WIE DOET MEE
MET APELDOORN?

Agenda Stad
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Iedereen met ideeën is welkom in Apeldoorn. Werken aan onze toekomst doen we samen met anderen.
Burgerparticipatie en triple helix, cocreatie en netwerken, zijn voor ons geen mooie woorden.
We nodigen rijk en Europa uit om met ons kennis te maken. Graag vertellen we wie we zijn, wat we
doen, en hóe we het doen. Alles gericht op banen, op innovatie en op die broodnodige energietransitie.
We nodigen rijk en Europa uit met ons aan twee City Deals te werken.
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STAD IN GELDERLAND

Ondernemers, onderzoeksinstellingen en overheden uit de stedendriehoek
vormen een regionale Strategic Board. Ambitieus en ondernemend rond
energietransitie en circulaire stad. We innoveren én zetten innovaties om in
productie en toepassing. Meer dan een agenda, we zijn al aan de slag, doe
met ons mee.

Vaste podia zijn weg, nieuwe losvaste netwerken brengen enthousiasme en
daadkracht. Met de Veluwe, de rivieren en randmeren, de steden en musea,
hebben we goud in handen. Bereikbaar voor rondom 50 miljoen stede
lingen. Wie doet mee met een grote kwaliteitssprong?

De vier Gelderse steden en de provincie werken samen. We nemen een
belangrijke plek in binnen het Nederlandse stedennetwerk. Veel innovatieve
en creatieve kracht; veel werkgelegenheid en een hoge woonkwaliteit; erf
goed, natuur en identiteit te over. De Gelderse steden - Gelrestad - voelen
zich thuis op de Agenda Stad/Urban Agenda.
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DEAL: CLEANTECH REGION
De Cleantech Region is een triple

Kijk mee! thema’s op een rij (vimeo)

helix verband dat het directe product
is van de Strategic Board. Bedrijven
(zeer vele!), werkgeversorganisa
ties (VNO-NCW), onderwijs (Saxion,
Aventus en Wittenborg) en over
heden (gemeenten én twee provin
cies) werken hierin al bijna drie jaar

De Cleantechregio is bovengemiddeld sterk waar het
gaat om bedrijven voor wie cleantech de core business

samen.

Wie doet mee met Apeldoorn?

Cleantech zet schone technologie in voor duurzame pro
ducten en verbindt daartoe de ketens van consumptie en
productie. De inzet is dat energie, grondstoffen, water
en bodem hergebruikt worden en voor de toekomst
beschikbaar blijven.
Rond elk thema wordt een bedrijvencluster gebouwd
met een trekker. Op zoek naar versterking, naar 1+1=3,
naar crossovers, naar extra waarde door samenwerking.
We zijn hard bezig met onze agenda – een groeidocu
ment (agenda cleantechregio). Maar we zijn intussen ook
al aan de slag.
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is. Het aantal banen (nu 8.000) moet – net als de
omzet – elk jaar met 10% stijgen.
De extra kracht die deze regio inbrengt is het
grote vermogen om innovaties op dit terrein te
vertalen naar producten en naar productieproces
sen. De Cleantechregio maakt innovatie ‘gewoon’.
Van experiment naar routine. Op weg naar
energieneutraliteit.

Ontzettend veel bedrijven zijn, op het raakvlak van
innovatie naar maakindustrie, actief op dit vlak.
Op vier vlakken willen we grote stappen maken:
• In de fysieke omgeving is veel te winnen,
van isolatie via warmte-terugwinning tot
rendementsverhoging.

Voor mensen die ons nog niet goed kennen, begin
dán met dit overzicht (cleantech van boven gezien
(vimeo)).
CIRCULAIRE STAD
Acht gemeenten (Apeldoorn tot Zutphen) hebben
samen met bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek
het doel uitgesproken om snel door te groeien naar
een circulaire economie.
De gemeenten hebben samen met ‘hun’ bedrijf
Circulus Berkel al een grote stap gemaakt. Gemid
deld biedt men in de regio per persoon 149 kilo
restafval aan, waar dat landelijk 240 kilo is. Maar
de regio wil verder. Verder met scheiding van afval
en verder met het verminderen van restafval. In
2020 moet dat minder dan 100 kilo zijn.
Door afval te gebruiken als grondstof, kunnen we
ketens sluiten en het gebruik van primaire grond
stoffen beperken. Daarvoor is innovatiekracht
nodig en worden partners gezocht – binnen de
regio zijn die er al.

