, slim en schoon

Wat is de afgelopen drie jaar concreet duurzamer geworden?

‘Er zijn in onze regio talloze initiatieven gerealiseerd met concrete duurzame
resultaten. Denk alleen maar aan de zonnepanelen die op woningen en
bedrijven zijn geplaatst. Of de enorme stijging in het aantal fietsbewegingen.
Die inwoners stappen niet in de auto en dat bespaart uitstoot. Een ander
verhaal is hoe we het meten. Daar zetten we als regio nu ook stappen in. Met
de Cleantech Monitor brengen we doelstellingen en behaalde resultaten in
beeld. In 2020 wordt dit concreet en delen we stand van zaken én resultaten.
Wel met als kanttekening dat je nooit heel actueel kunt zijn omdat veel
statistieken en cijfers pas twee jaar later bekend zijn.’

REGIO ON TOUR
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| STADSLOGISTIEK

GREEN DEAL ZERO EMISSIE
STADSLOGISTIEK

EEN VAN DE DOELSTELLINGEN IN HET KLIMAATAKKOORD
IS OM VANAF 2025 JAARLIJKS 1 MEGATON CO2 MINDER
UIT TE STOTEN IN DE STADSLOGISTIEK. OM DIT DOEL
TE BEHALEN MOETEN IN 2025 ALLE G40-GEMEENTEN,
WAARONDER DEVENTER, EEN ZERO EMISSIE-ZONE
(ZE-ZONE) VOOR GOEDERENVERVOER HEBBEN INGEVOERD.
‘IN SAMENWERKING MET DE CLEANTECH REGIO GEVEN WE
HET PROCES RICHTING 2025 VORM’, ALDUS ADRIAAN KEUS,
ADVISEUR BEREIKBAARHEID BIJ DE GEMEENTE DEVENTER.
REGIO ON TOUR

DEVENTER
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‘Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie
als het gaat om verduurzaming van mobiliteit en
CO2-reductie. Bovendien gaan de doelstellingen
van een emissievrije bevoorrading hand in hand
met de ambities van het college voor een leefbare
en bereikbare binnenstad. Daarom ondertekende
Deventer in 2017 de Green Deal Zero Emissie
Stadslogistiek (GD ZES). Een van de initiatieven die
hierna zijn gestart is de Deventer Stadsdistributie,
een samenwerkingsverband tussen MKB Deventer
en Konnekted, voor de bevoorrading van winkeliers
met elektrische auto’s. De ondertekenende partijen
van de Green Deal ZES delen het doel dat vanaf 2025
de Nederlandse binnensteden emissievrij worden
bevoorraad. Het uiteindelijke doel is om schadelijke
emissies zoals CO2 , NOx en fijnstof als gevolg van
stadslogistiek te reduceren tot nul. ’

STADSLOGISTIEK EN LEEFBAARHEID
De stad is steeds meer het hart van de economie en
dat neemt de komende jaren alleen maar toe. Ook in
Deventer. Het grootste deel van het bruto binnenlands
product wordt nu al ín de steden geproduceerd.
De veeleisende consument leeft, werkt en recreëert
in de stad. Daarbij hoort een groeiende vraag naar
goederen en diensten. Tegelijk wil de consument
dat zijn leefomgeving leefbaar is en blijft, of zelfs
beter wordt.
Stadslogistiek blijft groeien. Dit gaat ten koste van
de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid
in steden. Daarom vraagt de situatie om een
nieuwe aanpak van stedelijke logistiek. Gericht op
REGIO ON TOUR

meer doen, met minder bewegingen en met minder
emissies. Goed georganiseerde stadslogistiek is
van wezenlijk belang voor de economische vitaliteit,
aantrekkelijkheid én leefbaarheid in de binnenstad.
Goed georganiseerde stadslogistiek draagt bij aan de
vermindering van congestieproblemen als gevolg van
onder andere de aflevering van internetbestellingen
aan huis, de bevoorrading van winkels en de
verbouwing van huizen in de binnenstad.
15

DE VEELEISENDE CONSUMENT
LEEFT, WERKT EN
RECREËERT IN DE STAD
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PIONIEREN

WAT GEBEURT ER NOG MEER IN DE GEMEENTE DEVENTER
› Cirkelwaarde: Textielsorteercentrum
› Stadscampus Deventer
› S/park: Open innovatie Centrum voor chemie en technologie

Deventer is actief met de opschaling van duurzame
stadslogistiek. ‘Voor elke gemeente is het pionieren,
omdat elke stad anders is’, aldus Keus. ‘Zeker is dat het
vraagstuk de hele gemeente raakt. Zeer recent zijn we in
Deventer begonnen met het maken van een stappenplan
om het Zero Emissie-doel in 2025 te halen. Dit doen
we samen met de belanghebbenden in de Deventer
binnenstad en landelijke organisaties. De Cleantech
Regio ondersteunt ons hierbij zowel beleidsmatig als
procesmatig. Inmiddels hebben we een geslaagde eerste
bijeenkomst met belanghebbenden gehad en de tweede
bijeenkomst staat gepland. Het is van groot belang dat
alle belanghebbenden commitment uitspreken voor duurzame stadslogistiek, maar
dat we vooral ook samen bepalen hoe we dat in Deventer gaan bereiken. Begin 2020
hopen we een door alle belanghebbenden gedragen stappenplan richting 2025 te
kunnen presenteren.’

