In de Cleantech Regio werken overheid, ondernemers, onderwijs en
onderzoek 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 Cleantech Regio zoekt in
haar samenwerking de verbinding met de provincies en omliggende
regio’s.

Cleantech Regio,
samen naar een schone toekomst

Landsdeel Oost
De Cleantech Regio is het geografische hart van Landsdeel Oost.
Samen met de provincies Gelderland
en Overijssel en de andere regio’s is
onderzoek gedaan naar de economische en sociale betekenis van
Oost Nederland. Hieruit blijkt dat de
economische importantie van de
Cleantech Regio in Oost Nederland
perspectief groot is.

BETEKENISVOLLE PROJECTEN

A50
Een regio in permanente verbinding

Transform
Innovatieve aanpak om hele woonwijken te verduurzamen.
Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Zwolle nemen hierin het
voortouw door o.a. 40.000 woningen van het aardgas af te halen.
Ook voor bedrijventerreinen met een concept om gebiedsgewijs te
versnellen en op te schalen.

Centrale ligging in Oost-Nederland
A1/A50/IJssel/spoor
Gelderland en Overijssel
Veluwe, Salland, Achterhoek

CirkelWaarde
De Cleantech Regio is kampioen in het scheiden van huishoudelijk
afval. Daar zijn we trots op en daarop bouwen we verder. Samen
met Circulus Berkel brengen we reststoffen opnieuw naar de
markt. Met Deventer als hub voor textiel, Apeldoorn voor elektronica en Zutphen voor luiers en incontinentiemateriaal.

BOTTOM UP!
De Cleantech Regio wil samen met de provincies de energietransitie versnellen. We hanteren een bottom based
aanpak om optimaal gebruik te kunnen maken van de
innovatiekracht in de regio. Faciliterende overheden zijn
hierbij belangrijk. Indien nodig pakken provincie en regio
meer regie en wordt verder opgeschaald.

Het ecologische, circulaire en innovatieve hart
440.000 inwoners
Steden, dorpen, groen landschap
34.000 bedrijven
Papier, chemie, food, reststofverwerking
Actieve betrokkenheid inwoners

Wat maakt deze regio dé Cleantech Regio?
Cleantech ‘way of life’
Bovengemiddelde inzet op duurzame
productie/dienstverlening
Veel initiatieven ‘van onderop’

In de komende vier jaar zetten we belangrijke, smart
geformuleerde stappen op weg naar de doelen van 2030.
Dat is de Agenda Cleantech Regio voor 2023:
25% minder CO2-uitstoot voor de meest duurzame regio in Nederland

De meest circulaire regio van Europa
Jaarlijks minimaal 100 startups/nieuwe businesscases
Iedere werkgever heeft de medewerkers die nodig zijn
Ons vervoer is snel, slim en schoon
Duurzame energie-opwekkers, ingepast in ons mooie landschap
In de landelijke top 5 als dé vestigingsregio voor bedrijven en talenten

De papierindustrie rond Eerbeek Loenen biedt aan heel veel
mensen werk en is al 350 jaar nagenoeg circulair. Maar ook in
de toekomst willen we hiermee competitief en duurzaam blijven.
Daarom werken we samen met de industrie, de provincie Gelderland en de gemeente Brummen aan een energieneutrale industrie,
innovatieve logistieke concepten en scholing en opleiding.

Circulaire fabriek

A1

AGENDA CLEANTECH REGIO

A1

Eerbeek Loenen 2030

A50

8 fabrieken werken aan een schoon en slim productieproces.

Slimme en schone mobiliteit
Op weg naar en met slimme en schone mobiliteit met slimme toepassingen van data, fiets en elektrisch vliegen.
De Cleantech Regio werkt aan de realisatie van het Dutch E-viation
& Airport Centre op vliegveld Teuge. Kansrijk omdat luchtvaart een
grote impact heeft op het milieu en elektrisch vliegen de toekomst
heeft. Hier worden de eerste elektrische vlieguren gemaakt.

Cleantech zone A1
Rijk, provincies en regio zoeken de samenwerking met reeds
geplande verbetering op de A1 en zo mogelijk in de toekomst
op de A50:
- we werken samen aan cleantech oplossingen waarmee we niet
alleen de doorstroming verbeteren,
- maar er ook een echte Cleantech zone van maken,
- met opwek van duurzame energie en circulair materiaalgebruik.
Ook willen we voorkomen dat er een flessenhals optreedt op de A1
net voor Apeldoorn.

www.cleantechregio.nl

