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Ruud Koornstra zegt medewerking toe aan pilot SIKA/AOD, ook HAN enthousiast 

Nationale Energiecommissaris reikt Achterhoek helpende hand  
 

In de Achterhoek worden veel inspanningen verricht als het gaat om duurzaam ondernemen.  

Toch moet er nog veel meer gebeuren om de energietransitie te laten slagen. Niemand minder dan 

de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra reikt de Achterhoek nu de helpende hand. Hij 

heeft volledig belangeloos zijn medewerking toegezegd aan het SIKA project Achterhoek 

Onderneemt Duurzaam (AOD) om als pilotproject een bedrijventerrein zelfvoorzienend te maken. 

Als stap naar een circulaire economie. “Die handschoen pakken we graag op. Het is natuurlijk een 

unieke kans”, reageert projectleider Rinus Smet van AOD.   

 

Het idee ontstond tijdens een onderhoud tussen Koornstra en Smet. De Nationale  

Energiecommissaris is zeer betrokken bij de regio en spreekt regelmatig tijdens bijeenkomsten in 

het land. Hij inspireerde eerder een volle zaal ondernemers in Doetinchem en op 5 september komt 

de ‘groene’ ondernemer voor een soortgelijke meeting naar Groenlo. “Duurzame energie vormt dé 

sleutel naar succes”, stelt de Nationale Energiecommissaris. “Het is van groot belang dat er 

collectief gewerkt wordt aan verandering. Daarom juich ik de initiatieven in de Achterhoek erg toe. 

Ik wil een versnelling doorvoeren door mijn medewerking te verlenen aan een unieke pilot. Het 

verduurzamen en volledig zelfvoorzienend maken van een bedrijvenpark. Want dat is de toekomst. 

Daarmee zetten ondernemers zichzelf en hun directe omgeving op voorsprong.” Rinus Smet is in 

zijn nopjes met het aanbod. Het project kan als voorbeeld dienen voor andere bedrijvenparken in de 

regio. Hij weet dat de Nationaal Energiecommissaris over veel kennis, ervaring en een groot 

netwerk beschikt. “Het is een mooie geste. Koornstra zit aan tafel met alle belangrijke 

beleidsbepalers en toonaangevende bedrijven bijvoorbeeld als het gaat om het Klimaatakkoord. 

Zijn advies wordt gevraagd door onder andere minister Wiebes. Dat zegt wel wat.” Volgens de 

projectleider van AOD moeten de ondernemers het zelf doen. “Maar een stuk begeleiding en 

ontzorging werkt natuurlijk heel stimulerend. De komende tijd gaan we de plannen uitwerken.” 

Daarbij is ook een rol weggelegd voor Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Rinus Smet heeft 

goede contacten met drs. Rob Westerdijk programmamanager Circulaire Economie op de HAN die 

tevens fungeert als projectleider van het CEBB (expertisecentrum Circulaire Economie voor 

Bedrijven en Bedrijvenparken). “Ook Westerdijk is zeer begaan met de Achterhoek en wil graag 

structureel samenwerken om zo elkaar vooruit te helpen”, legt Smet uit. “Samen kunnen we een 

slag maken”, benadrukt Westerdijk. “Bedrijven zijn nog teveel met hun eigen ding bezig, maar 

alleen verlies je het in de nabije toekomst.” Collectiviteit is nodig om elkaar te versterken. Dan 

wordt een circulaire economie haalbaar, zegt de programmamanager. “Het gaat om bewustwording, 

kennis, organiseren, samenwerken, delen en vertrouwen. Dat is nodig voor het nieuwe ondernemen. 

Daar dragen we als HAN met onze studenten graag een steentje aan bij. De Achterhoek is heel 

geschikt als pilotgebied, het is een innovatieve regio waar noaberschap met alle voordelen van dien 

al in de genen zit.” 



 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOOT VOOR DE PERS (niet voor publicatie): Voor meer informatie over dit persbericht kunt u 

contact opnemen met: Rinus Smet van Achterhoek Onderneemt Duurzaam, tel. 06 23 960 450 

of mail naar secretaris@industriekringenachterhoek.nl  

 

mailto:secretaris@industriekringenachterhoek.nl

