Kansen in Overijssel
Alle kansen op een rij

4

Oost-Nederland-Münsterland:
proeftuin grensoverschrijdende samenwerking
Waar draait het om?
Volgens een Mededeling van de Europese Commissie
‘Boosting Border Regions’ september 2017 is in
de grensregio’s langs de Europese binnengrenzen
tot 8% economische groei mogelijk. Dan dienen
wel de belemmeringen voor grensoverschrijdende
samenwerking uit de weg te worden geruimd. Samen
met onze buurprovincies en regio’s werken we aan
samenwerkingagenda’s met partners in NRW en
Nedersaksen. Aan de samenwerkingsagenda OostNederland-Münsterland nemen ook deel de Regio’s
Achterhoek en Twente , de Kreise Steinfurt, Borken,
Coesfeld, Warendorf en Münster. Andere belangrijke
partners zijn de Bezirksregierung en de Euregio.
De samenwerking is nu vooral gericht op de terreinen
onderwijs, economie en arbeidsmarkt, bereikbaarheid
en infrastructuur.
Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
Er wordt al grensoverschrijdend samengewerkt tussen
deze regio’s, echter de ambitie is om er een proeftuin
voor de grensoverschrijdende samenwerking van te
maken waar het niet alleen gaat over het slechten van
barrières, maar ook over het doen van investeringen.
Dit, om de interactie in het gebied (werken, wonen,
recreëren) te vergroten en daarmee de economische
kracht van deze grensregio te vergroten.
Wat is de stand van zaken?
Bestuurlijk zijn de Nederlandse en Duitse overheden
in september 2017 bijeengekomen en de Samenwerkingsagenda wordt op dit moment binationaal
ontwikkeld. Het programmatisch memorandum met
kansrijke trajecten wordt na de zomer getekend.
De Agenda is gebaseerd op “tun, möchten, lernen”.
“Tun”; omdat we beslissingsbevoegd zijn. We ontwikkelen concrete projecten binnen deze prioritaire
themagebieden. “Möchten”; omdat we gezamenlijke
lobbythema’s identificeren die de belangen van het
gebied behartigen. “Lernen”; omdat we een denktank creëren waarin we ons met toekomstthema’s en
trends bezighouden.

Wat is nodig om de kansen te benutten?
Sommige belemmeringen kunnen alleen met behulp
van de rijksoverheid (in Nederland), de Bondsregering
en de bondstaten worden weggenomen. Denk aan
de problemen op het gebied van belastingen, de
erkenning van vakdiploma’s, onderwijs en opleidingen,
en verschillen in sociale wetgeving. Meer specifiek
dienen we ons, samen met het Rijk te richten op:
a. g
 ebruik maken van (het vervolg op) Actieteam
Grensoverschrijdende Economie & Arbeid, gericht
op middellange termijn aanpak van knelpunten in
wet- en regelgeving en stimuleren buurtaal;
b. gezamenlijke cofinanciering in vervolgprogramma’s
na Interreg VA bevordert grensoverschrijdende
innovatie. Wij vragen het Rijk deze rol blijven
vervullen;
c. s limmere afwikkeling goederenstromen (alternatieve
energiedragers, automatisering, platooning, etc.)
om ook de rijkswegen te ontlasten en Nederland als
distributieland te blijven positioneren.
d. afstemming van landelijke dienstroosters en
ticketing met die van grensoverschrijdend
openbaar vervoer.
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Proeftuin Regionale Warmtetransitie
Overijssel
Waar draait het om?
Met de Proeftuin Regionale Warmtetransitie Overijssel
wil de provincie het aandeel hernieuwbare energie
vergroten door de benutting van restwarmte, de
opwek van geothermische warmte en de aanleg
van warmte-infrastructuur. Daarbij richten we ons
op maatschappelijk waardevolle projecten die
niet zelfstandig door de markt worden opgepakt
vanwege een te hoog risicoprofiel of te laag of te laat
rendement. De proeftuin is gebouwd op drie pijlers:
het opzetten van een publiek samenwerkingsverband
voor systematisch en versnelde realisatie van
warmtenetten, het vormen van een transitiefonds
voor warmteprojecten en een verkennend
onderzoek naar de mogelijke (publiek-private)
samenwerkingsvormen op warmtenetten.
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In een proeftuin doen we samen met de energiesector, bedrijfsleven en kennisinstellingen ervaring
op die breed toepasbaar is om de regionale
energietransities te versnellen.
Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
Het Rijksbeleid zet stevig in op de overgang naar een
aardgasloze en groene warmtevoorziening voor de
gebouwde omgeving. Nu het kabinet de winning van
aardgas in Groningen eindig heeft verklaard, is de
opgave des te urgenter. Overijssel zet een proeftuin
op voor de benutting van geothermische warmte en
restwarmte, waardoor meer dan 100 mln m3 aardgas
per jaar bespaard kan worden. De Overijsselse
proeftuin onderscheidt zich qua oplossingsrichting
van de grote warmteprojecten in de Metropoolregio

Amsterdam MRA en Zuid-Holland. In Overijssel
gaat het om regionale warmtenetten en regionale
warmtestrategieën. De resultaten van de Overijsselse
proeftuin zijn opschaalbaar en goed toepasbaar in
andere regio’s.
Wat gebeurt er al?
De provincie is betrokken bij een twaalftal regionale
warmteprojecten, goed voor het aardgasvrij
maken van zo’n 20 tot 30 wijken en buurten en
meerdere bedrijventerreinen. Met partners testen
we verschillende samenwerkingsmodellen om tot
systematische aanpak van regionale warmtenetten
te komen. In een publiek samenwerkingsverband
werken we in een portfoliobenadering aan meerdere
aardwarmteprojecten, in diverse projectgebonden
consortia. Deze aanpak is gericht op de kosten- en
risicoverlaging. Het investeringsvolume bedraagt ca.
€ 175 - € 200 miljoen in de jaren 2018-2023.
Daarnaast wordt er een multiplier verwacht uit
het revolverende transitiefonds. De opgedane
kennis wordt verder ontwikkeld en breed
gedeeld. Kernpartners zijn EBN, Enexis en de
provincie Overijssel. De kernpartners willen in de
Proeftuin nauw samenwerken met de ministeries
van EZK en BZK. Projectgebonden partners zijn
gemeenten, Rendo, Cogas, warmtenetbedrijven
en warmteproducenten. Onderzoek wordt
verricht door de Saxion Hogeschool. Ook kijken
we met de waterschappen naar de potentie van
rioolwaterzuiveringen en het oppervlaktewater.

Wat is er nog nodig om de kansen te benutten?
Voor de realisatie van de Proeftuin zoeken wij
samenwerking met het Rijk. In dit kader vragen wij
van het Rijk om kennisdeling, experimenteerruimte en
cofinanciering.
• Kennisdeling. Wij zoeken samenwerking met het
Rijk in de kennisopbouw en –uitwisseling tussen de
verschillende warmteprojecten. De opgebouwde
kennis zou verspreid kunnen worden in regionaal
vertakt landelijk kennisnetwerk.
• Experimenteerruimte. De Proeftuinprojecten hebben
behoefte aan een experimenteerruimte binnen de
huidige wetgeving om een versnelling te realiseren.
Dit betreft o.a. een experimenteerruimte voor de
netbeheerders voor de nieuwe rol in de aanleg van
duurzame warmte-infrastructuur. Daarnaast gaat
het om bijvoorbeeld experimenteerruimte binnen
de SDE+-regeling om de aanvraagmogelijkheden te
vergroten.
• Cofinanciering. EBN zou een belangrijke rol kunnen
spelen in de cofinanciering van de ontwikkeling en
exploitatie van geothermieprojecten. Wij vragen
het Rijk om de uitbreiding van de rol van EBN naar
geothermie te steunen.
Tot slot vragen wij een rijksbijdrage voor het regionale
transitiefonds voor de financiering van initiële
overcapaciteit op warmte-infrastructuur en voor de
nodige innovatie in warmteprojecten.
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Verduurzaming gebouwde omgeving:
Overijsselse aanpak 3.0
Waar draait het om?
Veertig procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt
door de gebouwde omgeving. Verduurzaming van de
gebouwde omgeving is een complexe en omvangrijke
operatie, die vraagt om nieuwe oplossingen en
nieuwe samenwerkingsvormen. Overijssel pakt deze
uitdaging op, samen met burgers, maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De
krachten zijn gebundeld in het Programma Nieuwe
Energie Overijssel, een krachtige beweging voor alle
partijen die zich bezighouden met de energietransitie
in Overijssel en willen bijdragen aan een versnelling
van deze transitie. De kernpartners in de aanpak
zijn Natuur en Milieu Overijssel, VNO-NCW,
waterschappen, Enexis, Bio-energiecluster
Oost Nederland, gemeenten, woningcorporaties
en de provincie.
Waar liggen de kansen voor Rijk en regio?
Het kabinet heeft in het regeerakkoord de doelstelling
opgenomen om de CO2-uitstoot in 2030 met 49%
gereduceerd te hebben. Het regeerakkoord roept
alle maatschappelijke partners op om het toekomstig
beleid succesvol in te richten, expertise op te bouwen
en proefprojecten uit te voeren. Dat is precies wat
de Overijsselse Aanpak voor de gebouwde omgeving
doet: het verbindt en versterkt partners en initiatieven
uit alle lagen van de samenleving. Op deze wijze
worden versneld energiedoelen gehaald en slimme
oplossingen ontwikkeld. Kennis wordt gedeeld,
binnen en buiten Overijssel.

Wat gebeurt er al?
Uitvoeringspartners voor de aanpak zijn onder
meer bouw- en installatiebranche, bedrijven,
kennisinstellingen, innovatiecluster Pioneering en
woningcorporaties. In een tiental wijken is al een
start gemaakt met het aardgasvrij maken van de
gebouwen. Voorbeelden van projecten zijn Transform
(Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle) en
het energieabonnement voor bedrijven. Ook het
Expertisecentrum Energietransitie Gebouwde
omgeving krijgt vorm, waarin we de praktijkervaringen uit de wijken bundelen en delen in
verbinding met het nationaal Expertisecentrum
Warmte. Partners reageren enthousiast op deze
ontwikkelingen en praktische ondersteuning.
Wat is er nodig om de kansen te benutten?
De kernpartners vormen een alliantie die in 2018 al
€ 2 miljoen in de wijkgerichte aanpak heeft geïnvesteerd. Dit bedrag wordt nu met name gebruikt voor
de procesondersteuning van gemeenten. Bewoners
bewegen de overstap te maken is een onderdeel
waar sterk op wordt ingezet. Het doorrekenen van
transitie-opties naar aardgasloos op wijkniveau is
één van de andere sporen waarop expertise van
het Rijk wordt gevraagd. Verder zijn co-financiering
door het Rijk van de investeringen in de gebouwen,
het proces en de infrastructuur nodig, naast ruimte
voor de regionale netbeheerder om te investeren in
warmte- infrastructuur. Waar mogelijk kan ook een
relatie worden gelegd met het uitvoeren van
maatregelen ten bate van klimaatadaptatie.
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Toekomstgerichte Erven
Wat speelt er?
De erven in het landelijk gebied staan voor flinke
uitdagingen. In het landelijk gebied van Overijssel
ligt 10 miljoen m2 asbest. Alle erven moeten
sneller dan gedacht van het aardgas af. Steeds
meer voormalige agrarische bedrijfsgebouwen
krijgen geen nieuwe functie en dit zorgt voor
verpaupering. De biodiversiteit op het platteland
is sterk achteruitgegaan. Er stopt een grote groep
varkenshouders voor 2020, dit vraagt op korte
termijn een transitie op deze erven. Bij een deel van
de (gestopte) agrariërs is sprake van stille armoede.
De klimaatopgave vraagt veel nieuwe ruimte voor
duurzame energiebronnen.

10

Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
We hebben een integrale aanpak om erven gereed
te maken voor de toekomst: toekomstbestendige
erven. De erfeigenaar blijft verantwoordelijk; zijn
keuzeproces wordt gestimuleerd en gefaciliteerd
(voorbeelden delen, situatie gebonden advies,
ketenaanpak, gecombineerde inzet van instrumenten,
financieringsopties). Elke erfeigenaar krijgt de
mogelijkheid om zijn erf klaar te maken voor de
toekomst. Dit levert voor Overijssel op 10 miljoen m2
asbest verwijderd, 800 ha zonnepanelen, erven van
het aardgas af en 2000 locaties waar bedrijven voor
2024 gaan stoppen of al zijn gestopt zijn omgevormd.