AGENDA CLEANTECH REGIO
De Green Deal ZES sluit nauw aan bij het thema Vestigingsklimaat in de Agenda
Cleantech Regio 2019-2023. Hierin staat ook de ambitie dat de binnensteden van
Apeldoorn, Deventer en Zutphen hun vitaliteit behouden en qua verblijf, bestedingen
en veerkracht tot de beste 25% van Nederland behoren.
Wat de Green Deal ZES uiteindelijk oplevert voor Deventer volgens Keus?
‘In 2025 is er schone lucht in de binnenstad van Deventer. Er is ruimte voor fietsers
en voetgangers en het is een prettige omgeving voor bewoners, ondernemers en
andere partijen.’

REGIO ON TOUR
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Als je het bijvoorbeeld hebt over de aanleg van een warmtenet willen bedrijven graag
een aanspreekpunt. Hebben jullie die?

‘Het is niet zo dat wij als regio talloze adviseurs of projectmanagers rond
hebben lopen; we zijn light georganiseerd en fungeren als een linking pin
tussen partijen. Wat we wèl hebben zijn de business developers die ‘in het veld
rondlopen’, veel kennis van zaken hebben op het gebied van energietransitie
en circulaire economie, waar je als ondernemer contact mee kunt leggen om
van gedachten te wisselen. Waar wordt in de regio nog meer een warmtenet
aangelegd, kunnen we van elkaar leren, kan er wellicht samengewerkt
worden? De regio kan je als ondernemer verder helpen in dit proces. De kracht
van de regio is dat ondernemers, overheid en onderwijs & onderzoek elkaar
snel weten te vinden en elk vanuit hun eigen rol mee kunnen denken over
multidisciplinaire vraagstukken. Want ook bij de aanleg van een warmtenet
hebben die drie partijen elkaar nodig. In 2020 werken we er aan hoe deze
‘ingang’ te vergemakkelijken’.

Wat is een Regio Deal en waarom zijn wij vorig jaar geld misgelopen?

‘Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van
de regio te versterken. Daarbij liggen de uitdagingen vooral op het gebied
van duurzaamheid, economie, werkgelegenheid en leefomgeving. Ook in de
Cleantech Regio liggen uitdagingen waar we zonder een duw in de rug van het
rijk niet uit komen. We hebben eind 2019 een nieuwe Regio Deal ingediend
om geld te krijgen. In de vorige editie werden in het Oosten overeenkomsten
gesloten met de regio’s FoodValley, Twente en Achterhoek. We hebben goede
hoop dat er in februari een positief bericht voor ónze regio komt.’

Wat doet Cleantech Regio voor ónze gemeente?

Cleantech loopt als ‘groene’ draad door de hele samenleving heen. In de hele
regio lopen projecten waar uiteindelijk de hele regio van profiteert. Want wat
onze projecten opleveren is:
› Een beter vestigingsklimaat
› Meer werkgelegenheid en meer banen in elke gemeente
› Verbeterde infrastructuur per gemeente en tussen gemeenten
› Betere en snellere verbindingen tussen de steden dankzij fietssnelwegen
› Betere leefbaarheid dankzij schonere lucht
› Vakmensen blijven behouden voor de regio
› Fijne binnensteden

Zijn de projecten waarin jullie betrokken zijn ook ergens terug te vinden?

‘Sinds kort staat op onze website cleantechregio.nl een groot deel van de
projecten waarin we participeren. Hier staat wat de omvang van het project
is, wat het inhoudt en in welke fase het verkeert.’
Bekijk de initiatieven op www.cleantechregio.nl/duurzame-initiatieven

REGIO ON TOUR
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| ENERGIETRANSITIE

MIKE TIJDINK VAN
EEKTERVELD ENERGIENEUTRAAL:
‘MEER DAADKRACHT TONEN’

‘WE ZIJN EEN VAN DE RIJKSTE LANDEN TER WERELD.
ALS WIJ AL NIET HET GOEDE VOORBEELD GEVEN OP HET
GEBIED VAN VERDUURZAMING, WIE DAN WEL? MIKE
TIJDINK, ONDERNEMER EN TREKKER VAN HET INITIATIEF
EEKTERVELD ENERGIENEUTRAAL IS ER DUIDELIJK OVER.
EEKTERVELD WIL ALS EERSTE BEDRIJVENTERREIN IN
DE CLEANTECH REGIO COLLECTIEF VERDUURZAMEN.
‘KOMENDE MAAND GAAN WE HANDTEKENINGEN
VERZAMELEN ZODAT WE ECHT STAPPEN KUNNEN ZETTEN.’
REGIO ON TOUR

EPE
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Het initiatief Eekterveld energieneutraal komt voort
uit de Cleantechdag in de gemeente Epe. Op die dag
is ook het convenant Verduurzamen bedrijventerrein
getekend. QolorTech, producent van masterbatches
waarmee kunstoffen gekleurd worden, is de grootste
energieverbruiker van industrieterrein Eekterveld.
Als grootverbruiker voelde General Manager Tijdink
zich verplicht ook een bijdrage te leveren. ‘Wij
gebruiken maar liefst 25 procent van alle energie.
Dan moeten we ook de grootste verantwoordelijkheid
dragen. MVO staat bij ons hoog in het vaandel, maar
ik wil ook kunnen aantonen dat we daar écht invulling
aan geven.’

