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1 

Geachte Voorzitter,  

 

In vervolg op mijn brief “Selectie derde tranche Regio Deals” (Kamerstuk 29697, 

nr. 81) van 14 februari 2020 bied ik uw Kamer, mede namens de ministers van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretarissen van Economische 

Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, de Regio Deal Cleantech Regio 

aan, waarover ik met de regio overeenstemming heb bereikt. Met behulp van deze 

Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in 

te zetten op het investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) 

veerkracht van de Cleantech Regio te versterken. Dit kan door een duurzame en 

inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene 

leefomgeving.  

 

Sinds 2014 werken de Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, 

Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen en ondernemers en onderwijs 

samen binnen de Cleantech Regio. Daarbij zijn de provincies Gelderland en 

Overijssel een nadrukkelijke en stevige partner op weg naar een energie neutrale, 

afvalvrije en duurzame economie. De naam Cleantech Regio is niet alleen vanuit 

ambitie gekozen, maar ook vanuit het bestaande groene karakter. Veel bedrijven 

en actieve burgers richten zich op duurzame technologie en energiebesparing.  

 

De Cleantech Regio staat voor de opgave om nieuwe perspectieven te bieden aan 

de inwoners en bedrijven voor een duurzame en toekomstbestendig regionale 

economie. De regionale economische ontwikkelingen blijven achter ten opzichte 

van omliggende regio’s en het landelijk gemiddelde. In het rapport ‘De Kracht van 

Oost’ (2016) wordt dit beeld ook bevestigd. Dit rapport laat zien dat de regio een 

aantal krimpende industrieën kent en weinig substantiële groei. Ook valt op dat, 

vergeleken met buurregio’s, de Cleantech Regio een moeilijker opschaalbare 

economie kent. Zonder ingrijpen leidt deze situatie tot een neerwaartse spiraal 

van onder meer afnemende groei, afnemende aantrekkelijkheid, afnemende 

investeringen die direct hun weerslag zullen hebben op de brede welvaart in de 

regio. 

 

De regio streeft ernaar om samen met het Rijk te investeren en randvoorwaarden 

te creëren om de (economische) veerkracht van de Cleantech Regio te versterken. 
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Dit kan door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen 

met behoud van de groene leefomgeving. Dit wil de regio vormgeven door het 

versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden en 

daarbij voortbouwend op drie thema’s van de Cleantech Regio Agenda, te weten 

de energietransitie, circulaire economie en human capital. De Regio Deal kent 

hiervoor twee actielijnen: ‘Cleantech werkt’ en ‘Groene Groei’ waarbij de eerste 

zich richt op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, inclusief 

het mobiliseren van de onderkant van de arbeidsmarkt. De tweede actielijn richt 

zich op: het verder ontwikkelen van biogas, waterstof en duurzame energie, het 

toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en het stimuleren van de 

circulaire economie.  

 

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken 

Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze 

regionale opgave. Zij dragen hier beide financieel aan bij. Het Rijk reserveert 

maximaal € 7,5 miljoen vanuit de Regio Envelop en de regio reserveert minimaal 

€ 7,5 miljoen. Rijk en regio beogen met deze Regio Deal gezamenlijk een totale 

investering van € 15 miljoen te realiseren. Een overleg Rijk en regio zal de 

komende jaren de voortgang en uitvoering van de Regio Deal volgen.  

 

Deze Regio Deal is tot stand gekomen tijdens de coronapandemie. De context 

waarin deze Regio Deal tot stand is gekomen, heeft betekenis gehad voor de wijze 

waarop Partijen gezamenlijk tot een uitwerking van de Regio Deal zijn gekomen. 

Juist in deze ingewikkelde tijd vinden Rijk en regio het van groot belang om 

gezamenlijk te investeren in en een impuls te geven aan de brede welvaart en het 

toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. De drie Planbureaus 

wijzen in hun briefadvies1 aan het kabinet van 28 mei 2020 op de noodzaak om 

als gevolg van de coronapandemie te blijven werken aan brede welvaart en 

daarbij ook oog te hebben voor regionale verschillen. Uitvoering van deze Regio 

Deal kan daarmee bijdragen aan gewenst herstel. 

 

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan dit 

partnerschap. Het afsluiten van de Deal is niet het einde maar slechts het begin 

van deze samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio 

Deal de opgave van Cleantech Regio wordt aangepakt en de brede welvaart in de 

regio wordt versterkt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met de regio en 

de start en resultaten van de projecten. Ik informeer uw Kamer periodiek over de 

voortgang van alle Regio Deals.  

 

 

 

 

 

Carola Schouten 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 
1 SCP, PBL en CPB, Aandachtspunten voor een herstelbeleid, briefadvies aan het kabinet, 28 
mei 2020. 