Inspiratie halen we uit Overijssel op Streek. Een
platform dat lokale initiatieven tot bloei laat komen.
Door middel van een kenniscentrum in Overijssel
wordt voor alle regio`s in Nederland gedeeld hoe
erven in het landelijk gebied van hun asbest af
kunnen, energie kunnen gaan opwekken, van het
aardgas afgesloten kunnen worden en op andere
wijze klaargestoomd worden voor de toekomst. Dit
expertise centrum biedt een schat aan mogelijkheden
om het landelijk gebied van Nederland klaar te maken
voor de toekomst.
Wat is al bereikt?
In verschillende gemeenten worden erfeigenaren
ondersteund om deze stappen te nemen. In het
kader van het project is een toolkit ontwikkeld,
met informatie over bedrijfsopvolging, stoppen,
fiscale mogelijkheden, asbestsanering, innovatie,
energieopwekking, sociale steun en andere
mogelijkheden. Ervaringen uit deze projecten zijn
positief. Er zit energie bij erfeigenaren om nu aan de
slag te gaan met verduurzamen van het erf. Eigenaren
kunnen echt verder met hun erf als ze breed kijken.
Dus niet alleen asbest eraf en nieuw dak erop. Het is
belangrijk de vraag te stellen: “Wat wil ik met mijn
gebouwen en erf?”. Er wordt nu onderzocht wat
een eigenaar nog meer nodig heeft om de business
case voor zijn erf rond te krijgen. Daarbij wordt ook
gekeken welke rol marktpartijen kunnen pakken.

Wie werken er samen?
We werken nu samen met de gemeenten Hof van
Twente en Tubbergen. In Hof van Twente wordt het
project uitgevoerd door Stimuland in samenwerking
met accountants, makelaars, financiers en andere
adviseurs. Andere gemeenten, LTO en de AOJK willen
graag mee gaan doen.

Wat wordt er al geïnvesteerd,
wat is er nodig?
De provincie Overijssel heeft momenteel
200.000 euro gestoken in het project in
Hof van Twente en 20.000 euro in het project
in Tubbergen. Daarnaast steken we nog
250.000 euro in de aanpak van vrijkomende
agrarische gebouwen. Dit willen we op gaan
schalen naar de hele provincie.
Het volgende is nog nodig:
• Aanpassing wet en regelgeving
• Elektriciteitswet
• Opleiding asbestsaneerders
aanpassen zodat het ook mogelijk
is om alleen asbestdakensaneerder
te worden.
• Verdubbeling procesgeld tot 4 miljoen.
• Aanvulling asbestfonds voor
(niet draagkrachtige) eigenaren.
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Mineral Valley Twente:
minder mest, betere bodem
Waar draait het om?
Mineral Valley beoogt de landbouw circulair en
toekomstbestendig te maken en een bijdrage
te leveren aan de oplossing van het energie- en
klimaatvraagstuk. In theorie is het mogelijk om circa
5 Mton CO2 per jaar vast te leggen in Nederlandse
landbouwgronden. Kosten en landbouwkundige
beperkingen zorgen er echter voor dat het realistisch
potentieel een stuk lager ligt op 1 Mton per jaar.
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De landbouw moet alle zeilen bijzetten om dit
potentieel te behalen. Mineral Valley draagt daar
aan bij door ondernemers, overheden, onderwijs
en onderzoek uit te dagen en te ondersteunen
bij het uitwerken van realistische oplossingen
voor vraagstukken rond mestverwerking,
bodemgezondheid en klimaat binnen de
voedselproductieketen, in crossovers met
energie en industrie.

Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
De activiteiten van Mineral Valley versterken de
ambities van het Topconsortium Kennis en Innovatie
(TKI) agrifood rond de kernthema’s circulair en
klimaatneutraal. In het kernthema circulair wordt
gewerkt aan verwerking en verwaarding van dierlijke
mest. Het kernthema klimaatneutraal richt zich op
goede bodemkwaliteit en duurzaam waterbeheer.
Mineral Valley is ontstaan uit urgentie in de regio.
In Twente neemt de kwaliteit van de bodem af en
komt verwerking van het mestoverschot onvoldoende
op gang, er is daarom grote urgentie om te komen
tot circulaire landbouw. Meerdere gebieden in
Nederland (en Europa) kampen met deze situatie.
De initiatiefnemers van Mineral Valley, overheden,
ondernemers en onderzoeksinstellingen, werken
samen aan deze vraagstukken. Daarmee slaan ze
een brug tussen de kennis en innovatie die in de
topsector wordt ontwikkeld en de praktijk van
het MKB. De innovaties en ervaringen die hiermee
ontstaan zijn voor alle regio’s die te maken hebben
met achteruitgang van de bodem en verwerking van
het mestoverschot.
Wat is al bereikt?
Mineral Valley is een breed samenwerkingsverband
van de provincie Overijssel, Twentse gemeenten,
Regio Twente, Waterschap Vechtstromen, LTO
Noord, For Farmers, POV (producentenorganisatie

varkenshouderij), Twence BV, Universiteit Twente,
Groene Kennispoort Twente, Aeres Hogeschool
en AOC Oost. Vanuit de Agenda voor Twente en
de EFRO-proeftuinregeling zijn een werkplan en
activiteitenplan gesubsidieerd. Met 40 deelnemende
organisaties worden er proeftuinen en R&D-projecten
gestart rond vier verschillende de thema’s:
• bodemgezondheid & water, (projecten Twents
meetnet bodem, maaiveldafvoer, bokashi productie
CTR, blauwe diensten en sensorisch landschap)
• de regionale voedselproductieketen; (projecten
praktijkrendement precisielandbouw, drones in de
landbouw, duurzame teelt veehouderijgewassen,
methaanreductie met zeewier en koe als
kunstmestproducent)
• meerwaarde biomassa; (projecten bermgraslab,
kunstmestvrij Twente, aanwending dunne fractie
varkensmest, digestaat voor een bodem)
• landbouw en klimaat en maatschappij. (projecten
voorbij het mestprobleem – een maatschappelijk
gewaardeerde agrarische sector rond 2040 en
gezond eten van Twentse bodem)
Voor de financiering van deze projecten wordt gebruik
gemaakt van provinciale en Europese middelen. Het
initiatief wordt breed gedragen. In februari 2018 heeft
het eerste congres plaatsgevonden. Daarbij waren 300
deelnemers aanwezig: boeren, overheden, adviseurs
en onderwijs en onderzoek.

Wat is nodig om de kansen te benutten?
Het Rijk kan ook bijdragen aan zekerheid voor de financiering van projecten na 2020, de einddatum van de
programma’s waar Mineral Valley nu gebruik van maakt. Met een gerichte inzet van € 3 miljoen, bijvoorbeeld
binnen het TKI onderzoeksprogramma kunnen ook in de periode 2020-2022 R&D projecten worden uitgevoerd die
zorgen voor uitrol naar de praktijk van het MKB. Concreet gaat het om de projecten die hierboven genoemd zijn.
Om deze projecten vervolg te kunnen geven is (vervolg)financiering nodig om de aanpak naar een hoger plan te
tillen en de verbinding te leggen met vergelijkbare initiatieven in Nederland en daarbuiten. Voor de lange termijn is
het wegnemen van belemmeringen op het gebied van (Europese) wetgeving rond mest en bodem een belangrijke
ontwikkeling. Het Rijk als actieve partner voor juridische vraagstukken en lobby in Europa is cruciaal om innovaties
uit Mineral Valley daadwerkelijk te laten slagen.
Zie ook mineralvalley.nl
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The Protein Cluster (TPC):
aanjagen van de eiwittransitie
Waar draait het om?
Het huidige voedselsysteem is goed voor 24% van
de uitstoot van broeikasgassen. Dit wordt mede
veroorzaakt door het hoge aandeel van dierlijke
eiwitten in ons huidige consumptiepatroon.
Europeanen halen 65% van de eiwitten in hun dieet
uit dierlijke producten. De eiwittransitie, de overgang
naar een dieet met meer plantaardige eiwitten, is
essentieel om een groeiende wereldbevolking op lange
termijn van voedsel te kunnen voorzien. Een meer
plantaardig dieet heeft minder negatief effect op onze
leefomgeving en klimaat. Een eiwitbalans van 50%
dierlijk en 50% plantaardig is vanuit het perspectief
van volksgezondheid ideaal. In het advies “duurzaam
en gezond” adviseert de Raad voor de Leefomgeving
en Infrastructuur om te investeren in het terugdringen
van de negatieve impact van ons voedselsysteem op
de leefomgeving, onder meer door te investeren in de
eiwittransitie. Oost Nederland is een broedplaats voor
de eiwittransitie en is daar al mee begonnen. De regio
telt meer dan 60 bedrijven, onderzoeksinstellingen
en organisaties die zich op dit gebied onderscheiden,
waaronder enkele wereldwijde koplopers zoals Vivera
en Bobeldijk food group. Deze bedrijven hebben vaak
een achtergrond in verwerking van dierlijke eiwitten –
vlees. De vleesverwerkende sector heeft het moeilijk.
Omschakeling naar plantaardige eiwitten is van belang
voor behoud van werkgelegenheid in de regio. The
Protein Cluster (TPC) , een samenwerkingsverband
tussen de provincies Gelderland en Overijssel, Food
Valley NL en Oost NL, jaagt de eiwittransitie aan door
kennisontwikkeling, innovatie en productontwikkeling.
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Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
In januari 2018 is de Transitieagenda biomassa
en voedsel aangeboden aan de Tweede kamer.
De volgende stap is dat alle betrokken partijen
hun inzet bij de uitvoering bepalen. De eiwittransitie
is een belangrijk onderdeel van de Transitieagenda.
De kosten voor ontwikkeling van kennis en onderzoek
op het gebied van de eiwittransitie, demonstraties en
gedragsvergadering van consumenten worden begroot
op € 14,1 miljoen voor de periode 2018 - 2021.
Het publieke deel hierin bedraagt € 5,8 miljoen.
Wij zien de vergevorderde samenwerking tussen de
voorlopers op het gebied van de eiwittransitie in Oost
Nederland als een sterk vertrekpunt voor uitwerking
van de ambities uit de Transitieagenda met betrekking
tot de eiwittransitie. De ambities van het Sustainable
Food Initiative (SFI) en van het Topconsortium Kennis
en Innovatie (TKI) agrifood rond de kernthema’s
consument en maatschappij, circulair en klimaatneutraal
zien wij als kansen om projecten te versterken die
voortkomen uit die regionale samenwerking. Het
SFI wil de totale footprint van het voedselsysteem
terugbrengen tot 0 in 2050. Dat doet het SFI door
middel van Field Labs die een brug slaan tussen
fundamenteel onderzoek en MKB. De Oost Nederlandse
samenwerking op het gebied van de eiwittransitie zien
wij als een potentieel SFI Field Lab, de samenwerking
komt voort uit kracht en urgentie vanuit de regio en is
nationaal en internationaal van betekenis.

Wat is de stand van zaken?
De samenwerking tussen de voorlopers in de
eiwittransitie is in oktober 2017 gestart onder de
naam The Protein Cluster (TPC). TPC is gelanceerd
op de Green Protein Summit in Ede tijdens de Dutch
Agrifood Week. Daarbij waren 170 geïnteresseerden
uit Canada, China, Indonesië, Zuid Korea, Engeland,
Denemarken en Nederland aanwezig. TPC ondersteunt
sindsdien ondernemers bij de ontwikkeling van diverse
projecten, bijvoorbeeld rond smaakversterking,
alternatieven voor het velletje van de worst en
toepassing van algen. Met financiering uit het
EFRO programma en het agro&foodprogramma
van provincie Overijssel zijn inmiddels drie grotere
innovatieprojecten gestart waarin bedrijfsleven,
overheden en onderzoek samenwerken;
• Veldbonen voor humane consumptie
• Waterlinzen
• Green Protein for all
In en rond het chemisch innovatiecentrum S/PARK
ontwikkelen zich enkele nieuwe businesscases. Denk
hierbij aan de winning van eiwitten uit restproducten
van de agroindustrie, eiwitproductie uit insecten en de
winning van boterzuur uit reststromen.
Op de waterzuivering in Enschede draait de pilot
Power to Protein. In de pilot is eiwit geproduceerd met
reststoffen aanwezig in het afvalwater.
De onderzoeken richten zich vooral op humane
consumptie en niet zo zeer op het effect op de
leefomgeving. TPC wordt financieel ondersteund
door de provincies Gelderland en Overijssel en het
bedrijfsleven. Ook krijgt het project ondersteuning
vanuit Food Valley NL.

Growing Green
Proteins (i.o.)

Growing Green
Proteins (i.o.)