GRATIS ENERGIESCANS

ALS GROOTSTE VERBRUIKER
HEBBEN WE OOK DE GROOTSTE
VERANTWOORDELIJKHEID

REGIO ON TOUR

Ruim een jaar geleden, in november 2018, is het
initiatief om het terrein collectief te verduurzamen
gedeeld met de ondernemers op het bedrijventerrein.
‘Voordeel van het Eekterveld is dat het een
overzichtelijk en goed georganiseerd bedrijventerrein
is. Van de 120 bedrijven, zijn er 100 lid van
Industriekring Eekterveld,’ aldus Tijdink die tevens
bestuurslid is van de Industriekring.
Belangrijk uitgangspunt was om eerst het
energieverbruik van het Eekterveld in kaart te
brengen. Om dat te realiseren konden bedrijven
zich aanmelden voor een gratis energiescan van de
gemeente. Ruim 40 bedrijven, samen goed voor 70%
van het energieverbruik op het Eekterveld, hebben
zich toen gemeld. Het bedrijf WM3 heeft de scans
uitgevoerd zodat er nu een goed beeld is van het
energieverbruik en dus ook hoeveel schone energie er
collectief opgewekt moet worden.
19

LETTER OF INTENT
Het afgelopen jaar is benut om de verschillende
mogelijkheden voor collectieve verduurzaming te
bespreken met de ondernemers. Waaronder een
warmtenet en zonnepanelen. De werkgroep,
WM3 Energy en haar partners en de gemeente
Epe hebben gekeken hoe ze het proces naar een
energieneutraal bedrijventerrein konden vormgeven.
Tijdink: ‘De volgende stap is nu dat ondernemers een
‘Letter of intent’ ondertekenen waarbij ze uitspreken
dat ze ook daadwerkelijk stappen willen zetten.
En die handtekeningen gaan we de komende maand
verzamelen. Daarna ga ik nog een belronde doen.
Een spannende tijd inderdaad, maar ik heb vertrouwen
dat voldoende ondernemers de noodzaak van
verduurzamen inzien.’

WWW.CLEANTECHREGIO.NL

ROL VOOR DE REGIO

‘De Cleantech Regio is als kennis- en netwerkorganisatie goed in het delen van kennis
en het leggen van contacten dus hier is een mooie rol voor de regio weggelegd.’

Als er inderdaad genoeg ondernemers meedoen, en dat lijkt er wel op, wordt van
elk bedrijf een diepteanalyse gemaakt. ‘Elke onderneming is anders en elk pand is
anders. Het ene bedrijf heeft wellicht al zonnepanelen, terwijl een ander zijn pand
huurt en weer een ander heeft nog een bitumen dak dat bijna aan vervanging toe is.
Het doen van dergelijke maatwerkanalyses kost veel geld. WM3 Energy en partners
hebben aangegeven dit mogelijk te willen bekostigen. Zij zien dit ook als een pilot.
Het is voor iedereen een leertraject met een hele steile leercurve, waar we zelf en
ook anderen in de Cleantech Regio van kunnen profiteren,’ zegt Tijdink, zelf lid van
de Tafel Energietransitie van de Cleantech Regio.

VERDUURZAMEN GEEFT VOORSPRONG
Tijdink: ‘Wij willen graag onze kennis delen met bedrijventerreinen in de regio.
Zij kunnen leren van de dingen die wij goed doen en de fouten die we ongetwijfeld
ook maken. In Nederland is er een aantal bedrijventerrein bezig met wat wij in
Vaassen ook doen, maar in de Cleantech Regio nog niet.* Het zou geweldig zijn als
elk bedrijventerrein in onze regio collectief gaat verduurzamen.’ Tijdink is duidelijk
bevlogen over wat hij doet.
‘We zijn in Nederland soms echt een stel mauwers.
We moeten en kunnen veel meer daadkracht tonen.
Verduurzamen kost namelijk niet alleen geld, het
levert ook veel op. Als je het voortouw neemt,
vergaar je kennis en neem je een voorsprong. Daar
kun je zakelijk je voordeel mee doen. En ik ben van
mening dat we ook niet anders kunnen. We móeten
verduurzamen en als we dat nu niet oppakken, doen
we iets niet goed.’

WAT GEBEURT ER NOG MEER IN DE
GEMEENTE EPE
› Veluwe Academy
› Cleantech Tomorrow: Tafel Toerisme en Recreatie
› Campagne Slimme A50

*

REGIO ON TOUR
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Inmiddels is er een plan in de maak om alle bedrijventerreinen
in de Cleantech Regio toekomstbestendig te maken.
Zie ook dit voorbeeld van Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord.
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Laatst was ik ergens en daar werden allemaal hele mooie voorbeelden genoemd waar
ik energie van kreeg. Hoe zit het bijvoorbeeld met het opvangen van remcapaciteit op
het station in Apeldoorn?

‘Dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld van een project waar we ook bij
betrokken zijn. Maar zo zijn er meer. Dat kunnen we misschien nog beter
kenbaar maken. Het is een initiatief met hele ambitieuze doelstellingen. Dat
vraagt om een lange adem. Maar dit is een van de vele projecten waar we op
de een of andere manier absoluut bij aangehaakt zijn.’

We hebben het nu steeds over de Triple Helix, waarom niet over de Dutch Diamond?
Willen we nou als regio écht voorop lopen met waterstof enzovoort?

‘Als je kijkt naar ons duurzame initiatieven overzicht (de portfolio), dan
zie je de maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven er nu nog
niet bij staan. Maar lokale initiatieven zitten wel degelijk aan tafel. Wij
vinden het zo normaal om hen te betrekken dat we dat dat eigenlijk
vergeten te benoemen.’

Want waarom moeten we álles doen?