Wie doet mee met Apeldoorn?

Wie van buiten de regio doet mee? Bijdragen
kunnen liggen op economisch, milieutechnisch
en op sociaal vlak, en van toepassing zijn op elk
onderdeel van de keten: van productie tot aan
verwerking.
Apeldoorn en de Cleantechregio zoeken partner
ship, commitment, denkkracht en investerings
kracht. Bij ons kan de circulaire stad grote stappen
maken, en is de ontvankelijkheid én de technische
inzet groot. De beste ruimte voor innovaties, pilots
en experimenten. Doe mee, kijk mee, leer samen
met ons.

ENERGIETRANSITIE
Daarin is Apeldoorn niet de enige. Maar Apeldoorn
en de regio hebben wel iets bijzonders te bieden.
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In Apeldoorn en de Cleantechregio zitten belang
rijke, innovatieve en grote bedrijven op dit
terrein. Hun werkterrein is veel groter dan onze
regio, maar hun experimenteerruimte is hier.
Die kracht willen we met collega-bedrijven, met
woningexploitanten (corporaties, VVE’s, buurten
en eigenaren) en met overheden (maatschappe
lijk vastgoed) ondersteunen en versterken.
• In productieomgevingen is veel te winnen: van
rendementsverhoging in het productieproces
tot een aanpak voor een bedrijfsterrein in zijn
geheel.
Dát is de bijzondere kracht van onze regio. Die
willen we nog verder versterken. We willen vooral
dat hier wordt geleerd en beproefd wat elders
kan worden toegepast. De Cleantechregio als
proeftuin, openbare leerschool, exporteur van
direct toepasbare Clean-technieken. De bedrijven
op de Ecofactorij en de aanpak van het waterzui
veringsbedrijf zijn daar mooi voorbeelden van.
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• In mobiliteit is veel te winnen van gebruik (nóg
meer fietsgebruik en hoog renderend open
baar vervoer) tot techniek (van waterstof tot
elektriciteit).
Deels een zaak van de overheid, deels van het
bedrijfsleven, deels van de mobiliteits-consu
ment. Apeldoorn verkent zijn toekomst met de
blik op 2040 – maar is niet van plan het bij een
stip op de horizon te laten. Wie verkent mee, wie
wil met ons stappen maken – in de binnenstad
maar ook in landelijk gebied? Voor experimen
ten (bussen-op-waterstof) zijn wij niet bang.
• In productie van duurzame energie door stimu
lering over een breed vlak – van bio-energie via
zonne-energievelden naar windenergie. Klein
schalig en grootschalig, van burgercoöperaties
tot ondernemingen.
Overal zie je energie-initiatieven ontstaan (Ker
schoten, deA, Zonnedorp Loenen, Lindenhove),
die op hun manier en voorwaarden uiteindelijk
weer de middelgrote en grote producenten ont
moeten. Wij zetten in op de breedte en hebben
daar al veel ervaring mee. Met anderen willen
we zoeken naar versnelling in de binnenstad, in
woongebieden, op bedrijfsterreinen – versnelling
is nodig.

Wie doet mee met Apeldoorn?

OP ZOEK NAAR NIEUWE
FINANCIERINGSMODELLEN
Hoe kan je er voor zorgen dat elke euro het moge
lijk maakt om er nog vier uit geven? We moeten op
zoek naar andere modellen dan onuitgesproken en
per saldo onzeker ‘vliegwieleffect’. Samenwerking
tussen investeerders, financiers en overheid moet
zicht geven op échte versnellers.
Vooral rond investeringen in ‘anders omgaan met
energie’ zijn modellen denkbaar die vertrouwen
bieden bij alle drie betrokken partijen. In een groot
isolatieproject in Gelderland zijn goede ervaringen
opgedaan, waarbij een grote versnelling is bereikt.