Focus op teelt

Focus op
post-harvest

Wat is nodig om de kansen te benutten?
Oost Nederland jaagt de eiwittransitie aan met
behulp van The Protein Cluster. Dit cluster richt zich
op de ontwikkeling van nieuwe eiwitproducten voor
humane consumptie. Om de eiwittransitie echt te
ondersteunen is echter ook aandacht nodig voor
teelt van groene eiwitten voor de consument. Die
samenhang kan nationaal vorm gegeven worden.
Het regionale belang zit vooral in de groei van de
bedrijven die groene eiwitten produceren.
In de periode 2018-2022 voert TPC jaarlijks drie
innovatieprojecten uit gericht op ontwikkeling,
opschaling en vermarkting van plantaardige
eiwitproposities. Voor het aanjagen van deze
innovatieprojecten beschikt TPC over een budget
van € 900.000,- voor de helft gefinancierd door
de provincies Overijssel en Gelderland. Voor de
uitvoering van de projecten wordt per project
(Europees) geld gezocht. Per project gaat het
om ongeveer € 400.000 aan publiek geld. Deze
middelen worden nu gevonden in het OP Oost en het
uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel. Deze
programma’s lopen tot 2020. Dat wil zeggen dat er
onzekerheid is over de financieringsmogelijkheden van
TPC ontwikkelingsprojecten in de periode 2020-2022.
Voor de periode 2020-2022 is naar verwachting € 3,5
miljoen nodig voor de uitvoering van projecten. Inzet
van TKI middelen is nodig om ook de effecten van de
eiwittransitie op de leefomgeving uit te werken. Het
Rijk is nodig als partner op het gebied van Europese
regelgeving voor voedselveiligheid en de introductie
van nieuwe levensmiddelen. Ook is het Rijk nodig als
het gaat om gedragsverandering van consumenten en
internationale profilering van de groene eiwitsector.
Zie ook: www.theproteincluster.com

Green Protein
Allicance

Missie

Focus op
consumentengedrag en lobby

Consumptie en
productie verhouding
van vlees/plantaardig:
35/65 -> 50/50 -> 60/40.
Minder eiwitconsumptie.

Onderwijs
Focus op goed opgeleide medewerkers en (praktijk)onderzoek

Nationale samenwerking: wat hebben we nodig?
Solide (internationaal) netwerk
- Onderzoek			
- Consumer insights
Consumentenonderzoek (transitie)
- Stimulering agro innovatie
- Beschikbare grondstoffen

Nationaal ‘herstel’,
internationaal ‘preventie’

- Verbinding met aanvoer
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Opgavengericht investeren
in infrastructuur
Waar gaat het om?
Met de stedelijke regio’s Twente, Cleantech Regio en
Zwolle telt Overijssel drie belangrijke economische
motoren voor de BV Nederland. Bereikbaarheid binnen
deze Daily Urban Systems is cruciaal, maar ook tussen
deze stedelijke gebieden. Daarnaast ligt Overijssel op
de (inter)nationale (TEN-T) corridors tussen Randstad,
Noord-Nederland, Ruhrgebied en Noordoost Europa.
De Overijsselse hoofdinfrastructuur faciliteert daarmee
regionale, nationale en internationale relaties.
Waar liggen de kansen voor Rijk en regio?
Door de economische groei en toename van de
werkgelegenheid zal de druk op de beschikbare
infrastructuur toenemen. Overijssel wil samen met
het Rijk plannen maken voor een optimale benutting
van bestaande netwerken en slimme investeringen in
weg-, spoor- en waterinfrastructuur om daarmee de
economische ontwikkeling van Overijssel en Nederland
te faciliteren, alsmede de leefbaarheid. De provincie
pleit voor een adaptieve programmering en een
opgavengerichte benadering: wat is de potentie van
een gebied, wat draagt verbeterde bereikbaarheid daar
aan bij en wat zijn dan de juiste ingrepen. We zoeken
ook in het veranderen van reisgedrag en modaliteiten
en de inzet van ICT. Daarbij willen we tegelijk invulling
geven aan de bijbehorende uitdagingen op het gebied
van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.
Leidend zijn de opgaven zoals die momenteel samen met
het rijk en regionale partijen worden neergelegd in de
Gebiedsagenda Oost. Vooruitlopend daarop verwachten
we met het Rijk binnenkort wel in gesprek te treden
over een robuustere aanpak van de verkeersveiligheidsen leefbaarheidsproblematiek op de N35 bij Haarle en
Mariënheem dan nu voorgenomen.

Naast inzet op aanpassing en betere benutting van
infrastructuur kenmerkt de Overijsselse regio’s Cleantech, Twente en Zwolle dat zij daarnaast volop inzetten
op verandering van reisgedrag en stimulering van het
gebruik van andere modaliteiten dan de auto. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van nieuwe vervoerstechnieken
en data ten aanzien van reisinformatie.
Wat is nodig om de kansen te benutten?
Naast de al lopende studies is er behoefte aan
capaciteitsuitbreiding van een aantal trajecten van
Rijkswegen. Hetzelfde geldt voor provinciale wegen,
waarbij ook de verkeersveiligheid een punt van aandacht is. Knelpunten worden verwacht voor parkeren
van vrachtverkeer langs de snelwegen, met name op
belangrijke grensverbindingen met Duitsland. Prorail en
Rijk vragen bij provincies aandacht voor afname van het
aantal gelijkvloerse spoorkruisingen. Ook in de elektrificatie van het spoor en de realisatie van ERTMS liggen
nog flinke opgaven. De provincie Overijssel wil samen
met het rijk de opgaven verkennen en waar nodig de
benodigde verbeteringen realiseren.
In elektrificatie van spoorlijnen, zero-emissie busvervoer
en participatie in innovaties die de energieketen en de
mobiliteitsketen slim op elkaar afstemmen, verwacht
de provincie zelf de komende twee jaar minimaal € 5
tot € 10 miljoen te investeren. De komende 3 à 4 jaar
verwachten wij samen met gemeenten en bedrijfsleven
rond de € 100 tot € 150 miljoen euro te investeren
in slimme en duurzame mobiliteit. Wij vragen het Rijk
met een gelijke financiële bijdrage te participeren in de
transitie naar een duurzaam en slim mobiliteitssysteem
in Overijssel.

Wat gebeurt er al?
Naast Beter Benutten en Slimme Mobiliteit heeft de provincie de afgelopen jaren met het Rijk via het MIRT ingezet
op opwaardering van Rijkswegen en provinciale wegen,
spoorlijnen en kanalen. Ook via Europese programma’s
zoals TEN-T wordt hier samen met rijk en regio op ingezet.
Onder andere gemeenten, vervoerders, verladers en
bedrijfsleven zijn volop bij de planvoorbereiding en
uitwerking betrokken.
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Technology Base Twente:
regelvrije test- en ontwikkellocatie
Waar draait het om?
De Technology Base Twente, gevestigd op de
voormalige militaire vliegbasis Twente, kan uitgroeien
tot een iconische, ontwikkel-, demonstratie- en
productiezone van internationale allure. De focus
ligt op proefproductie, Advanced Materials and
Manufacturing (AMM), Drones & Unmanned Systems
(US), Safety & Security (Civiele Veiligheid), SMART
Base en innovatieve luchtvaarttoepassingen.
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Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
Het programma Technology Base van de provincie
brengt bedrijven in Twente en ketens op het gebied
van materialen, pré-productie en prototyping
bij elkaar. Dat leidt tot gedeelde kennis- en
innovatieprojecten, zodat de samenwerkende
bedrijven en onderzoekinstellingen een grotere
toegevoegde waarde in de markt kunnen realiseren.
Het programma is niet beperkt tot de fysieke locatie

Technology Base. Er liggen goede verbindingen naar
de andere innovatiecampussen Saxion Connect-U,
Kennispark UT, Hightech Systems Park Hengelo en
naar de productielocaties van grotere bedrijven,
waaronder Ten Cate.
Het bedrijventerrein Technology Base is uitstekend
geschikt als locatie voor regelvrije experimenten én
als innovatiecluster voor productie-ontwikkeling in
combinatie met digitalisering in de industrie (smart
industry of Industrie 4.0). Internationaal biedt het
de UT, Saxion en ROC van Twente de status van
‘technische onderwijs- en onderzoekinstelling met
een vliegveld’.
Wat is de huidige stand van zaken?
Het bestemmingsplan voor Technology Base
Twente is vastgesteld, de doorontwikkeling van het
terrein is begonnen. Hightech bedrijven, start-ups,
kennisinstellingen en andere organisaties werken
productief samen. Twente Airport draait positief als
regionale luchthaven. Rondom de sectoren die op de
Technology Base actief zijn, organiseren zich clusters
van zowel binnen- als buitenlandse bedrijven en
instellingen. Dat zijn gevestigde ondernemingen
zoals Aeronamic, Ten Cate en Fokker, Apollo
Vredestein maar ook innovatieve start-ups.
Samen met de TU Delft sorteert Twente voor op een
internationaal programma voor vliegtuigontwikkeling
met thermoplastische composietmaterialen en
digitale productie-ontwikkeling. Eenzelfde traject met
internationale partners wordt voorzien met Apollo
Vredestein European R&D en Manufacturing op vlak
van rubber banden en digitale productie-ontwikkeling.
In beide gevallen is recycling onderdeel van de
opgaven.
Het Water Experiment Center Twente (WECT) in
Enschede is een fysieke testlocatie waar meerdere
Twentse bedrijven in triple helix verband onder
veldomstandigheden nieuwe watertechnologie
ontwikkelen.

Wat is nodig om de kansen te benutten?
Area Development Twente, het samenwerkingsverband van de provincie Overijssel en de gemeente
Enschede, is de gebiedsregisseur. Het terrein is voor
€ 40 miljoen gekocht van het Rijk. Area Development
Twente heeft in de afgelopen jaren € 15 miljoen
geïnvesteerd. Verder heeft de provincie Overijssel € 6
miljoen geïnvesteerd in het Thermo Plasticcomposites
Research Centre (TPRC) en in het Fraunhofer Project
Centre met de Universiteit Twente en Saxion.
Voor uitbouw van het innovatiecluster Advanced
Manufacturing op de locatie Technology Base is een
betere koppeling met nationaal topsectorenbeleid
en deelname van grotere bedrijven gewenst. En is
het overdragen van kennis en kunde over slimme
en schone proefproductie via het regionale (BOOST)
en nationale Smart Industry platform richting MKBbedrijven van belang. Voor europese consortiumbouw
en samenwerking met andere regio’s is ook een
sterkere verbinding met netwerken buiten Twente
nodig. Het verkrijgen van de pilot-status van de
nationale investeringsmaatschappij Invest-NL kan de
aangesloten private ontwikkelingen op de locatie
Technology Base een impuls geven. Er zijn voor de
locatie Technology Base investeringen gewenst in
de bereikbaarheid vanaf de A-1, de ontsluiting van
en het ontwikkelen van specifieke testfaciliteiten in
combinatie met reeds beschikbare business cases van
bedrijven.
Verder is een aanwijzing door het Rijk gewenst van
TechnologyBase als erkende experimenteerbasis voor
niet-gecertificeerde drones en onbemande vliegtuigen.
Zowel ten behoeve van de productcertificering van dit
soort nieuwe technieken en de daaruit voortvloeiende
dienstverlening, maar ook om beleidsvraagstukken
rondom privacy, veiligheid en maatschappelijke
acceptatie te onderzoeken.
Zie ook www.technologybase.nl
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Fotonica en Nanotechnologie:
voortbouwen op Nederlandse koppositie
Waar draait het om?
Fotonica en nanotechnologie zijn sleuteltechnologieën
voor zeer veel toepassingen. Bijvoorbeeld voor de
ontwikkeling van medische diagnostiek (sensing),
voor snelle data-overdracht (5G) en -opslag (zuiniger
data centres) en voor bewaking van kritische
systemen in auto’s, apparaten en vliegtuigen. De
toepassingmogelijkheden zijn legio. De opgave voor
Nederland is om de opgebouwde kennisbasis in de volle
breedte uit te bouwen, zowel op vlak van fundamenteel
en toegepast onderzoek (o.a. missie-gedreven onderzoek
binnen deze sleuteltechnologieën), wo-hbo-mbo
beroepsonderwijs, valorisatie van kennis en kunde
richting bestaande bedrijven en startups. De regio Twente
met enkele vertakkingen heeft hierin een nationale en
europese sleutelpositie en een zeer sterk track record
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met groeiende hightech bedrijven (bijv. Lionix, Micronit,
Bronkhorst, Nanomi, Medspray), het UT-instituut
MESA+ (kennisgebieden materiaalkunde, fotonica,
fluïdica, devices) en de bijbehorende cruciale nationale
infrastructuur (o.a. het NanoLab). Versnellen van de
maatschappelijke en economische impact van fotonica
en nanotechnologie voor Nederland vraagt om een
integrale ketenbenadering, met een regierol in Twente
middels sturende rollen in zowel nanotechnologie als het
nationaal programma fotonica. Deze sleuteltechnologieën
dragen in belangrijke mate bij aan de groei van
werkgelegenheid en structuurversterking in de hightech
maakindustrie en tot oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken zoals betaalbare medische diagnostiek
en therapie en minder milieubelastende productie en
producten.

Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
Nederland heeft een zeer sterke positie op het gebied
van fotonica en nanotechnologie. Zo heeft het
meest recente onderzoeksprogramma NanoNextNL,
uitgevoerd in 2011-2017 door meer dan honderd
multinationals, MKB’s en kennisorganisaties, resultaten
opgeleverd die internationale wetenschappelijke en
zakelijke benchmarks overtreffen. Tegelijkertijd heeft
de groeiende interesse in het delen van zakelijke
ervaringen en gerelateerde ondersteuning de
oprichting en groei van MinacNed, de Nederlandse
Vereniging voor Micro- en Nanotechnologie,
gestimuleerd. Dat geldt ook voor Photon Delta, met
als twee concentratiepunten Twente en Eindhoven
en de verbinding met Nijmegen (Noviotech). Deze
ontwikkelingen maken de Nederlandse Nanoen Microtechnologie / Fotonica wetenschap en
bedrijfsleven tot internationaal erkende leidende
hotspots in dit gebied. Er is geen andere regio in
de wereld waar de ontwikkeling en productie van
verschillende fotonische en nano-componenten als
ook de integratie/assemblage en packaging in grotere
series reeds gerealiseerd is als in Twente. Zonder
investeringen in fundament, kennisoverdracht en
pril ondernemerschap zullen de bewezen sterkten
en kansen voor Nederland wegvloeien, omdat de
internationale concurrentie niet stil staat en de markt
en de industrie nog in een vroege expansiefase
verkeren. Voor het aantrekken en behouden van
internationaal talent is top-infrastructuur nodig,
waarvoor de continuïteit aandacht vergt (o.a.
NanoLabNL en PITC). Twente werkt daarom actief
mee aan de nationale plannen voor Fotonica en
Nanotechnologie.
Wat is de stand van zaken?
Twente is aangewezen als de landingsplek voor
het programmabureau NanoNextNL onder de
werknaam “NanoNextSteps”. In combinatie met het
penvoerderschap van de nationale infrastructuur
stichting NanoLabNL wordt een vervolg ingezet
op een nationaal nano beleidsinitiatief. Er is sprake

van doorontwikkeling van ontwikkelings- en
proefproductiecapaciteit t.b.v. in de regio gevestigde
bedrijven (zoals Lionix International, Phoenix,
Bronkhorst, Micronit, IMS, Demcon, Benchmark),
uitbreiding van het apparatuurfonds High Tech Fund
en de proefproductiefaciliteit High Tech Factory en
de proeftuin microfluïdische systemen. Er worden
gesprekken gevoerd met Fraunhofer, MaxPlanck
en TNO en buitenlandse bedrijven over vestiging
en uitbouw samenwerking op UT-sterktes en
-infrastructuur.
Wat is nodig om de kansen te benutten?
Er zijn twee nationale programma’s voor
nanotechnologie en fotonica in voorbereiding, zowel
via Nanonextsteps als via het actuele advies van
de heer Penning de Vries aan Overijssel, Brabant,
Gelderland, Brainport en het ministerie van EZK over
de invulling van het fotonicadeel in de regiodeal RijkBrainport. In beide voorbereidingen is de keten van
bedrijfsleven, TO2-instellingen, NWO en universiteiten
betrokken. In totaal hebben de gewenste
investeringen in Twente een omvang van circa
€ 100 miljoen, waar voor de diverse onderdelen en
faciliteiten aparte business cases worden ontwikkeld.
Zowel voor het handhaven van de onderzoek- en
innovatie-infrastructuur, waaronder de state-of-theart wetenschappelijke infrastructuur UT NanoLab(NL)
en het toepassings gedreven Photonics Technology
Development Center PITC, als voor missiegedreven
fundamenteel onderzoek en business-ontwikkeling.
De universiteit Twente is gastheer voor de nationale
organisaties NanoNextNL en NanoLabNL en voor het
World Technology Forum on Photonics 2018 voor
het vervullen van de nationale regierol. Tegenover
investeringen staan onderbouwde kansen op extra
werkgelegenheid in wetenschap en bedrijfsleven in de
orde van 3.000 werknemers tot 2025.
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TopFit:
levensbestendige en efficiënte zorg
Waar draait het om?
Oost-Nederland kent twee onderscheidende innovatiethema’s richting Europa: Concepts for a Healthy
Life en Smart and Sustainable Industries. Onder
de noemer van Concepts for a Healthy Life wordt
gewerkt aan slimme oplossingen voor een efficiëntere
en betere zorg in het strategische programma TopFit,
een innovatief health impactprogramma waarin
medisch technologische, voedings- en gedragskundige kennis wordt gebundeld. In dit multi-partner
programma zetten zorgorganisaties, verzekeraars en
patiëntenorganisaties zich in voor maatschappelijke
impact op versnelde adoptie van technologische innovaties voor gepersonaliseerde preventie van ziekte
en op efficiëntere zorg. Economisch ontwikkelen
consortia van bedrijven in het programma innovaties
die sneller naar de markt worden gebracht. Wetenschappelijk ten slotte, versterkt TopFit de internationale kennispositie van Oost-Nederland op het gebied
van de ontwikkeling van medische technologie. Het
unieke is dat het programma wetenschappelijke partners met een voor Nederland unieke kennisbundeling
bij elkaar brengt met grootschalige clientplatformen
en innovatie consortia van bedrijven.

Wat gebeurt er al?
Het TopFitprogramma wordt in 2018 vormgegeven,
initieel getrokken door de universiteiten van Twente, Wageningen en Nijmegen en het Radboudumc.
De kennisinstellingen organiseren elk afzonderlijk al
hoogkwalitatieve faciliteiten en programma’s voor
samenwerking met bedrijven, zoals een TechMed
proeftuin voor het MKB. Toonaangevende bedrijven,
als Siemens, Demcon en Lionix, hebben interesse
getoond om te participeren. De partijen in de regio
bieden daarnaast unieke samenwerkingen en aansprekende concepten die ondernemers de mogelijkheid geven om innovaties in een vroeg stadium in de
praktijk te toetsen en te valideren.
Wat is nodig om de kansen te benutten?
De gezamenlijke jaaromzet van de vier academische
instellingen op dit thema is thans € 80 miljoen, naast
een niet bekend investeringspakket van start ups en
grote bedrijven in Oost Nederland. Een initiële kapitaalinjectie van de nationale overheid in de orde van
grootte van € 10 miljoen gedurende een aantal jaren
in de drie impactlijnen, zal het investeringsbeleid van
bedrijven en investeerders sterk positief beïnvloeden.

Waar liggen de kansen voor Rijk en regio?
Zowel het Rijk als de regio voelt de stijgende druk op
zorgkosten door vergrijzing en de toename van het
aantal chronisch zieken en ervaart de problemen van
de krapte in de workforce (kwantitatief en kwalitatief)
in de zorg. TopFit levert daarom concrete bijdragen
aan prioriteiten in het regeerakkoord op het gebied
van zorg1, economie en onderwijs (respectievelijk
paragrafen 1.4, 2.4, 1.3 uit het regeerakkoord).
In de regio wil TopFit het grootste citizen lab op het
gebied van medische technologie in Noord-Europa
organiseren met de individuele zorgbehoevende als
informatiedrager. Verder wil TopFit toewerken naar
een geïntegreerde Health Innovation Hub (ecosysteem): infrastructuur voor innovatie door MKB in
de high tech-, life science- en food-sector, zorg- en
welzijnsorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen
en intermediaire organisaties.

1. o.a. door gebruik te maken van eHealth, robotica en de implementatiekracht beter te organiseren.
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BOOST Smart Industry Oost-Nederland
Waar draait het om?
De exportpositie en continuïteit van werkgelegenheid
in Oost-Nederland is sterk gebaat bij een mix van
goede industriële bedrijven: met een eigen product
of dienst (OEM’s), als toeleverancier en als innovatieve
startup onderneming. Met name de regio’s Twente,
Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en het noordelijk
deel van regio Zwolle hebben een bovengemiddelde
werkgelegenheid in de industrie. De industrie heeft
in dit gebied te maken met vele opgaven:
• Een grote vervangingsvraag naar technisch
opgeleid personeel;
• Versnelde digitalisering van productieprocessen
en internationale ketenintegratie;
• Energietransitie en hergebruik materiaalstromen.
Er zijn drie samenhangende innovatiethema’s in
het MKB herkenbaar: slim en flexibel maken van
producten/onderdelen met hoge toegevoegde
waarde, innovatie in de agrofood en de biobased
economie gebaseerd op groene kringlopen.
Waar liggen de kansen voor Rijk en Regio?
Wij stellen voor deze thema’s in de industrie een
landsdelige aanpak voor die de aanwezige kracht
optimaal benut en de economische structuur van
Oost-Nederland versterkt aan de hand van enkele
grote investeringsprojecten en het uitbouwen van
de huidige samenwerking in het platform BOOST.
De in triple-helix verband opgestelde innovatieprofielen “Concepts for a Healthy Life” en “Smart
& Sustainable Industries” stellen wij voor als leidraad
bij de selectie en de uitwerking van Europese toegepast-onderzoeksprojecten (Horizon2020 en KP9).
Wat is de stand van zaken?
Sinds 2015 is er het BOOST Smart Industry
industrieel netwerk en programma in OostNederland. Digitalisering en vergroening bepalen
de actie-agenda. De actieagenda BOOST is een
regionale doorvertaling van de landelijke actieagenda

Smart Industry. Alle industriële groeperingen zijn
aangesloten. Het programma verschuift nu van
attendering naar concrete uitvoering, waarbij
de structuur van nationaal erkende FieldLabs
(experimenteerplekken), SkillsLabs (kennistransfer
naar bestaande en nieuwe beroepsopleidingen)
en implementatie bij individuele bedrijven wordt
gevolgd. De prioriteit ligt bij digitalisering en
ook cybersecurity, maar in combinatie met de
innovatiethema’s zijn nog enkele publiek-private
FieldLabs nodig dan wel is uitbouw gewenst (‘witte
vlekken’). Denk hierbij aan het T-Valleynetwerk
rondom robotica van hogeschool Saxion en regionaal
MKB en aan het Digital Trust Centre voor het MKB.
Ook voor begeleide implementatie bij bedrijven wordt
een regeling gezocht.
Wat is nodig om de kansen te benutten?
Beide provincies streven naar voortzetting van
het BOOST programma en de structuur van
Fieldlabs, SkillsLabs en een ondersteuning voor
bedrijfsimplementatie. Dit gebeurt in triple-helix
verband.
Regionale arbeidsmarktfondsen geven straks bij- en
omscholingskansen voor werknemers. Meer reguliere
opleidingen dienen verbonden te worden met de
FieldLabs. De uitvoering van de BOOST agenda
kan door het Rijk worden versterkt door medefinanciering van ontbrekende FieldLabs (geschat op
4 stuks à € 5 mio), zwaluwstaarten van het
landsdelige en nationale TechniekPact op vlak
van SkillsLabs en een aanpak voor verminderen
risico’s bij MKB-bedrijven inzake digitalisering
van productieprocessen. Voor de invulling van de
regionale innovatieprofielen wordt samenwerking
met het Rijk gezocht in kader van het nieuwe
kaderprogramma Onderzoek en het Meerjarig
Financieel Kader Europese Unie.
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Twents Fonds voor Vakmanschap:
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
Waar draait het om?
Analyse van de regionale arbeidsmarkt geeft aan
dat er met name op mbo-niveau grote discrepantie
tussen vraag en aanbod bestaan. Tevens blijkt uit
onderzoek dat er aanmerkelijk minder geïnvesteerd
wordt in scholing en kwalificatie van vakmensen en
mensen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
hebben. De focus van het fonds is dan ook gericht op
die mensen die een vak willen leren dan wel willen
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bijhouden en die geen toegang kunnen krijgen tot
het bestaande scholingsaanbod. Voor velen bieden
O&O fondsen, het UWV e.a. een oplossing en voor
anderen niet. In Twente hebben we het dan over circa
150.000 vakmensen met een mbo-diploma en met
arbeidskrachten zonder MBO-diploma erbij komen
we uit op 225.000 arbeidskrachten.
Het Twents Fonds voor Vakmanschap wil het
mogelijk maken dat in de komende 4 jaar jaarlijks

1.500 werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid
krijgen tot om-, her- of bijscholing. Het Twents Fonds
voor Vakmanschap draagt zorg voor een duurzame
infrastructuur voor vakmensen t/m MBO niveau:
van toegang tot financieringsmogelijkheden, van
passend aanbod van scholing en van een actieve
vraag naar scholing.
Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
Het kabinet hecht waarde aan een Leven Lang
Ontwikkelen en heeft daarvoor de idee van de
Individuele Leerrekening gepresenteerd. Het Twents
Fonds voor Vakmanschap is een van de eerste
projecten in Nederland dat hier in de praktijk invulling
aan wil geven op de schaal van de regio. In de Regio
Twente zelf is het opleidingsniveau traditioneel
lager dan het landelijk gemiddelde. Het Fonds is
erop gericht die achterstand weg te werken en een
positieve leercultuur te stimuleren. Werkenden krijgen
meer sturing over de eigen loopbaan, werkzoekenden
een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, werkgevers
beter opgeleide werknemers.
Met dit fonds experimenteren we rondom een Leven
lang Ontwikkelen en versterken & verduurzamen we
de ondersteuningsstructuur rondom een Leven Lang
Ontwikkelen.