‘We hebben nu inderdaad álle lijnen naar duurzame oplossingen nog
openstaan zoals waterstof en geothermie. De opgave die we met elkaar
hebben is zó groot dat één oplossing niet voldoende is. Met alleen
windmolens en zonneparken komen we er niet. Waterstof, geothermie
en andere nieuwe en duurzame energie zijn ook echt nodig om de
klimaatdoelstellingen te halen.’

Bekijk de initiatieven op www.cleantechregio.nl/duurzame-initiatieven

Heeft CTR eigenlijk een echte lobbyist?

‘Die mogen we lenen van de gemeente Apeldoorn. Dus ja, er is in Brussel
iemand voor ons actief, dat is Matthijs Peters. Daarnaast richten we ons in
de lobby ook sterk op de provincies Gelderland en Overijssel èn op Den Haag,
zoals nu met de Regio Deal. Daar zet Pieter Schavemaker zich voor in.’

REGIO ON TOUR
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| KORTE VOEDSELKETEN

KRACHTEN BUNDELEN
IN COÖPERATIE BOERENHART

LOKALE PRODUCENTEN HEBBEN IN DE GEMEENTE
HEERDE HUN KRACHTEN GEBUNDELD IN DE COÖPERATIE
BOERENHART. DAT DOEN ZE SAMEN MET COLLEGAONDERNEMERS IN EPE EN VOORST. MET ELKAAR
VERKORTEN ZIJ DE VOEDSELKETEN DOOR HUN
PRODUCTEN RECHTSTREEKS TE LEVEREN AAN DE HORECA
EN ANDERE GROOTVERBRUIKERS. RENÉ DE BRUIN,
VOEDSELCOÖRDINATOR KORTE KETENS IN DE VELUWE
EN IJSSELVALLEI, HEEFT DE OPRICHTING BEGELEID.
‘AFNEMERS ZIJN ENTHOUSIAST, SINDS SEPTEMBER ZIJN
WE ÉCHT VAN START’.
REGIO ON TOUR

HEERDE
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FINANCIERING
Het initiatief voor de Coöperatie Boerenhart komt
voort uit het project ‘Korte Ketens in de Veluwe
en IJsselvallei’. Dit project is een initiatief van de
gemeenten Epe, Heerde en Voorst. Naast lokale
ondernemers zijn ook Rabobank Noord-Veluwe en
Stichting Erkend Veluws Streekproduct partners.
De gemeenten, Rabobank, het Veluwe Team en de
deelnemende ondernemers hebben de oprichting van
de coöperatie financieel mogelijk gemaakt. Vanuit
dit project heeft De Bruin de leden begeleid bij het
ontwikkelen van het bedrijfsplan en het opzetten van
de organisatie. ‘De financiering van het vervolgproces
was nog wel een knelpunt, want binnen vier jaar willen
we zwarte cijfers voor de coöperatie.
De aanloopverliezen zijn gefinancierd door enkele
lokale investeerders maar inmiddels zijn er meer
lokale investeerders gevonden. Zo is het echt een
project van en voor de regio.’
De verkorte voedselketen is één van de punten op de agenda van de Cleantech
Regio. Tegelijkertijd groeit ook de vraag naar streekproducten. Consumenten willen
steeds meer weten hoe hun voedsel wordt geproduceerd en waar het vandaan komt.
Horeca ondernemingen onderscheiden zich met streekproducten van de massa.
Ook ziekenhuizen, zorginstellingen en supermarkten hebben steeds meer
belangstelling in de herkomst van het voedsel. Het aanbod in de regio is er, maar hoe
krijg je ambachtelijke producten van kleinschalige producenten op een efficiënte
manier bij de klant? Over die vraag heeft een groep producenten uit de gemeenten
Epe, Heerde en Voorst zich gebogen. In het proces is samenwerking gezocht met
Boerenhart uit de Gelderse Vallei. René De Bruin: ‘Die coöperatie draait nu een jaar
of vijf en dat loopt goed. Van hen konden we veel leren en uiteindelijk hebben we
besloten een zusterorganisatie op te richten voor onze regio.’

REGIO ON TOUR
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VRAAG & AANBOD
De coöperatie is gestart met twaalf leden die een breed assortiment producten
aanbieden. Van kaas, vlees en zuivel tot groenten, vis en brood. Door de afzet zelf in
de hand te houden krijgen producenten een betere prijs voor hun product.
En samen kunnen ze het efficiënter organiseren dan ieder voor zich. René de Bruin:
‘De coöperatie heeft een accountmanager in dienst genomen die voor de boeren de
afzet gaat organiseren. Daar hebben ze zelf de tijd niet voor. Deze man, Sander van
Middendorp, legt de contacten tussen afnemers en producent, en stemt vraag en
aanbod op elkaar af. Belangrijk is ook dat hij zorgt voor continuïteit in de relaties.
De coöperatie draait nu een paar maanden en de eerste resultaten zijn hoopgevend.
Er is veel belangstelling vanuit de regionale horeca om streekproducten op de kaart
te zetten.’