STEDENDRIEHOEK LEERT EN
STEDENDRIEHOEK WERKT
Twee resultaatgerichte platforms die 1 op 1 met
de Strategic Board zijn verbonden. Scherp op de
noodzaak een goed functionerende arbeidsmarkt
te hebben. Op weg naar het laagste werkloosheids
percentage van Nederland. Met het Akkoord van
Beekbergen is een grote stap genomen, ook voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor ongebruikelijke maatregelen vragen we
beleidsruimte en regelruimte.
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DEAL: DE ‘GROTE VELUWE’
Het Veluwe Manifest is ondertekend door ondernemers, natuurorganisa
ties en eigenaren. In hun manifest zetten zij met kracht hun ambities neer.
Dat samenwerkingsverband – een echte triple helix – werkt hard aan het
‘merk’ Veluwe als hét toeristische en recreatieve gebied van Nederland. Een
gebied dat inclusief de flanken ecologisch, landschappelijk en cultuurhisto
risch grote waarde heeft. Zin in een short stay in een resort, bezoek aan een
paleis of kasteel, een topmuseum, een fietstocht of wandeling, een stadsbe
zoek én een Michelin-diner? Welkom!

Wie doet mee met Apeldoorn?

☰ Terug naar inhoudsopgave  vorige pagina

Kenmerken en kwaliteiten:
• De Veluwe vakantiebestemming nummer 1 van Nederland
• De Veluwe het wildste en spannendste natuurgebied van
Nederland
• De ‘Grote Veluwe’: de flanken bieden de verrassendste
verbindingen tussen natuur, landschap, cultuurhistorie en
mensen
Ontwikkellijnen:
• Marketing
• Kwaliteit, ruimtegebruik en veiligheid van vakantieparken
• Spannende beleving van de Veluwe door buitensport, wild
safari’s en attracties
• Het Veluws verhaal van de cultuurhistorie
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FLEXIBILITEIT IN REGELGEVING

is een goede link te maken met het experiment
Ede-Wageningen.
• Voor een prettig verblijf zijn aantrekkelijke
hotels, resorts en vakantieparken nodig met
een aanbod dat past bij de vraag van de huidige
consument. Ook een excellent routenetwerk
voor fietsen, wandelen, paarden en varen is
nodig voor het aanbieden van een spannend en
aangenaam verblijf op de Veluwe.

Zonder twijfel zijn natuurwaarden hoog te waarde
ren. Wij zoeken partners voor het volgende beeld
van wat je als flexibiliteit zou willen.
Veranderingen, verbeteringen, saneringen: dat is
allemaal nodig. Dat geldt voor kleine strikt lokale
ingrepen, via middelgrote ingrepen (bijvoorbeeld
Nunspeet-aan-Zee) naar grotere structuuringrepen
(rond ecologie of bereikbaarheid). Vaak stuit je
dan op regelgeving, die op de locatie in strikte zin
verbeteringen onmogelijk maakt terwijl in hogere
zin een verbetering wordt geboekt.
Onze ambitie is:
• Per saldo moet de natuurwaarde van de Grote
Veluwe omhoog
• Daarbinnen zit flexibiliteit, met minnen en
plussen.
Is zo’n denk- en werkwijze op te bouwen? Zonder al
te grote administraties?!
Voor dat traject zoeken wij provincie en rijk als
partners. Meedenkers in anders omgaan met regels.

COMMUNICATIE EN
BEREIKBAARHEID
Een breed thema. Iedereen moet de Veluwe en
zijn brede aanbod kennen (kenbaarheid), je moet
er makkelijk kunnen komen (bereikbaarheid) en
verblijven:

Wie doet mee met Apeldoorn?

De lijn van mobiliteit/bereikbaarheid/communicatie
verdient gewicht. Wie helpt mee? Apeldoorn en het
Veluws netwerk zoeken partners!