Wat is de stand van zaken?
In maart is een kwartiermaker begonnen met het
opzetten van de organisatie. Hij bekijkt onder meer
wat de meest geëigende rechtsvorm is en hoe
samengewerkt gaat worden met instanties als het
Leerwerkloket en het Werkplein. In het najaar 2018
wil het fonds starten. Samenwerkingspartners in de
regio zijn naast het Leerwerkloket en het Werkplein,
de O&O-fondsen, gemeenten, UWV, het onderwijs,
en de sociale partners.
Wat is nodig om de kansen te benutten?
De provincie Overijssel en de regio Twente erkennen
dat een extra impuls voor de arbeidsmarkt nodig
is om de kansen van de doelgroep te vergroten.
Deze Regiodeal van de Regio Twente met het Rijk
(50/50) heeft een omvang van 4 miljoen voor 4 jaar.
Aan het Rijk wordt gevraagd de publieke bijdrage
van provincie, regiogemeenten en bijdrage van de
O&O fondsen te verdubbelen en de samenwerking
te ondersteunen.
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Circulaire Economie:
doen en leren
Waar draait het om?
De provincie Overijssel werkt met partners aan de
concrete vertaling van de nationale transitieagenda’s
circulaire economie naar de praktijk. Dat doen
we samen met het bedrijfsleven, in het bijzonder
met bedrijven uit de sterke Overijsselse sectoren
kunststoffen, textiel (inclusief tapijten), bouw,
Infra, HTSM en Agro & Food. Daarbij wordt er
volop geparticipeerd door kennisinstellingen,
belangenorganisaties en overheden.
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Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
Met het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord
hebben de partners in Overijssel zich gecommitteerd
aan ambitieuze doelstellingen: 50% minder primair
grondstofverbruik in 2030 en 100% circulair in
2050. Samen met de bedrijven identificeren we
belemmerende als kansrijke wet- en regelgeving
en kennislacunes en noodzakelijke innovaties
en interventies in de keten. Dit vertalen we naar
concrete projecten. Vanuit overheden zetten we

onze inkoopkracht in, creëren we een meldpunt
voor belemmerende regelgeving en ondersteunen
we bedrijven door concrete businessdevelopment.
Daarnaast zetten we in op maximaal leren om het
steeds beter en sneller te doen.
In de netwerken in de 3 regio’s liggen verschillende
kansen. De Cleantech Regio bijvoorbeeld heeft de
ambitie om in 2023 de meest circulaire regio van
Europa te worden. In 2030 wil de regio naar maximaal
10 kilo restafval per inwoner per jaar. Daarnaast heeft
deze regio de ambitie dat 50% van de maakbedrijven
werkt aan een gesloten grondstoffenkringloop.
Twee belangrijke voorbeelden zijn Auping (circulaire
productie van bedden/matrassen) en Solid Pack (plastic
recycling uit papierstromen). Daarnaast zijn er concrete
projecten gestart rond de verwerking van luiers (bij
GMB), textiele reststroomverwerking (Circulus) en
biogene stromen, waaronder bermgrasverwerking
(papierindustrie). Om versnippering te voorkomen en
elkaar te versterken heeft een groot aantal partijen
zich geschaard achter CIRCLES, een initiatief dat de
komende jaren van Oost-Nederland koploper wil
maken in de circulaire economie.
In de kunststofsector benut de provincie het netwerk
van 150 kunststofbedrijven in de regio Zwolle en
de kracht van het Polymer Science Park (PSP), het
innovatiecentrum voor kunststoftechnologie. In
alle drie regio’s richten partijen zich op de inzet
van natuurlijke reststromen als grondstof zoals
bodemververbeteraars en biopolymeren.
Wat hebben we nodig van het Rijk om deze
kansen te benutten?
De provincie wil graag met het Rijk samenwerken op
de bovenstaande aanpak:
• Commitment van het Rijk betekent meer impact
op landelijk niveau, meer aandacht, meer toegang
tot nationale en internationale netwerken, samen
optrekken om regelgeving te verbeteren en
financiering waar nodig.
• Ondersteuning van de totstandkoming van een
thematische regiodeal rond het thema Circulaire
Economie, met als primaire penvoerders VNO/
NCW Midden en de Cleantech Regio, waarin
de CE-koplopers in Noord en Oost Nederland,
met koploperprovincies zoals Overijssel en
koploperbranches zoals Modint en FME participeren
en waarmee we onze gezamenlijke inzet focussen
op o.a.:
• Versnellingshuis voor high-level
doorbraakprojecten in CE
• Realisatie Kennishub CE voor Oost NL in de
Cleantech Regio
• Doorbraakproject Kunststoffen (zie hierna)
• Doorbraakproject Textielrecycling (zie hierna)

• Voor het aanjagen van een circulaire
kunststofketen zijn meerdere interventies
noodzakelijk. Het gaat bijvoorbeeld om minder
en andere regelgeving en meer marktvraag naar
gerecycled kunststof (recyclaat). Marktpartijen
hebben hierbij een behoefte aan constante en
betrouwbare eigenschappen van (transitie-agenda
Kunststoffen). Met het netwerk van PSP, de WUR
en koepelorganisatie NRK en Nedvang is een
projectplan opgesteld dat zich richt op de landelijke
standaardisatie van dit materiaal. Het project wordt
uitgevoerd met betrokkenheid van de hele keten
van producent tot afnemer(s) en afvalverwerker.
• Textielrecycling is beperkt ontwikkeld in Nederland.
Om dit te verbeteren zijn er veel initiatieven in
Nederland zoals het slim inzamelen van textiel,
het chemisch en/of mechanisch verwerken van
vezels en het op een slimme, innovatieve manier
produceren van eindproducten met goede
businessmodellen. Een groot aantal van deze
initiatieven vindt haar oorsprong in Overijssel. Een
aantal koplopers heeft de handen ineen geslagen
in stichting TexPlus. Het doel op langere termijn is
een goed functionerende keten voor hoogwaardige
circulaire textielproductie realiseren.
• We starten een fieldlab grensoverschrijdende
circulaire economie met als doel de vraag en
aanbod van het bedrijfsleven rondom circulair bij
elkaar brengen. De maatschappelijke opgave van
circulaire economie houdt zich niet aan grenzen.
In het fieldlab werken we Nederlandse en Duitse
publieke en private partijen samen. Op deze
manier worden overeenkomsten en verschillen in
beleidsvorming, werkwijze, informatiebeheer en
uitvoering in kaart gebracht en door de partijen
gedeeld. Dit moet leiden tot een vernieuwende
aanpak. Voor deze grensoverschrijdende aanpak,
bijvoorbeeld om verschillen in regelgeving aan te
pakken, is experimenteerruimte nodig.
Door de ketenpartners is reeds ruim € 2,5 miljoen
geïnvesteerd in diverse projecten. Voor het uitvoeren
van deze vervolgstappen inclusief realisatie is
€ 12 miljoen nodig. De ketenpartners zijn in gesprek
om de financiering rond te krijgen en gaan graag in
gesprek met het Rijk over cofinanciering.
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De Nederlandse Bouwopgave
in Overijssels perspectief
Waar gaat het om?
In Overijssel moeten er tot 2030 circa 42.000 woningen
worden gebouwd. Naast deze bouwopgave, verwachten
wij op lange termijn krimp in de regio’s buiten de
steden. Bestaande woningen en gebouwen worden
verduurzaamd, getransformeerd en toekomstbestendig
gemaakt. Langer zelfstandig thuiswonen is een belangrijke
opgave. Er zijn innovatieve, flexibele concepten nodig
om op deze vragen in te spelen en niet te bouwen voor
toekomstige leegstand.
Wat zijn de kansen voor Rijk en Regio?
In de Woonkeuken werken wij met ondernemers,
woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en
overheden aan deze nieuwe concepten. In de
Woonkeuken leren we samen in te spelen op de
veranderende vraag, de juiste aantallen, de geschikte
locaties en passende woningtypen. We leveren
antwoorden die niet alleen van regionaal belang zijn,
maar ook landelijke betekenis hebben.
Onze regionale aanpak geeft de kans om mee te doen
aan een innovatieve samenwerkingsstrategie die er samen
met vele partners voor zorgt dat er nieuwe innovatieve
strategieën, experimenten en producten worden
ontwikkeld die ook in andere delen van Nederland en
in de eigen regio’s toepasbaar zijn. Een gecombineerde
leefbaarheidsaanpak is het resultaat. Wij nodigen het Rijk
uit om mee te doen, om samen de kennis op te bouwen.

Wat is de stand van zaken?
De basis is gelegd. Er zijn veel experimenten gestart
met de onderstaande parels in het bijzonder:
1. Innovatieve woonconcepten Overijssel waaronder
Novitowoning, House2Start, Woon400 en Tiny
Housing Twente.
2. De Zwolse aanpak, met een versnelling op
binnenstedelijke woningbouw.
3. Transitieagenda circulair bouwen (voorbeeld
voormalig Stadhuis Almelo)
4. Integrale wijkgerichte aanpak voor kwetsbare
wijken (duurzaamheid, betaalbaarheid, gezonde
leefomgeving, leefbaarheid)
5. Ontwikkeling innovatieve woonconcepten voor
ouderen via transformatie maatschappelijk
vastgoed (Knarrenhof, Brokant, etc.)
6. Transformatie leegstaand vastgoed kleine kernen
via flexibele huisvesting voor jongeren (pilots
Diepenheim, Hengevelde, Hellendoorn)
7. Flexibele en tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten.
8. Kwalitatief programmeren met meer oog voor de
arbeidsmarktopgave (CTR)
Wat is nodig om de kansen te benutten?
Voor deze gecombineerde regionale
leefbaarheidsaanpak zijn kennis, netwerk en geld
nodig. Provincie en partners investeren samen ruim
€ 5 miljoen. Om optimaal te leren van de regionale
aanpak is een extra investering van € 5 miljoen van
het Rijk nodig.
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HCA Regio Zwolle
investeren in mensen
Waar draait het om?
Door globalisering, robotisering, digitalisering,
verduurzaming, energie, vergrijzing en verstedelijking
ontstaat er meer dynamiek in de samenleving en in de
economie. Regio Zwolle heeft als regio met veel export
en een hoge mkb-dichtheid een goede uitgangspositie
om van deze ontwikkelingen te profiteren. Het is
de uitdaging om ondernemers te inspireren om
risico’s te nemen, te investeren in werkenden en
werkzoekenden. Én om mensen die bang zijn om
hun werk en zekerheden te verliezen, te motiveren
om zich een leven lang te ontwikkelen. In een jaar
tijd is het aantal vacatures gestegen van 4.000 naar
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5.000. Er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. 1 op
de 3 werkgevers geeft aan een personeelstekort te
ervaren waardoor zij economisch gezien niet kunnen
groeien. Beschikbaarheid van mensen, voldoende
beschikbare en geschikte arbeidskrachten, is een
belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Ook geldt
dit voor grote opgaven in de regio als energietransitie,
klimaatadaptatie en bereikbaarheid. Deze opgaven
komen in het gedring bij gebrek aan personeel.
Technologisering en robotisering zorgen voor
nieuwe vormen van werkgelegenheid. Dit vraagt om
werknemers met andere skills: kennis en vaardigheden.
Tegelijk bestaat er voor sommige werknemers het

risico dat hun werk verdwijnt, bijvoorbeeld door
automatisering en robotisering. Twee kernwoorden
zijn voor iedereen van belang: wendbaarheid en
weerbaarheid. Wendbaarheid daar waar het gaat om
het updaten van skills en vaardigheden, overstappen
van de ene baan of sector naar de andere en
flexibel omgaan met werktijden en werkplek. Dit
kan niet zonder weerbaarheid: voldoende werk- en
inkomenszekerheid, vangnet om op terug te vallen en
een goede opleiding. Ondanks de economische groei
en de stijging in het aantal vacatures profiteert niet
iedereen mee. Werken aan inclusiviteit doet er nu toe.
Het is van belang dat iedereen in de regio Zwolle zijn
of haar talenten naar vermogen kan ontwikkelen en
een bijdrage kan leveren in de maatschappij. Human
Capital gaat om investeren in mensen, zorgen voor
betrokkenheid en binding met werknemers. De regio
is het ankerpunt voor beschikbaarheid, wendbaarheid
(met weerbaarheid) en inclusiviteit. Een sterke regio is
goed voor iedereen. Regio Zwolle heeft een integrale
aanpak bestaande uit een viertal onderdelen: Regio
Zwolle Ontwikkelfonds, Onderzoeksprogramma,
Ondersteunende communicatie en Organisatie.

ambitie elk jaar tot 500-1.000 extra trajecten komen.
Een vergelijkbare werkwijze ontwikkelen we om
mensen die te maken krijgen met grote wijzigingen
(shifts) op de arbeidsmarkt perspectief in een ander
bedrijf of sector te bieden. Mensen krijgen benodigde
scholing, coaching, begeleiding en plaatsing naar
sectoren en bedrijven waar tekorten zijn of dreigen.
Ongeacht het opleidingsniveau. De bedrijven zijn in
het hele traject betrokken en gecommitteerd. Het
Regio Zwolle Ontwikkelfonds richt zich op “matchen”
met sectorale plannen/aanpakken/arrangementen
die de centrale doelen van de agenda helpen
realiseren. Gericht op werkenden en werkzoekenden.
Matching betreft de inzet van middelen uit eigen
bron te koppelen aan de Ontwikkelfondsmiddelen.
Het Regionaal Ontwikkelfonds fungeert als hefboom
voor het losweken van de extra human capital
investeringen vanuit (samenwerkende) bedrijven,
onderwijsinstellingen, sociale partners en gemeenten
op schaal van de Regio Zwolle.