MEER LEDEN
Om lid te kunnen worden van de coöperatie moeten de producenten voldoen aan
een aantal voorwaarden, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en
duurzaamheid. ‘Het idee is om met elkaar een mooi assortiment producten aan te
kunnen bieden, aanvullende producten zijn altijd welkom. In eerste instantie starten
we met één producent per productgroep, het moet namelijk niet zo zijn dan de leden
elkaar gaan beconcurreren. Op het moment dat we de vraag niet meer aankunnen
komt er ruimte voor ander producenten.’
Het idee is om het project uit te breiden naar de hele Cleantech Regio. ‘Het
plattelandsontwikkelings-programma (POP3) is het 3e Europese subsidieprogramma
voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in
Nederland. We hebben met de hele Cleantech Regio een aanvraag gedaan waarmee
het mogelijk wordt om in het hele gebied regionale projecten in korte voedselketens
op te zetten. En het zou natuurlijk geweldig zijn als de Regio en de gemeenten het
goede voorbeeld geven door ook in hun kantines en catering voor evenementen en
bijeenkomsten te kiezen voor lokale producten.’

REGIO ON TOUR

WAT GEBEURT ER NOG MEER IN DE GEMEENTE HEERDE
› Diverse bedrijven, waaronder Lagemaat, Van der Most en VMT products zijn volop
bezig met circulair en duurzaam ondernemen
› Programma Slim Reizen: gemeente Heerde is één van de koplopers in het
programma #hoecleanreisjij?
› Heerde Circulair + Campagne Slimme A50
24
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| DE INNOVATIE COÖPERATIE

VAN 4 KM NAAR 25 KM ZONNEBLOEMEN
IN HET TWEEDE JAAR

HET IDEE OM DE BIODIVERSITEIT VAN MAÏSVELDEN TE
VERGROTEN MET ZONNEBLOEMEN ONTSTOND IN HET
NAJAAR VAN 2017. IN DE ZOMER VAN 2018 BLOEIDEN
DE ZONNEBLOEMEN AL. ERIK KOLDEWEY: ‘DAT EERSTE
JAAR DEDEN TIEN BOEREN MEE EN STOND ER 4 KM
ZONNEBLOEMRANDEN, AFGELOPEN ZOMER WAREN DAT
AL 45 BOEREN EN STAAT ER MAAR LIEFST 25 KM AAN
ZONNEBLOEMLINT.’ OOK ANDERE GEMEENTEN IN DE
CLEANTECH REGIO HEBBEN AL INTERESSE GETOOND IN HET
MAÏSBLOEMENPROJECT.
REGIO ON TOUR

LOCHEM
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Het project Maïsbloemen is een van de projecten
van De Innovatie Coöperatie in Lochem. Dit is een
netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw
in de Achterhoek en de Cleantech Regio. Aanjagers
zijn Carel de Vries en Erik Koldewey. ‘Wij ondersteunen
vernieuwende ondernemers bij het realiseren van hun
ideeën onder meer door ze in contact te brengen met
mogelijke samenwerkingspartners. Daarbij gaat het
met name om concepten die bijdragen aan een sterke,
vitale landbouwsector, een groeiende economie en
een fraai, schoon en biodivers buitengebied.’
‘We zijn echt op zoek naar innovaties in de
landbouw. Daar hebben we een heel simpele
definitie voor. Een innovatie is een succesvolle
introductie van iets nieuws in de praktijk. En dat
nieuws mag best al bestaan, maar het moet voor
de ondernemer en voor de regio wél nieuw zijn. Dus
een dak vol leggen met zonnepanelen of een kleine
windmolen plaatsen scharen we daar niet onder,
maar het zonnebloemenproject of het werken
met bodemvoorspellers wél’ aldus Erik Koldewey.
Cleantech Regio is een van de meedenkers binnen
De Innovatie Coöperatie. Naast de gemeente,
provincie, LTO en het waterschap. Cleantech Regio
zit ook in de innovatieraad en maakt daarnaast het
jaarlijkse event mede mogelijk.

HIGHWAY VOOR VLINDERS
Biodiversiteit was de aanleiding voor het
maïsbloemenproject. ‘In Lochem en in de rest van de
Achterhoek wordt relatief veel maïs verbouwd en dat
draagt weinig bij aan biodiversiteit’, aldus Koldewey.
REGIO ON TOUR

WIJ ONDERSTEUNEN VERNIEUWENDE ONDERNEMERS
BIJ HET REALISEREN VAN HUN IDEEËN ONDER
MEER DOOR ZE IN CONTACT TE BRENGEN MET
MOGELIJKE SAMENWERKINGSPARTNERS

‘Door de buitenste rand van de maïs te vervangen
door bloemen dragen we bij aan meer biodiversiteit.
Maar er zijn meer voordelen. De boer verliest
nauwelijks voedergewas omdat de zonnebloemen
samen met de maïs kunnen worden ingekuild als voer
voor de koeien. De zonnebloemen zijn voor bijen en
insecten een welkome bron van stuifmeel en nectar.
Door de langgerekte rijen zonnebloemen ontstaat een
highway voor vlinders, bijen en andere insecten én het
is nog harstikke mooi ook.’

NIEUWE UITDAGINGEN
Maar het bleek wel iets complexer dan gewoon ‘even’
wat zonnebloemen zaaien in plaats van maïs.
‘Er zijn 360 soorten bijen in Nederland en ook
verschillende soorten zonnebloemen. We hebben
dus eerst moeten onderzoeken welke zonnebloem
geschikt was voor het buitengebied. En nu het project
loopt stuiten we weer op nieuwe uitdagingen zoals
onkruidbeheersing. Gewasbeschermingsmiddelen zijn
geen optie omdat deze niet geschikt zijn voor zowel
maïs als zonnebloemen.
26
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Daarnaast willen we in het kader van biodiversiteit en milieu ook liever zonder
het gebruik van deze middelen werken. Daarom zoeken we naar alternatieven.
Mechanisch schoffelen is een mogelijkheid, maar ook het planten van een
ondergewas dat snel dichtgroeit en onkruid tegengaat. We zijn nu aan het
onderzoeken wat de beste oplossing is. Ook tuigen we een onderzoek op zodat
we ook echt kunnen méten of de biodiversiteit omhoog gaat. Het vermoeden is
natuurlijk van wel, maar dat wil je ook kunnen staven.’