HERBESTEMMING
DEFENSIETERREINEN
• Beter vermarkten en samen communiceren:
met Visit Veluwe is een goede start gemaakt om
die Grote Veluwe met zijn rijke randen en zijn
fraaie steden en dorpen goed neer te zetten.
Nationaal en internationaal.
• Rond bereikbaarheid speelt een grote variatie
van ideeën die we misschien tóch eens moe
ten aandurven: waarom niet tóch een NS-halte
Assel, met lijnen naar Radio Kootwijk én naar
buitensportcentrum Nieuw Milligen?
• Waarom niet – bijvoorbeeld dáár – experimen
ten met chauffeurloze elektrische auto’s? Er
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Een lopend traject dat vaart verdient. Voortgang,
planvorming en investeringen zijn nodig. Sommige
terreinen verdienen herstel naar natuur en deels
extensief recreatief gebruik. Andere terreinen vor
men een buitenkans: Nieuw Milligen.
Het thema Nationaal Buitensport Centrum levert
veel ideeën en verbindingen op. Denk aan actuele
thema’s als gezondheid en bewegen, en simpelweg
om markt voor de grootst mogelijke variatie aan
buiten zijn/buiten bewegen/buitensport.
We zijn al aan de slag met provincie en rijk. Ver
snelling van de planvorming en van investeringen is
opportuun en zet de Grote Veluwe op de kaart.
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DE RANDEN VAN DE GROTE
VELUWE

PALEIS HET LOO

Daar is de bijzondere waarde van de combinatie
bos/open water en van natuur/stad. Dat levert de
volgende mogelijkheden op:
• Rondom tal van middelgrote locaties die moe
ten worden opgepakt – niet alleen omdat ze zijn
versleten, maar vooral omdat ze grote kansen
bieden in het brede profiel van de Grote Veluwe
(hoogwaardige natuur en diverse recreatie).
• De bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal.
In het Overijsselse deel is er een begin mee
gemaakt, dat verdient voortzetting tot aan
Apeldoorn.
• De binnensteden en attracties aan de stads
randen vragen blijvend aandacht, juist met het
oog op diversiteit in het toeristisch en recreatief
aanbod.

Eigenlijk moet je durven zeggen dat Paleis het Loo
bij de top vijf van de grote Europese paleizen hoort.
Dit paleis (rijkseigendom) heeft in ieder geval een
grote indringende renovatie nodig, inclusief nieuwe
installaties. Dat is een zeer grote investering.
Om het Loo meer bezoekers te gunnen moet nóg
een stap worden genomen, een beetje in de rich
ting van het concept van het Mauritshuis plus een
verbetering van het bereikbaarheidsprofiel.
Apeldoorn steunt Paleis Het Loo in de zoektocht
naar ruimte voor extra ambitie. Bij provincie en rijk
zoeken we commitment voor die ambitie.

Wij zijn gestart met het opnieuw oppakken van het
project ‘Apeldoorns Kanaal’. We zoeken commit
ment voor dat traject.

Wie doet mee met Apeldoorn?
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APELDOORN-STAD IN GELDERLAND
SAMENWERKING IN GELDERLAND

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

MEER AGGLOMERATIEKRACHT

De vier grote steden van Gelderland (Apeldoorn,
Arnhem, Nijmegen en Ede) willen samen met de
provincie bewerkstelligen dat de (middel)grote
steden in Gelderland nog beter gaan profiteren van
elkaars nabijheid. Wij willen steviger op de kaart
komen te staan in Den Haag en Brussel. Wij werken
samen in de overtuiging dat we samen het verschil
kunnen maken. Op een manier en schaal die past.
Waar kansen en mogelijkheden zich voordoen en
gezamenlijk optrekken meerwaarde biedt om de
kracht van de Gelderse steden – Gelrestad! – verder
te versterken.

Om de agglomeratievoordelen van de steden ten
volle te benutten is het van belang om op alle
niveaus goed samen te werken, lokaal, regionaal en
(inter)nationaal. De diversiteit en complementariteit
van het stedelijk landschap, en de unieke ligging
tussen Randstad en Ruhrgebied, maakt de steden
in dit deel van het land tot een uiterst aantrekkelijk
vestigingsgebied.
De Gelderse steden vertegenwoordigen het beste
van twee werelden, de dynamiek van een stedelijke
omgeving in een prettige, natuurlijke en veelzijdige
leefomgeving.

In Gelderland focussen we op drie stedelijke
netwerken:
• het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen met
gezondheid en energie
• de Food Valley rond Ede/Wageningen
• de Cleantech regio Stedendriehoek Apeldoorn/
Deventer/Zutphen.

Wie doet mee met Apeldoorn?
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De economische potenties van de drie stedelijke
netwerken kunnen meer te gelde worden gemaakt.
Ook rond het thema energietransitie kunnen ‘uit
vinders’ en ‘makers’, elkaar goed vinden.
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