Wat is de stand van zaken?
Regio Zwolle heeft het afgelopen half jaar
geïnvesteerd in de ontwikkeling van een agenda
en bijbehorende programma in een relatie tussen
Wat zijn de kansen voor Rijk en Regio?
innovatie (topwerklocaties) en investeren in mensen.
Het kabinet hecht waarde aan Leven Lang
Met commitment van alle partners: Regio Zwolle,
Ontwikkelen, Actieplan MKB (benadering en
Economic Board of Zwolle, Zwolse8, Werkbedrijf
betrokkenheid van MKB bedrijven), doorontwikkeling
Regio Zwolle (vakbonden, werkgeversorganisaties en
van Human Capital - innovatiebeleid en de Brede
Welvaart (maatschappelijke impact) vraagstukken in de UWV Werkbedrijf) en arbeidsmarktregio Zwolle. De
aanpak gepresenteerd op 5 april jongstleden aan vijf
regio’s, ook wel genoemd de zogenaamde Regiodeal.
departementen, VNO-NCW en SER. Op basis van de
Tegelijkertijd maakt het onderwijsveld vernieuwde
feedback is de agenda en bijbehorend programma
kwaliteitsafspraken met het Rijk en wordt een nieuw
aangepast. De regiodeal is in voorbereiding en
sociaal akkoord gepresenteerd tussen Rijk en sociale
gesprekken met coördinerend ministerie van LNV lopen.
partners. Regio Zwolle heeft een aanpak ontwikkeld
die in gaat op deze speerpunten en deze in samenhang Conform de vereisten van het ministerie LNV zal in
september 2018 een twopager worden ingediend voor
oppakt. Dat maakt de propositie interessant en biedt
de Regiodeal c.q. Regio Enveloppe. In de Regio Zwolle
dit kansen voor het Rijk.
hebben gemeenten commitment uitgesproken en zijn
alle colleges - gemeentesecretarissen geïnformeerd.
Met de agenda is het doel realiseren van een forse
verhoging van de investeringsquote in menselijk
Wat is nodig om kansen te benutten?
kapitaal. Gericht op het stimuleren van meer
Provincie Overijssel en Regio Zwolle erkennen dat
toekomstgerichte scholing, op het vergroten van de
een extra impuls voor de arbeidsmarkt nodig is
wendbaarheid en innovatiekracht van (individuen)
om de kansen van werkenden, werkzoekenden en
werkenden, werkzoekenden en kwetsbare
ondernemers te vergroten. De Provincie Overijssel is
doelgroepen. Proactief aan de slag met inclusiviteit
bereid om in de basis vanuit de Human Capital Agenda
levert meer sociaal-maatschappelijk en financieel
‘Iedereen in Overijssel doet mee’ een miljoen euro ter
rendement op dan niets doen. Met het Regionaal
beschikking te stellen. Dit zal aangevuld worden vanuit
Ontwikkelfonds is het doel om in vijf jaar tijd 5 tot
middelen die de Provincie Overijssel gereserveerd
10% van alle werkenden te scholen. Met behulp
heeft voor de regiodeals. De Regiodeal van de Regio
van de HCA agenda wilt de regio Zwolle de huidige
Zwolle met het Rijk (50/50) heeft een omvang van
inspanningen vergroten en focussen op de kansrijke
30 miljoen euro (Ontwikkelfonds / HCA Regio Zwolle)
bedrijven en sectoren. Door de geïntegreerde
voor de komende vijf jaar waarin de regio (Provincie en
inclusiviteit doelstelling in alle programma’s en een
gemeenten) een aandeel heeft van € 15 miljoen.
gerichte Zwolse aanpak, heeft de Regio Zwolle de
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Holland City - grenzeloze
gastvrijheid in Giethoorn?
Waar draait het om?
Het HollandCity concept is door het NBTC ontwikkeld om
de spreiding van toeristen, die Nederland bezoeken, te
bevorderen. De bedoeling is dat de druk op Amsterdam
afneemt en men de diversiteit van Nederland ontdekt.
De groei van het aantal internationale gasten zal de
komende jaren enorm zijn. Verschillende regio’s in
Nederland kennen echter al vergelijkbare situaties als
in Amsterdam. Dit betekent dat ook buiten Amsterdam
dringend maatregelen nodig zijn om de toeristendruk te
gaan managen, zoals bijvoorbeeld in en om Giethoorn,
dat een grote internationale publiekstrekker is.
Wij bieden aan om samen met Rijk en betrokken lokale,
regionale en landelijke partijen Giethoorn als proeftuin
te selecteren voor het ontwikkelen van een strategie
voor duurzaam leefbare toeristische hotspots buiten
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Amsterdam. Het thema ‘gasten versus leefbaarheid’
komt dit jaar aan bod tijdens de Nationale Toerisme
Top van 10 oktober, die het ministerie van EZK en het
NBTC organiseren en waarvoor Overijssel gastheer is.
Het naast Giethoorn gelegen Nationaal Park ‘WeerribbenWieden’ vervult een belangrijke rol in de regionale
spreiding van gasten. En ook bijvoorbeeld ‘De
Koloniën van Weldadigheid’ (genomineerd als UNESCO
Werelderfgoed) worden bij de strategie betrokken.
Waar liggen de kansen voor Rijk en regio?
Het groeiende internationale toerisme is een belangrijke
driver voor werkgelegenheid. Willen we daar nationaal
én regionaal maximaal van profiteren, moeten we
binnen HollandCity, maar ook een regionale strategie
hebben. We pleiten er voor om de aantrekkelijkheid van

Giethoorn en directe omgeving te waarborgen door
te kiezen voor een multidisciplinaire benadering,
waarbij alle facetten in evenwicht zijn of met
elkaar worden gebracht. Dit garandeert blijvende
aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, inkomen en
werk. Er liggen kansen voor een nieuwe samenhang
tussen cultuur(historie), natuur en leefbaarheid in dit
gebied; oude stadskernen, klassieke punterbouw en
de voor Nederland unieke rietsector. Het benutten
van de kansen lukt alleen als alle overheden hun
verantwoordelijkheid nemen en de aanpak schragen
met hun kennis, middelen en instrumentarium.
Giethoorn&omgeving vormt hiermee een proeftuin,
waarvan andere toeristische hotspots in Nederland
zullen profiteren.
Wat gebeurt er al?
Het verdiepen van het HollandCity concept, zoals
recent ook door de Tweede Kamer verlangd,
wordt samen met het NBTC in gang gezet. Wij zijn
overtuigd van de kansen die het biedt. De gemeente
Steenwijkerland ontwikkelt een brede geïntegreerde
leefbaarheidsstrategie voor Giethoorn. Nationaal Park
Weerribben-Wieden werkt het bidbook uit, dat voor
de verkiezing ‘Nationale parken van Wereldklasse’ bij
het Rijk werd ingediend. Voor de landbouw-, natuuren milieuopgaven in en om dit park hebben wij een
‘IBP-Vitaal Platteland’ voorstel ontwikkeld.

Wat is nodig om de kansen te benutten?
Om een succesvolle balans te realiseren tussen het
duurzaam gastvrij ontvangen van internationale
bezoekers en tegelijkertijd de leefbaarheid voor de
eigen inwoners te waarborgen, is steun van het
Rijk onontbeerlijk.
• Wij willen met Rijk, gemeente (-n), bedrijfsleven
en bewoners de volgende maatregelen nemen:
• Een nieuw openbaar vervoersconcept van,
naar en binnen Giethoorn en de directe omgeving,
inclusief passend parkeerbeleid;
• Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit
in en om Giethoorn;
• Een spreidingssysteem voor bezoekende
toeristen over seizoenen en producten;
• Het vergroten van de aantrekkelijkheid in
meerdere seizoenen en een bijbehorende
specifieke marketing;
• Het hernieuwd balanceren van cultuur,
natuur, duurzaamheid en leefbaarheid
(inclusief evenementen);
• Een koers voor een Nationaal Park
van wereldklasse.
Wij zullen samen met de gemeente Steenwijkerland
een bijdrage van circa € 5 miljoen leveren aan deze
strategie en maatregelenpakket. Aan het Kabinet
vragen wij dit bedrag te verdubbelen.
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Klimaat actieve steden in Overijssel

Waar draait het om?
Extremere weersomstandigheden leiden tot
ruimtelijke, economische en ecologische knelpunten
(wateroverlast en hittestress in steden, economische
schade bijvoorbeeld in de landbouwsector,
veranderende natuur, problemen in de (digitale)
infrastructuur. De oorzaak, klimaatverandering, is niet
op korte termijn weg te nemen. Wel kan de schade
worden beperkt door de ruimte en leefomgeving
anders in te richten.
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Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
Overijssel is koploper in klimaatadaptief handelen,
zowel in het experimenteren met maatregelen als in
het experimenteren met vernieuwende wijzen van
samenwerking. Zowel de wijze van samenwerking
in de regio, als de praktijkgerichte casussen zijn
input voor andere regio’s in Nederland. Daarmee
dragen we bij aan de landelijke doelstellingen
van het Deltaprogramma (DPRA), de Nationale
Adaptatiestrategie (NAS) en het Interbestuurlijk

Programma om in 2020 klimaatadaptief te handelen
en in 2050 klimaatadaptief en veilig ingericht te zijn.
Wat is de stand van zaken?
In de regio IJssel-Vechtdelta wordt al enige tijd
gewerkt aan concrete maatregelen om tot een
waterrobuuste en klimaatadaptieve inrichting te
komen, als opmaat voor een regionale aanpak
en doorvertaling. Daaropvolgend heeft Overijssel
als eerste provincie een integrale regionale
klimaatstrategie (RAP) opgesteld als pilot voor het
ministerie van I&W. Daarbij is in de provincie breed
netwerk opgebouwd met verschillende organisaties
en disciplines: overheden, bedrijfsleven, natuur- en
milieuorganisaties, belangenorganisaties.
In verschillende samenwerkingsverbanden zoals Klimaat Actieve Stad (KAS) Twente, Living
Lab, Citydeal en Climate Campus – wordt op
vernieuwende wijze samengewerkt. Een voorbeeld
is dat klimaatadaptatie bij iedere stadsontwikkeling
wordt meegenomen in KAS Twente. Daarnaast is het
Living Lab aangemerkt voor het nationaal programma
Ruimtelijke Adaptatie als samenwerkingsverband
tussen de Overijsselse steden. Om de opgave van
klimaatadaptatie versneld uit te kunnen voeren,
wordt er in de werkregio’s gewerkt aan het vertalen
van de 7 ambities uit het Deltraprogramma naar
een gezamenlijk stappenplan, gericht op een
klimaatadaptieve inrichting in 2050 o.a. op basis van
stresstesten.
Wat is nodig om de kansen te benutten?
Bij het opstellen van het Regionaal Adaptatie Plan
hebben partners aangegeven dat er extra budget
nodig is om de omgeving – en met name het stedelijk
gebied - veilig en volledig klimaatadaptief in te
richten. Het gaat met name om extra kosten voor
herinrichting van de leefomgeving op langere termijn
te voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