FINANCIERING
Op dit moment krijgen de boeren van de gemeente Lochem een vergoeding per
strekkende meter voor de zonnebloemen. ‘Het streven is naar een systeem waarbij
het zichzelf kan financieren. Crowdfunding is daarin een mogelijkheid, maar ook de
samenwerking met andere bedrijven en organisaties. Friesland Campina heeft een
speciaal programma waarbij boeren die uitblinken in duurzaamheid tot € 2 cent
per liter meer kunnen krijgen voor hun melk. We zijn nu in overleg met ze om de
zonnebloemranden ook laten meetellen in dit project.’

GELE VELDEN
Een nieuw project waar De Innovatie Coöperatie mee aan de slag gaat heeft te
maken met het gebruik van glyfosaat. ‘Denk aan de gele velden die vorig jaar in heel
Nederland en ook in de Achterhoek opdoken. Ze zijn het gevolg van het gebruik van
het bestrijdingsmiddel glyfosaat. We willen natuurvriendelijke alternatieven voor
het gebruik van dit middel zoeken. En die zijn er. Bijvoorbeeld door te klepelen, het
kneuzen of schoffelen van het ‘onkruid’ waarna de maïs alsnog gezaaid kan worden.
Er is echter extra aandacht en onderzoek voor nodig. In een studiebijeenkomst gaan
we het hier verder over hebben.’

WAT GEBEURT ER NOG MEER IN DE GEMEENTE LOCHEM
› Ondernemersvilla
› Slim en schoon reizen: Snelle en veilig fietsroutes
› H2arvester: waterstofproductie op landbouwgrond
REGIO ON TOUR

27

WWW.CLEANTECHREGIO.NL

| WOON-, LEEF- EN VESTIGINGSKLIMAAT

DOORTREKKEN RANDWEG TWELLO:
SLEUTEL VOOR VERBETERING
BEREIKBAARHEID, WOON- EN
VESTIGINGSKLIMAAT EN VEILIGER SPOOR
VASTLOPEND VERKEER BIJ CALAMITEITEN OP DE A1,
ONVEILIGE SITUATIES BIJ SPOORWEGOVERGANGEN
EN VRACHTVERKEER DOOR DE KERN VAN TWELLO,
‘HET KAN ANDERS’, ZEGT PORTEFEUILLEHOUDER EN
WETHOUDER HANS VAN DER SLEEN. MET ONDER MEER HET
DOORTREKKEN VAN DE RANDWEG TWELLO VERWACHT
DE GEMEENTE VOORST DAT HET WOON-, LEEF- EN
VESTIGINGSKLIMAAT IN DE HELE REGIO EN TWELLO STEVIG
WORDT VERGROOT.
REGIO ON TOUR

VOORST
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In de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 én in de lijst van regionale
investeringsprojecten is het doortrekken van de Randweg Twello als prioriteit
opgenomen. Sinds de keuze van de Voorster raad in 2017 voor doortrekking
van de randweg met tunnel, is door de gemeente Voorst het ‘Woon|Werk|Leef
plan gemeente Voorst in de Cleantech Regio, een veilig bereikbare en vitale
regio’ gemaakt. In dit plan vormen doortrekking en afronding van de randweg en
maatregelen aan de spoor- en weginfrastructuur de kern om de regio in de
toekomst ook aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Dit plan heeft de gemeente
opgesteld in nauwe afstemming met de gemeenten Apeldoorn, Deventer, provincie
Gelderland en ProRail.

‘HET KAN ANDERS’, ZEGT
PORTEFEUILLEHOUDER EN WETHOUDER
HANS VAN DER SLEEN

MENSELIJKE MAAT
De druk op Twello neemt toe. De te verbreden A1 en A50 en diverse spoorlijnen
vormen de slagaders van een snel, slim én schoon mobiliteitssysteem in, van en
naar de Cleantech Regio. Samen met de provinciale wegen en de stations ligt er een
stevig fundament om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op peil te houden.
Maar, dit fundament heeft ook een keerzijde. Zo is er nu al veel verkeer tussen de
A1 en de N344 (provinciale weg Apeldoorn-Deventer). Bestemmingsverkeer en
vrachtverkeer gaat nu dóór de kern Twello en kruist de (inter)nationale spoorlijn op
vijf locaties. Op de overwegen veroorzaakt dit onveilige situaties en voor de kern
Twello zet dit verkeer het leef- en vestigingsklimaat en een veilige bereikbaarheid
fors onder druk. Bij calamiteiten op de A1 loopt bovendien het verkeer helemaal vast.
Het verkeer overstijgt de dorpse schaal en menselijke maat. ‘Duurzame mobiliteit
en bereikbaarheid is de basis voor een sterke werkgelegenheid en een goede
leefomgeving,’ zo zegt wethouder Hans van der Sleen.
REGIO ON TOUR
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WOON | WERK | LEEF PLAN
Met de aanleg van het laatste deel van de westelijke
Randweg Twello verwacht de gemeente dat in 2025
onder meer het woon- en leefklimaat in de kern van
Twello duurzamer, schoner en veiliger is en minder
verkeershinder ondervindt omdat het (vracht)verkeer
via de doorgetrokken randweg om Twello wordt geleid.
Maar ook dat de verkeersintensiteit op de N344
tussen Twello – Wilhelminabrug – Deventer en door
de binnenstad van Deventer is gedaald als gevolg
van de afronding van de randweg Twello. Met tegelijk
maatregelen aan spoorwegovergangen voor een
veilige en stipte afwikkeling van al het treinverkeer.
Ook is het vestigingsklimaat in 2025 versterkt omdat
bedrijventerreinen Engelenburg, Nijverheid en
‘t Belt rechtstreeks zijn aangesloten op de randweg.
Hierdoor hebben bedrijven een directe en vlotte
verbinding met de A1 en N344, ook bij calamiteiten.

