CIRCULAIRE ECONOMIE EN ENERGIETRANSITIE
Hoe werkt de Thematafel

DOEL
Energieneutraal in 2030:
We wekken evenveel energie
op als we verbruiken in
de Achterhoek.
Programmaregisseur:
Joke Emaus

+

Circulair in 2050: producten en
materialen worden hergebruikt en
grondstoffen behouden hun waarde:
“Reduce, Reuse & Recycle”

Reduce

+
Reuse

Recycle

VAN IDEE TOT BESLUIT
Melden bij regisseur

De thematafel bedenkt nieuwe projecten en
beoordeelt initiatieven. Er zijn cross-overs
met de thematafels Wonen en Vastgoed,
Mobiliteit en Bereikbaarheid, Onderwijs en
Arbeidsmarkt en Smart Werken en Innovatie.

Idee
Criteria:
1. Meerdere O’s
2. Regionale impact
3.	Substiantiële bijdrage
aan doelstelling

Uitwerking met partners

Pitch

Besluit AB/ab

Advies TT

Ruimte voor vragen
en aanvullingen

CIRCULAIRE ECONOMIE EN ENERGIETRANSITIE
Wat doet de Thematafel
1

CIRCULAIR
ONDERNEMEN

2

ENERGIETRANSITIE
Van fossiele brandstoffen overstappen naar volledig duurzame energiebronnen
zoals zonne-, en windenergie (Klimaatakkoord van Parijs).

Ondernemen/organiseren met
een kringloop van grondstoffen,
zo min mogelijk energieverbruik
en zonder afval. Met een slimme
strategie, onderscheidend profiel,
nieuwe verdienmodellen, meer
omzet en winst.

Project: Circulair ondernemen
Bedrijvenparken worden efficiënt
functionerende ecosystemen.
Drie bedrijvenparken starten in 2019
en zijn uiterlijk in 2030 zelfvoorzienend.
Ook gemeenten en onderwijs zijn
betrokken!

Project: Achterhoek onderneemt
duurzaam en Toekomstbestendig
ondernemen.
Bijvoorbeeld: aardgasloze wijken,
regionale warmteplannen.
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DUURZAAM VASTGOED

VELE PARTNERS VANUIT ONDERNEMERS, ORGANISATIES EN OVERHEDEN DOEN MEE.
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Project:
Kunstmestvrije
Achterhoek
Sluiten van de
mestkringloop.
Waardevolle
nutriënten gaan
niet verloren,
energiebesparing,
minder CO2-uitstoot
en minder kosten
voor de boer.

zonneenergie

Stikstof

Kalium

Groene minerale
centrale

De Achterhoek streeft naar levensloopbestendige woningen en vastgoed met een zo laag
mogelijk energie- en waterverbruik.
(De Thematafel Wonen en Vastgoed is hiervoor eerst verantwoordelijke.)

hoog
rendement

Op weg naar een vitale agrarische sector in een leefbaar landschap met
aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn.

weg met tocht
en vocht

KRINGLOOPLANDBOUW

geen
verspilling
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Project: Energieloket
Duurzaam en levensloopbestendig
maken van vastgoed, verbeteren
leefomgeving, stimuleren innovaties,
versterken economie.