1. D
 e Regio Zwolle. De spoorzone Zwolle is een
belangrijk knooppunt voor de regionale economie
en bereikbaarheid. De stationspleinen voor en
achter, het busstation, de straten langs het station,
en de aangelegen Hanzebadlocatie worden
klimaatrobuust ingericht. Zo zal de fietsenkelder
dienen als waterberging. Ook worden omliggende
woonwijken en kantoorpanden vergroend en
voorzien van duurzame energie. Tegelijkertijd
wordt gekeken hoe de herontwikkeling van het
gebied regionale knelpunten op kan lossen. Met
de inrichting van een watercasco buiten de stad,
wordt de wateroverlast in de stad en ommeland
opgelost (door het water om de stad heen te
geleiden). Er is voorzien in een blauwe ader aan de
noordzijde van het station als onderdeel van het
watercasco. Bij de gebiedsontwikkeling worden
stakeholders en bewoners uitgenodigd om mee te
denken in oplossingen, wat ook weer zorgt voor
bewustwording (van o.a. klimaatadaptatie).
2. In de regio Twente wordt veel wateroverlast
ervaren (met name in steden Enschede, Almelo,
Hengelo en ook in Oldenzaal). Om de steden nu en
in de toekomst veilig en aantrekkelijk te houden,
worden stedelijke (her)inrichtingen in verschillende
programma’s benut om klimaatadaptatie als
meekoppelkans mee te nemen. In Enschede wordt
een stadsbeek ontwikkeld om te zorgen voor een
gezonde en aantrekkelijke leefomgeving (ruimtelijke
kwaliteit), waarbij de stadsbeek tegelijkertijd zorgt
voor extra opslag voor water. Voor de stad Almelo
wordt een haven en waterplein aangelegd, om een
aantrekkelijke woon-en werk omgeving te creëren
en om meer toeristen te trekken. Tegelijkertijd
wordt een water(berging) aangelegd en groen in de
stad gerealiseerd om wateroverlast en hittestress te
beperken. Bij de herinrichting voor een gezonde en
veilige stad Hengelo worden oude beken hersteld
om wateroverlast en grondwaterproblematiek
op te lossen. In Oldenzaal wordt gewerkt om het
historische karakter terug te brengen (o.a. vanuit
leefbaarheid en toerisme). De oude stadsgracht
wordt benut om oplossingen voor wateroverlast te
bieden.
De regio zal naar verwachting zelf minstens 200
miljoen investeren in het klimaatactief maken
van haar steden in de lopende programma’s.
Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van een
nadere concretisering op basis van stresstesten en
risicodialogen, zoals het Deltaprogramma vraagt. Uit
die analyse zal ook blijken welke bijdrage van het
Rijk nodig is om de genoemde meekoppelkansen
te benutten om in 2050 klimaatadaptief en veilig
ingericht te kunnen zijn.
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Vitaal Platteland:
Wieden Weerribben
Wat speelt er?
Nationaal Park Wieden-Weerribben is gelegen in een
veenweidegebieden van ca 35.000 ha. Landbouw en
toerisme zijn belangrijke economische functies in het
gebied. In dit gebied komt een aantal opgaven samen,
waaronder:
• Toekomstbestendige inrichting en beheer van de
Natura20000 gebieden Wieden Weerribben in
het Nationale Park;
• De uitvoering van de Programmatische
Aanpak Stikstof (gebiedsgerichte maatregelen);
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• De bodemdaling in de veenweidegebieden en
de optimalisering van de waterhuishouding;
• Verduurzaming landbouw: landbouwstructuurversterking en toekomstbestendige landbouw
in veenweidegebieden (verduurzaming,
verdienmodellen);
• Toenemende toerisme: economische kansen
benutten en negatieve gevolgen, onder andere
ten aanzien van de leefbaarheid van in de kernen,
voorkomen (separaat fiche);
• De klimaatopgave: verminderen broeikasgasemissies vanuit veenweidegebieden.

Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
• Uitvoering Natura2000-opgaven
Voor de gebieden is een Natura2000-beheerplan
opgesteld en een PAS-gebiedsanalyse. Deze
zijn momenteel in deels in uitwerking / deels in
uitvoering. In de planuitwerking zijn twee complexe
en urgente deelopgaven naar voren gekomen die
nader onderzoek, experimenteren en besluitvorming
vragen om tot toekomstbestendig beheer van het
gebied te komen:
• Het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit.
Deze problematiek is mede het gevolg
van het landgebruik in het omliggende
veenweidegebied;
• Het graven van petgaten. Een complexe en dure
maatregel waarbij ook veel broeikasgasemissies
vrijkomen.
Nader onderzoek, experimenteren en besluitvorming
omtrent deze twee maatregelen is urgent.
• Bodemdaling in de veenweiden gebieden
De totale opgave omvat de deelgebieden
Mastenbroek en Kampereilanden, Staphorsterveld
en Oldematen en de kop van Overijssel. Door
veenoxidatie, peilverlaging en veenzetting daalt
de bodem in deze gebieden tussen de 1 en soms
wel 3 cm per jaar. Het wordt steeds moeilijker om
goed peilbeheer te voeren. De ontwikkeling van
een toekomstbestendige waterhuishouding vraagt
nader onderzoek, nader experimenteren en op grond
daarvan nadere besluitvorming.
•K
 limaatopgave
De broeikasgasemissies als gevolg van veenoxidatie
in veenweidegebieden in Nederland dragen voor
ca 6 Mton CO2 equivalenten bij aan de totale
broeikasgasemissies van ca 25 Mton van de sector
“landbouw en landgebruik”. Momenteel worden
in het kader van het klimaat- en energieakkoord
afspraken gemaakt over de aanpak van deze
emissies.

Wat is al bereikt?
In deze brede context speelt een groot aantal specifieke
deelprojecten. De verschillende deelprojecten kennen
ieder eigen tijdpaden. Sommige zijn in verkenning,
andere in uitwerking, andere in uitvoering.
Wie werken er samen?
De deelprojecten worden aangepakt In verschillende
samenwerkingsverbanden: Rijk (Natura2000, PAS,
klimaat, verduurzaming landbouw), provincies,
gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO-noord,
Waterschap DWOD.
Wat wordt er al geïnvesteerd, wat is er nodig?
In dit gebied is het van belang de opgaven voor natuur,
water, landbouw, klimaat, economie en leefbaarheid
in samenhang op te pakken. Voor een deel van
deze thema’s bepaalt het Rijk (mede) de kaders en
gebiedsopgaven. Daarmee is het Rijk een natuurlijke
gebiedspartner. Specifiek vragen we van het Rijk:
• Duidelijkheid over de lange termijn opgaven en
hierbij fasering van de tussenopgaven (met namen
klimaat en natuur),
• Flexibiliteit in kaders en instrumenten/ bereidheid
hierover mee te denken en waar nodig ook hiervoor
samen naar Brussel te gaan. En goed voorbeeld
hiervan is de inzet van het Rijk mb.t.
het scheurverbod in de landinrichting gebieden.
• Inzet kennis en onderzoek t.b.v. gebiedsopgaven.
Onder andere kennis over toekomstbestendig
cyclische beheer van de veengebieden in de
Natura2000-gebieden. Hoe ziet dat er uit, ook
economisch.
• Middelen of financieringsmechanismen voor
opgaven in deze gebieden die van (inter-)
nationaal belang zijn;
•H
 et graven van petgaten en het verbeteren
van de oppervlakte water kwaliteit;
• Toerisme: de opgave voor nationale spreiding
• De Klimaatopgave van de veenweidegebieden
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Kennispark Twente

Waar draait het om?
Kennispark Twente is één van de tien (volwassen)
innovatiecampussen van nationaal belang. Deze
sterke positie is onlangs opnieuw bevestigd in het
rapport ‘Inventarisatie en meerwaarde campussen’ van
Buck Consultants (2018). Kennispark Twente is een
gewilde vestigingsplaats voor nieuwe bedrijvigheid
en een motor voor de ontwikkeling van de high tech
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werkgelegenheid in de regio. De op het Kennispark
gevestigde Universiteit Twente vormt de bakermat
van veel nieuwe high tech toepassingen. We hebben
met Kennispark goud in handen als het gaat om de
ontwikkeling, toepassing en vermarkting van nieuwe
technologieën. Kennispark laat de laatste jaren groei
zien en heeft uitzicht op forse verdere groei. Denk aan
de realisatie van twee technology centres eind 2018

en 2019 met vele honderden nieuwe arbeidsplaatsen.
De faciliteiten die deze centra ter beschikking stellen
aan startups en scaleups zorgen - op termijn - tot een
nog groter werkgelegenheidseffect.
Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
De verdere ontwikkeling van Kennispark Twente
draagt bij aan het behoud van de internationale
toppositie van Nederland als innovatieland. Het leidt
tot versterking van de aantrekkelijkheid van Twente
voor talent, op alle niveaus in alle regiogemeenten.
Dankzij de toename van banen in de hightech sector
zal de verdringing van werkgelegenheid door hoger
opgeleiden op termijn afnemen.
Daarnaast biedt investeren in Kennispark Twente direct
rendement: de regio kan groei van werkgelegenheid
én behoud van een uitstekende kwaliteit van leven
uitstekend combineren. Daar waar het in andere delen
van ons land piept en kraakt als het gaat om ruimte
voor bedrijvigheid en talent, geldt dat niet in Twente.
Ook levert de toepassing van nieuwe technologie
een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de
sustainable development goals van de VN.
De nabijheid van en samenwerking met de
Kennisinstellingen in MONT-verband vormt
daarvoor een extra impuls.
Wat is de huidige stand van zaken?
Het aantal bedrijven en de werkgelegenheid op
Kennispark groeide de afgelopen vier jaar van 400 tot
450 respectievelijk van 8.500 tot 9.000). Er ligt een
gloednieuwe, breed gedragen, gebiedsstrategie die
rust op twee pijlers: 1) profilering en branding van
het gebied en 2) het realiseren van een dynamische,
aansprekende toplocatie. De samenwerking tussen de
vier O’s is op Kennispark vanzelfsprekend. De Twentse
ondernemerschapscultuur is gemeengoed
in het bedrijfsleven (‘aanpakken’) én het onderwijs
(van primair onderwijs tot de universiteit).
Niet in de laatste plaats maakt Kennispark integraal
onderdeel uit van het succesvolle regionale
ecosysteem rond kennis, talent, geld, netwerken
en infrastructuur, enthousiast aangejaagd door de
regionale accelerator ‘Novel-T’.

versterking van de aantrekkingskracht van de openbare
ruimte en ondersteuning van gezamenlijke onderzoeksen productiefaciliteiten.
Verder ligt er een noodzaak om actiever te sturen
op evenwichtige economische ontwikkeling van
alle regio’s in Nederland, waarbij investeringen en
desinvesteringen/ impact op de leefomgeving met
elkaar in balans zijn.
Het gaat hier om een opgave ter grootte van 500
miljoen tot 1 miljard euro, grotendeels op te brengen
door de kennisinstellingen en de markt. Met een
lager rendement en langere terugverdientijden dan
in de markt gebruikelijk zijn. Een aantal van deze
investeringen komt alleen van de grond als vooraf de
onrendabele top is afgedekt (ca. 10%). Wij schatten
dat tenminste € 50 miljoen nodig overheidsfinanciering
nodig is om tot realisatie van deze opgave te komen.
Met een ontwikkelingsfonds ter grootte van dat
bedrag kan de regio die stappen zetten die nodig zijn
deze ontwikkelingen te realiseren en te versnellen.
Uitgaande van een dergelijke financieringsconstructie
vragen wij het Rijk een bijdrage van € 25 miljoen.
Het verkrijgen van de pilot-status van de nationale
investeringsmaatschappij Invest-NL kan de aangesloten
private ontwikkelingen op de locatie Kennispark
Twente een impuls geven.