tunnel

AHOB
t.b.v. langzaam
verkeer

IN HET GROTE GEHEEL
Driekwart van de Randweg Twello is de afgelopen
decennia al gerealiseerd. Het laatste deel moet de
komende jaren worden aangelegd. Uit onderzoek
blijkt dat een randweg mét tunnel de beste en meest
duurzame oplossing is voor het regionale woon- en
vestigingsklimaat en de spoorweginfrastructuur.
Het is tegelijkertijd ook de meest dure oplossing
die de werk- en leefomgeving in Twello en de hele
Cleantech Regio voor alle treinreizigers ten goede
komt. Dat vraagt om aandacht én gezamenlijke
investeringen, Voorst kan dat niet alleen!

REGIO ON TOUR

De plannen in het Woon | Werk | Leef Plan, waaronder
de randweg, geven een integrale invulling aan
doelen en ambities van álle partners op het vlak
van leefbaarheid, vestigingsklimaat, duurzaamheid,
veiligheid, bereikbaarheid, energietransitie en
circulaire economie. Daarmee sluit het helemaal
aan bij de gezamenlijke doelstellingen in de Agenda
Cleantech Regio 2019-2023.
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WAT GEBEURT ER NOG MEER IN DE GEMEENTE VOORST
› Cleantech Zone A1
› DEAC: Dutch Electric Aviation Centre Teuge
› De Vergaderfabriek in Teuge: het eerste
3D geprinte gebouw in beton

WWW.CLEANTECHREGIO.NL

| SLIMME EN SCHONE MOBILITEIT

VERKEERSVEILIGHEID VRAAGT
OM VLOTTE EN VEILIGE
FIETSROUTE ZUTPHEN-DEVENTER
MEER MENSEN OP DE FIETS, BETERE EN SNELLERE
VERBINDINGEN TUSSEN DE STEDEN, EEN
GEZONDERE LEEFOMGEVING, MINDER DRUK OP DE
BESTAANDE AUTOROUTES EN VOORAL EEN GROTERE
VERKEERSVEILIGHEID . ER ZIJN GENOEG REDENEN
WAAROM IN ZUTPHEN, LOCHEM EN DEVENTER HARD
GEWERKT WORDT OM DE FIETSROUTE ZUTPHENDEVENTER TE VERBETEREN. DAT GELDT OOK VOOR KASPER
WIENK, BELEIDSMEDEWERKER VERKEER EN VERVOER
GEMEENTE ZUTPHEN: ‘ZUTPHEN ZET DE FIETSER BOVEN DE
AUTOMOBILIST. DE VERBETERING VAN DEZE FIETSROUTE
PAST DAAROM HEEL GOED IN DE AMBITIES VAN DE STAD.’
REGIO ON TOUR

ZUTPHEN
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samenwerken aan een gemeentegrens overstijgende
fietsroute waar we straks mogelijk allemaal profijt van
hebben. Zelf heb ik nog niet eerder aan een project
gewerkt waaraan zoveel partners bijdragen. Dat
maakt het soms lastig, maar het is mooi om te zien
dat iedereen zich zo inzet.’

DRIE VARIANTEN

De landelijke cijfers over de verkeersveiligheid liegen
er niet om. Iedere dag vallen er in Nederland 37
dodelijke of zwaargewonde fietsers te betreuren.
Jaarlijks gaat het om 190 doden en 13.420 ernstig
gewonde fietsers. Omdat er meer en meer wordt
gefietst en met grotere snelheidsverschillen, vraagt
dat om verbetering van de bestaande fietspaden.
Maar het vlotter en veiliger maken van fietsroutes
behoort niet tot de makkelijkste projecten in de
REGIO ON TOUR

Cleantech Regio. Hoe graag iedereen ook wil, er
zijn veel betrokken partijen en veel verschillende
belangen en dat vraagt om een gedegen aanpak die
tijd vergt. Wienk: ‘Voor de verschillende regionale
fietsroutes wordt vaak op grote schaal en met veel
partijen samengewerkt. Zo ook in Zutphen. Het is heel
mooi om te zien hoe de drie betrokken gemeentes
- Zutphen, Lochem en Deventer-, de provincies
Gelderland en Overijssel en de Cleantech Regio
32

