AGENDA CLEANTECH REGIO 2019-2023

(TOP)THEMA’S & (TOP)AMBITIES 2023 SAMENGEVAT
WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE
THEMA’S EN AMBITIES WAAR
ONDERNEMERS, ONDERWIJS/
ONDERZOEK EN OVERHEDEN
SAMEN MET INWONERS IN DE
CLEANTECH REGIO DE KOMENDE
JAREN AAN WERKEN

THEMA Vestigingsklimaat
IN 2023 STAAT DE CLEANTECH REGIO IN DE
LANDELIJKE TOP 5 ALS DÉ VESTIGINGSREGIO
VOOR BEDRIJVEN EN TALENTEN
TOP 2 ambities & resultaten
1. een nieuw pakket (groene) mogelijkheden en voorwaarden
voor vestiging in de Cleantech Regio in 2019 en een
gezamenlijk bidbook voor ondernemers en instellingen –
alles wat we te bieden hebben in één overzicht
2. de binnensteden van Apeldoorn, Deventer en Zutphen
horen qua verblijf, bestedingen en veerkrachtige,
bruisende binnensteden tot de beste 25% van Nederland

THEMA Leefomgeving
IN 2023 ZIJN DUURZAME ENERGIE-OPWEKKERS
INGEPAST IN ONZE MOOIE LANDSCHAP

TOPTHEMA
Energietransitie

TOPTHEMA
Circulaire economie

IN 2023 IS DE CLEANTECH REGIO
MET 25% MINDER CO2-UITSTOOT
DE MEEST DUURZAME REGIO
VAN NEDERLAND

IN 2023 IS DE CLEANTECH REGIO
DE MEEST CIRCULAIRE REGIO
VAN EUROPA

TOP 6 ambities & resultaten

TOP 6 ambities & resultaten

1. alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer
2. 30.000 woningen van het aardgas af
3. 25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers - 50%
van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor
elektrisch vervoer
4. 50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020
(ten opzichte van 2004)
5. minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor
opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone
6. onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals
geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie
en synthetisch gas

1. in 2020 33% minder huishoudelijk afval
2. in 2021 is De Mars in Zutphen als eerste in Nederland
een circulair bedrijventerrein, daarna volgen meer
terreinen in de regio
3. 50% van onze maakbedrijven werkt aan een gesloten
grondstoffenkringloop en verbetert zichzelf permanent
4. Eerbeek heeft een duurzaam logistiek centrum voor de
papierindustrie
5. Deventer Open Innovatie Centrum verdubbelt
arbeidsplaatsen naar 650
6. wij verwaarden reststoffen van ons huishoudelijk afval

THEMA Innovatiekracht
IN 2023 REALISEREN WIJ MINIMAAL 100
STARTUPS/BUSINESSCASES PER JAAR
TOP 3 ambities & resultaten
1. in 2019 wisselen bedrijven hun kennis en best practices
uit via het Cleantech Business Netwerk
2. in 2019 draait het Centrum voor Circulair Ondernemen
3. hotspots zijn ‘volwassen’ en uitgebreid; in 2020
draait in Lochem het nieuwe agro-innovatiecentrum
waarin bedrijven, onderwijs/onderzoek en overheden
samenwerken

THEMA Human capital
IN 2023 HEEFT IEDERE WERKGEVER DE
MEDEWERKERS DIE NODIG ZIJN
TOP 3 ambities & resultaten
1. in 2020 volgt 40% van alle leerlingen in het
beroepsonderwijs een (bèta)technische opleiding
2. 1000 werk- en omscholingstrajecten om medewerkers in
cleantech sectoren te krijgen (onder meer via Banensprint)
3. 10.000 vacatures ingevuld vanuit regionaal
toptalentenprogramma (scholing, begeleiding, huisvesting
en een baan voor vijf jaar bij meerdere werkgevers)

THEMA Schone mobiliteit
IN 2023 IS ONS VERVOER SNEL, SLIM ÉN SCHOON
TOP 3 ambities & resultaten

TOP 2 ambities & resultaten
1. onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de
vraag op de woning- en arbeidsmarkt
2. bedrijventerreinen zijn verbeterd: minder leegstand

1. groei van het aantal fietskilometers in de periode
2017-2027 met 20%
2. we organiseren slimme logistiek (truckpoints, containers
over water, et cetera)
3. we investeren in infra (A1, A50, N-wegen, fiets, rail, water)

@cleantechregion

Maart 2018
@CleantechRegio

@Cleantech Regio

De volledige Agenda Cleantech Regio staat op www.cleantechregio.nl
vestigingsklimaat. We zorgen dat de Cleantech Regio aantrekkelijk is en blijft voor
(nieuwe) inwoners, toptalenten en ondernemers.

Dit is een uitgave van de Cleantech Regio.

Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de Cleantech Regio. In onze regio
werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden samen aan een energieneutrale en
duurzame economie en samenleving in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe,
Lochem, Voorst en Zutphen. Economie en ecologie gaan hierbij hand in hand. De Cleantech
Regio zoekt in haar samenwerking de verbinding met de omliggende regio’s.

kerncijfers ook in de toekomstige Cleantech Regio Index.

n Inspanningen en resultaten verantwoorden we in ons jaarverslag en we publiceren

die onze afzonderlijke partners hier de komende maanden aan geven.

gezamenlijke ambities ook daadwerkelijk kunnen realiseren, hangt af van de steun

projecten en programma’s bijdragen aan onze resultaten. In hoeverre wij onze

Regio volgt, staat welke partners welke thema’s uitvoeren en welke concrete

n In de uitvoerings- en investeringsagenda die eind 2018 op deze Agenda Cleantech

AGENDA-UITVOERING: HOE & WAT

In 2023 zijn duurzame
energie-opwekkers
ingepast in ons mooie
landschap

wij onze ambities niet realiseren. Dat geldt ook voor onze fijne leefomgeving en goede

Innovatiekracht, de (top)talenten die nodig zijn en schone mobiliteit: zonder kunnen

grondstoffen. Dat levert ons óók nieuwe cleantech business en cleantech banen op.

vermindering van onze CO2-uitstoot en zetten in op (her)gebruik met hernieuwbare

zijn. We moeten af van aardgas en fossiele brandstoffen. We maken haast met

twee topthema’s: energietransitie en een circulaire economie. Waarom mag duidelijk

Vanuit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 besteden we de meeste aandacht aan

Topthema’s energietransitie en circulaire economie

LEEFOMGEVING

In 2023 is ons
vervoer snel,
slim én schoon

SLIMME EN SCHONE MOBILITEIT

In 2023 staat de Cleantech
Regio in de landelijke top 5 als
dé vestigingsregio voor
bedrijven en talenten

In 2023 heeft
iedere werkgever de
medewerkers die
nodig zijn

HUMAN CAPITAL

Duurzame welvaart voor onze inwoners. Dat is ons ultieme doel.
Niet voor niets is onze visie: to a sustainable prosperity.
Ook in de toekomst moeten wij fijn kunnen leven, werken en wonen.
Daarom werken wij samen aan een economisch sterke én schone regio.
Samen naar een schone toekomst!

VESTIGINGSKLIMAAT

In 2023 realiseren wij
minimaal 100 startups/
businesscases per jaar

INNOVATIEKRACHT

In 2023 is de Cleantech
Regio de meest circulaire
regio van Europa

In 2023 is de
Cleantech Regio met
25% minder CO2uitstoot de meest
duurzame regio van
Nederland

ENERGIETRANSITIE

Thema’s en ambities in beeld