Wat is nodig om de kansen te benutten?
Allereerst vragen we het Rijk om ondersteuning in
het organiseren van ruimte om innovaties binnen
Nederland sneller te kunnen testen en lanceren: de BV
Nederland als launching testplatform.
Ook willen we samen investeren in meer en
betere gezamenlijke voorzieningen (denk aan de
herstructurering van incourant vastgoed, de realisatie
van nieuwe bereikbaarheidsvoorzieningen, de
ontwikkeling van de tweede fase van de Gallery,
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Talent halen en houden
Waar draait het om?
De regio Twente kent een groot aantal vacatures op
technisch vlak. In dit fiche gaan we dieper in op de
krapte aan de bovenkant van de arbeidsmarkt (HBO/
WO). Alleen al in de regio bedraagt het aantal vacatures
op dit terrein minimaal 1.000 vacatures (info Twente.
com). Voor de regio is het van belang niet alleen het hier
wonende of studerende talent vast te houden, maar ook
voldoende nieuwe bedrijvigheid aan te trekken om deze
en toekomstige jongeren een baan te bieden.
Waar zijn we nu mee bezig?
In december 2017 heeft de gemeente Enschede als
initiatiefnemer een convenant getekend met de vier
kennisinstellingen, Universiteit Twente (UT), hogeschool
Saxion, AKI ArtEZ en ROC van Twente.
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Doel van het convenant is een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de regio met
een magneetwerking voor talent en pionierende
ondernemers. De focus leggen de partijen, naast hun
eigen beleid, de komende jaren op de volgende drie
thema’s:
• Talent halen en houden. Dit thema is gericht op het
aantrekken, boeien en binden van talent. Het bevat
activiteiten die bijdragen aan een slimmere stad die
aantrekkelijk(er) is voor talentvolle ondernemers,
studenten en inwoners.
• Smart Society (Enschede Lab voor maatschappelijke
vraagstukken regiobreed) Kennisinstellingen leiden
studenten op die uitblinken door hun vermogen
hoogwaardig talent te combineren om zo oplossingen
voor de vragen van de toekomst te vinden, samen met

bedrijven en overheden in binnen- en buitenland.
• Vestigingsklimaat. Twente wordt mede als gevolg
van de grensligging als ‘ver weg’ ervaren, waardoor
agglomeratievoordeel en borrowed size effecten
grotendeels uitblijven. Het verbeteren van de
bereikbaarheid (sneller, vaker, beter) helpt zowel de
gemeente als de kennispartners om samenwerking
aan te gaan c.q. te intensiveren met andere
stedelijke regio’s waaronder Münster en Osnabrück;
• Op de plek van het voormalig ziekenhuis van
Enschede wordt door LIFE en Saxion samen
een open innovatie campus gerealiseerd van
55.000 m2 waar wonen, werken en studeren samen
gaan, evenals recreëren, kunst, cultuur en sport.
Kosten Saxion/Life
Om dit initiatief mogelijk te maken en te ondersteunen
is inmiddels een grootscheepse verbouwing ingezet,
waarvan de kosten meer dan € 17 mln. bedragen.
Alleen al voor het ontwikkelen van het hart en de
community ruimten is voor 2018/2019 een bedrag van
€ 8 mln. voorzien. Tevens financiert Saxion de inzet
van wetenschappelijk personeel en studenten over de
5 communities; geraamd op € 7,5 mln. per jaar
Wat zijn de kansen voor Rijk en Regio?
Met behoud van meer hoogopgeleiden ontstaat een
aantrekkelijke en veerkrachtige regio. Ook het ‘merk
Twente’ wordt geladen: een innovatieve regio waarbij
bedrijven werken aan oplossingen die over heel de
wereld worden toegepast. Een merk dat ook de rest
van Nederland op de wereldkaart zet.

Wat is nodig om de kansen te benutten?
Om de kansen te benutten zal een verdere uitvoering van
bovengenoemde plannen nodig zijn. Om samenwerking
tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven te faciliteren,
bedrijven aan te trekken, startups een plek te geven, en
(top)talent te werven en behouden, is er grote behoefte
aan doorontwikkeling van dynamische en aantrekkelijke
‘campussen’ waar wetenschap, innovatie, fieldlabs,
bedrijvigheid en talent bij elkaar gebracht worden.
Gevraagde Rijksbijdrage
• Voor de invulling van de verbouwing ten behoeve van
de verdergaande ontwikkeling van living labs en field
labs, onderzoeksfaciliteiten en onderzoek is voor de
komende jaren € 1,5 mln. nodig. Gerekend over 4 jaar
is een rijksbijdrage van € 6 mln. nodig.
• Concrete plannen Talent halen en houden. € 3,4 mln.
• Huurgarantie voor de afname van de bedrijfsvloeren
met een aflopend karakter over de komende vijf jaar:
het eerste jaar € 500.000 aflopend naar nihil over 5 jaar.
In totaal een bedrag van € 1,5 mln.
• Voor de realisatie van het hart wordt een subsidie
gevraagd voor de fysieke ingrepen van een deel van de
daarmee gemoeide kosten, zodat dit sneller volledig te
realiseren is en duurzaam exploitabel. Van de overheid
wordt gevraagd een langjarige financiering van de
fysieke verbouwing van het hart mogelijk te maken,
met een aflossingsvrije en rentevrije periode van 4 jaar.
Uitgaande van een financieringsbehoefte van 4 jaar
en een rentepercentage van ca 4% is de gevraagde
rijksbijdrage € 1,3 mln.
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Opleidingsfaciliteiten op/om S/PARK

Waar draait het om?
Eind 2017 zijn AKZO Nobel, de provincie Overijssel en
de gemeente Deventer het eens geworden over de
doorontwikkeling van de voormalige productielocatie
van de AKZO in Deventer tot een hoogwaardige R&D
campus met als speerpunt highly reactive chemicals
onder de naam S/PARK. De al aanwezige R&D
faciliteiten van AKZO zijn het startpunt van chemisch
ecosysteem met onderzoekers, afstudeerders, startups
en entrepreneurs die zich rondom dit thema op
S/PARK kunnen vestigen. Daarnaast richt de locatie
zich ook op het hosten van opleidingsfaciliteiten in
de laboratorium- en procestechnologie, op MBO,
HBO en WO niveau. Samenwerking met bestaande
instellingen en initiatieven in de regio als Saxion
Hogescholen, ROC Aventus en Technicampus wordt
inmiddels gezocht en gevonden. Het succes van
S/PARK is mede afhankelijk van de mate waarin
voorzien kan worden in adequaat opgeleid personeel.
Een volgende logische stap is het realiseren van
praktische opleidingsfaciliteiten. Momenteel wordt
nader verkend of dit uitgroeit tot een Fieldlab
Circulaire Technologie (Circulaire Economie).
Wat zijn de kansen voor Rijk en regio?
De activiteiten rondom het S/Park geven een
versnelling aan de technologie-ontwikkeling en
bedrijvigheid op en rond het S/PARK. Zonder goed
geoutilleerde faciliteiten zijn dergelijke experimenten
niet goed mogelijk. Naast labexperimenten op kleine
schaal omvat het S/Park mogelijkheden om nieuwe
processen op te schalen richting pilot scale installaties.
Hiervoor zijn ook vergunningen nodig welke voor het
gehele AKZO terrein in Deventer reeds aanwezig zijn.
Het fieldlab heeft mede als doel om MKB en
opleidingen met elkaar in verbinding te brengen.
De behoefte bij bedrijven neemt echter toe, zeker
richting hoogwaardige technologie ontwikkeling.
De verplaatsing van de productie van bulkchemie uit
Deventer naar Polen biedt vanwege de beschikbaar
komende ruimte kansen om met innovaties aan te
slag te gaan met bedrijven, startups, studenten en

docent-onderzoekers van Saxion, Aventus en ook
de Universiteit Twente. Dit geeft een nieuwe impuls
richting hoogwaardige werkgelegenheid in de
Cleantechregio.
Met het realiseren van een hoogwaardige
opleidingsfaciliteit in of bij S/PARK op het vlak van
chemie en procestechnologie kan hierin worden
voorzien. Daarnaast kan deze opleidings- en R&Dfaciliteit ook voorzien in de vraag naar personeel
en faciliteiten voor diverse (bio-) chemische en
circulaire bedrijvigheid die zich rond S/PARK inmiddels
manifesteert. En we dragen hiermee bij aan de
versteviging van de technologische workforce van
de BV Nederland.
Wat is de stand van zaken?
Met de investering van 21 miljoen euro in de
ontwikkeling van S/PARK door AKZO, Overijssel en
Deventer is basis voor de campus S/PARK gelegd.
Vanuit Saxion Hogescholen wordt nu de mogelijkheid
verkend voor het realiseren van een Fieldlab Circulaire
Technologie (Circulaire Economie). S/Park en Saxion
bekijken de mogelijkheden om dit tot een fieldlab
statuss te brengen. Daarnaast is er het idee van
“shared facilities”: Saxion, Aventus en bedrijven
die zich op het DOIC-terrein vestigen, krijgen de
mogelijkheid om hoogwaardige analyse-apparatuur
van AKZO R&D te gebruiken en de kennis van R&D
medewerkers in te zetten.
Wat hebben we nodig van het Rijk om deze
kansen te benutten?
De benodigde investeringen en exploitatiekosten
voor de projecten zullen gevonden moeten worden in
middelen afkomstig van de industrie, de overheid en
het onderwijs. Gezien het aanzienlijke bovenregionale
en publieke belang voor het behouden en versterken
van de kennis- en concurrentiepositie van de
topsector chemie in Nederland, vragen wij ook
om een bijdrage vanuit het Rijk. Deze zal binnen
afzienbare tijd nader onderbouwd worden vanuit de
betrokken partners.
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HCA Cleantech Regio - Iedere werkgever
de medewerkers die nodig zijn
Waar gaat het om?
In de Agenda Cleantech Regio heeft de Cleantech
Regio zich een aantal heldere doelen gesteld op het
gebied van Energietransitie, Circulaire Economie,
Innovatie, Human Capital, Leefomgeving en het
vestigingsklimaat. Zonder goede arbeidskrachten
kunnen wij onze ambities niet realiseren. Daarom
wil de regio verder investeren in de tekorten aan
mensen in de techniek, ICT, zorg, logistiek en horeca.
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We zorgen dat voldoende talent inzetbaar is en blijft
voor onze ambities. We investeren in het werven
van top talenten in en voor onze regio. Recent
arbeidsmarktonderzoek toont aan dat de grootse
uitdaging voor de regio ligt in het werven, binden en
boeien van HBO en WO opgeleiden in de techniek en
ICT. Investeren in de zorg en techniek op MBO niveau
vraagt ook de nodige aandacht.

Waar liggen de kansen voor Rijk en regio?
Het kabinet hecht waarde aan een Leven Lang
Ontwikkelen. De Cleantechregio investeert in
medewerkers door het aanbieden van passende
programma’s voor een leven lang ontwikkelen.
Daarbij hanteren wij uitgangspunten van sociale
innovatie en actieve inclusie. We ontwikkelen
nieuwe onderwijsconcepten die beter aansluiten
bij de toekomstige arbeidsmarkt. De ambitie
is om via banensprintplannen 1000 werk en
omscholingstrajecten te realiseren om mensen in
de Cleantech sectoren aan de slag te krijgen.
We investeren in toptalenten door het ontwikkelen
van een regionaal toptalentenprogramma. Hiermee
willen we talentvolle starters werven en behouden
voor de arbeidsmarkt. In 2023 hebben we 10.000
vacatures ingevuld vanuit dit toptalentenprogramma.
De Cleantech Regio wil een aantrekkelijke stageregio
zijn door het bieden van een regionaal programma
dat voldoende stage en leer plekken biedt voor
talenten. Ons beleid op het gebied van woonen vestigingsklimaat voor deze groep maakt
hier integraal onderdeel van uit.
Wat gebeurt er al?
De Cleantech Regio zorgde de afgelopen jaren met
het Akkoord van Beekbergen en het sectorplan
Werk maken van Werk een kleine 4000 matches
op de arbeidsmarkt. De Cleantech Regio was de
eerste regio die een sectorplan heeft ingediend bij
het Rijk en succesvol heeft afgerond. Ons recente
arbeidsmarktonderzoek geeft scherp aan waar
tekorten zijn en waar behoeften liggen. Gecombineerd
met een analyse van de veranderingen die optreden
als gevolg van robotisering en automatisering geeft
dit een goed beeld van onze opgave. We zoeken de
samenwerking met de regio Zwolle in de versterking
van MBO en HBO.

Met Apeldoorn Stagestad is er reeds een basis gelegd
voor het regionaal stage- en leer programma. In
Deventer wort gewerkt aan een actieplan om meer
ICT’ers te werven, binden en op te leiden. Daarnaast
leverde de het Techniekpact 2012 – 2016 succesvolle
projecten op en we gaan door met onze activiteiten
om jongeren te laten kiezen voor leren en werken in
de techniek. De ambitie is om in 2020 40% van alle
leerlingen een beroepsopleiding te laten volgen in de
richting Techniek.
Wat is nodig om de kansen te benutten?
De Cleantech Regio is een duidelijke DUS regio.
De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrenzen
en dit maakt dat ook investeren in de arbeidsmarkt niet
ophoudt bij de gemeentegrens. De kracht van Oost laat
een duidelijke pendel zien binnen de Cleantech Regio
tussen de Cleantech Regio en Zwolle. Investeren in de
arbeidsmarkt in de Cleantech Regio is de investeren
in de arbeidsmarkt van Overijssel. Investeringen
en intensiveringen zijn nodig op o.m. volgende
onderdelen:
• MBO en HBO/Techniek, o.a. door verdere
uitbouw van Technicampus en versterken instroom
via Techniekpact
• MBO en HBO/Zorg, o.a. door verdere uitbouw van
de uitvoering van het regionaal Zorgpact tussen
instellingen, opleiders en gemeenten
• HBO/ICT, met meer opleidingsplaatsen, leerwerkbanen, omscholing, zij-instromers en werving in
binnen en buitenland is nodig om hier in te voorzien
• MBO en HBO-proces- en lab-techniek (zie ook
Fieldlab S/PARK)
• Dit wordt de komende maanden uitgewerkt in een
concrete HC Agenda voor de Cleantech Regio.
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