Wienk is vanaf het begin betrokken bij de projectgroep
en hoopt dat de verbetering uiteindelijk doorgang
krijgt. Want 100% zeker is dat nog niet. Eerst
moet een definitieve route gekozen worden. Al is
de verbetering van de fietsroute wel een stapje
dichterbij nu de laatste hand wordt gelegd aan de
mogelijke routes. ‘We werken aan drie varianten,
die zijn opgebouwd uit vier deeltrajecten. Naast het
opwaarderen van de bestaande fietsroute langs
de N348 heeft de provincie gevraagd om ook een
landelijke route in het buitengebied, ten westen
van de N348, te onderzoeken. De definitieve route
is dus nog geen uitgemaakte zaak. Bovendien is de
fietsroute opgedeeld in een noord- en een zuidkant.
De derde variant volgt ten noorden van Gorssel
de N348 en gaat ten zuiden van Gorssel door het
landelijke gebied.’ Wienk wil zich nog niet wagen aan
een exacte datum voor de keuze van een definitieve
route. ‘Het is een gevoelig project waarbij heel veel
belangen spelen. We hopen dat er in de zomer van
2020 een keuze gemaakt kan worden.’
WWW.CLEANTECHREGIO.NL

KOSTEN
Ook de kosten voor de fietsverbinding tussen Zutphen en Deventer kunnen nog roet
in het eten gooien. De totale kosten zijn nu ingeschat op ongeveer 10 miljoen euro,
maar worden sterk bepaald door bijvoorbeeld tunnels en bruggen Het ontwerp waar
nu aan gewerkt wordt, moet duidelijkheid geven over de kosten. Het is de intentie
dat de drie gemeenten aan de route samen een kwart van de kosten ophoesten.
Cleantech Regio spreekt met de provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk over
het restende bedrag, maar die gesprekken zijn op dit moment nog niet afgerond.
Voor Zutphen, dat financieel in zwaar weer verkeert, is in de meerjarenbegroting
zowel voor 2020 (drie ton) als 2021 (vier ton) een bijdrage aan de fietsroute
opgenomen. Wienk: ‘Zutphen zet heel duidelijk in op de fietser.’

CLEANTECH REGIO TREKT DE KAR
Als het gaat om de rol van de Cleantech Regio zegt Wienk: ‘Snelle fietsroutes zijn in
Gelderland vrijwel altijd een taak van de provincie. In dit geval is Roland Hendriksen
van Cleantech Regio de kartrekker. Hendriksen: ‘Daar is voor gekozen omdat de drie
gemeentes, Provincie Gelderland en Fietsersbond samen aan tafel zitten.
Ik kan als projectleider makkelijker een onafhankelijke rol innemen.
Bovendien speelt, naast de verschillende belangen, ook de inwonersparticipatie
een rol. Door zelf de kar te trekken kunnen we als Cleantech Regio een gulden
middenweg kiezen waarin alle partijen zich gehoord voelen.’

ALLEEN MAAR VOORDELEN
Wienk: ‘Als er een aantrekkelijke fietsomgeving is, profiteert Zutphen hier van. Maar
niet alleen Zutphen, ook Lochem en Deventer. Tellingen, gedaan op de fietsroute
Apeldoorn-Deventer, tonen aan dat verbetering van bestaande fietspaden ook echt
zorgt voor meer en intensiever gebruik. Meer mensen op de fiets in plaats van in de
auto kent volgens mij alleen maar voordelen. Het draagt bij aan de gezondheid van
mensen, aan de CO2-reductie die we met elkaar moeten realiseren en aan de afname
van het verkeer op de N348 tussen Zutphen en Deventer. Ik hoop oprecht dat de
verbeterde fietsroute er komt.’

REGIO ON TOUR

WAT GEBEURT ER NOG MEER IN DE GEMEENTE ZUTPHEN
› Noordveen en Leesten 5000-8000 woningen aardgasvrij (Transform)
› Kleding uit de rivier: plastic afval uit de IJssel wordt verwerkt tot kleding
(River Fashion)
› Cleantech Center: hotspot
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In 2020 50%

minder energieverbruik in de papierindustrie ten opzichte van 2004
40.000 woningen van het aardgas af
25-50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers
van alle bedrijfspanden en openbare gebouwen heeft 50% laadpunten voor elektrisch vervoer
Met 25% minder CO2-uitstoot zijn we de meest duurzame regio van Nederland
Zonnepanelen op 25% van de grote daken in de regio
33% minder huishoudelijk afval in 2020
In 2023 is minimaal 25% van de inkoop van gemeenten circulair
50% van onze maakbedrijven werkt aan een gesloten grondstoffenkringloop
100% hergebruik in de papierindustrie en waterschappen
100 startups/businesscases per jaar
In 2021 is De Mars in Zutphen het 1e circulaire bedrijventerrein van NL
Er zijn 10.000 vacatures ingevuld vanuit regionaal toptalentenprogramma
Er zijn 60 toptalenten behouden voor de regio vanuit traineeprogramma’s
In 2020 zijn er 4000 extra cleantech banen
1000 werk- en omscholingstrajecten om medewerkers in cleantech sectoren te krijgen
In 2020 volgt 40% van alle leerlingen in het beroepsonderwijs een technische opleiding
3000 minder auto’s in de spits
3000 slimme reizigers
25 bedrijven hebben een klimaatneutraal wagenpark
Het aantal fietskilometers stijgt met 20% per jaar
Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone
650 arbeidsplaatsen in het Deventer Open Innovatie Centrum

BRON: AGENDA CLEANTECH REGIO 2019-2023

REGIO ON TOUR
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Dit is een uitgave van Cleantech Regio
Januari 2020
Teksten: Brigiet Bluiminck, Cleantech Regio
Vormgeving: André Gardenier, AMGdesign
Met speciale dank aan: Gemeenten Apeldoorn, Brummen,
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen
Meer informatie is te vinden op:
www.cleantechregio.nl
www.cleantechtomorrow.nl
www.slimschoonreizen.nl
www.vlotenveiligfietsen.nl
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