Toelichting

S3H-BTK
Naar een circulaire exploitatie
van regionaal kapitaal.
De tiende EO Wijers prijsvraag plaatst de energietransitie in het hart van de opgave. De overgang
naar CO2-arme bronnen is qua impact vergelijkbaar
met de industriële revolutie en kan een competitive
edge voor het vestigingsklimaat in en de concurrentiekracht van de Regio Stedendriehoek opleveren.
Maar wat zijn de effecten op het regionale stadslandschap?

*Freight transport, rail electric container
%Freight transport, rail electric bulk
4Freight transport, inland waterways, middle dry bulk
Freight transport, small truck
Freight transport, large truck
"Freight transport, container truck
Private transport, bicycle
Passenger transport, airplane
Passenger transport, train
Passenger transport, bus
Private transport, electric car
Private transport, diesel car
Private transport, petrol car

Rugwind organiseren
De Stedendriehoek (S3H) heeft een ambitieuze doelstelling met het bereiken van energieneutraliteit in
2030. Zeker in vergelijking met het Energieakkoord
(SER), waarin het aandeel van hernieuwbare energie
moet ♥ naar 16 in 2023 met een jaarlijkse energiebesparing van 1,5%. Dit vereist een tempo dat vergelijkbaar is met Duitsland in de beste jaren van de
Energiewende. De doelstelling van de Regio Stedendriehoek betekent dan ook een continue sprint trekken om in 2030 100% energieneutraliteit te bereiken.
En dat zou dan ook nog eens een energieopwekking
opleveren die het landschappelijke laadvermogen ver
te boven gaat. Het is duidelijk dat we voor deze megaoperatie uit een ander vaatje moeten tappen. Dit
gaat alleen lukken als we een flinke rugwind weten
te organiseren die energiebesparing en –opwekking
naar elkaar toe weten te buigen.

Driving lessons
Postal expenses
Telephone
Other petrol and oil
( Petrol, oil for cars and motor cycles
Bicycle/moped storage
Car/motor cycle storage
Cars
+ Repair mopeds, motor cycles and scooters
$ Mopeds, motor cycles and scooters
Purchase bicycles
Smokers accessories
Other tobacco articles
Cigarettes
Cigars
Toys
Party articles
Other hobbies
Costs tending pets
Purchase of pets
& Optical instruments and accessories
Film and photo accessories
Photo cameras
Fee subscription television
# Radio and television license fee
' Records, cassettes and compact disks
% Hire/repairs audio/video equipment
Soundequipment (combined)

Onze overtuiging is dat economische prikkels nodig
zijn voor anders omgaan met energie door bewoners
en bedrijven. Verborgen milieukosten van het energie- en grondstofgebruik moeten onderdeel van de integrale kostprijs worden en dit is beslist geen utopie.
De roep om energie en materialen hoger te belasten
en arbeid lager wordt steeds luider: van de hoog-

Videos
Cassette and tape recorders
Gramophones
Television sets
$ Car radios inclusive accessories.
Audio ampliﬁer
Radios
* Hire and repairs of musical instruments
Musical instruments
Holiday costs not speciﬁed
Other holiday costs, domestic
Other camping equipment
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Caravans etc.
Games
Sports goods
Sailing boats and motorboats
Other stationary
Computer and assesories

Other holiday costs, domestic
Other camping equipment
Caravans etc.
Games

ste baas van de Nederlandse Bank tot de CEO van
beursgenoteerde bedrijven. Omdat dit scenario een
ongekende impact heeft op het economische landschap, zal wie goed is voorbereid spekkoper zijn. Met
als bonus voor de snelle beslissers: energieneutraliteit en een toppositie in de indexen voor duurzaamheid, circulaire economie en werkgelegenheid.

Sports goods
Sailing boats and motorboats
Other stationary
Computer and assesories
* Typewriter, counting machine/calculator
Cosmetics and perfumery
( Chiropodist, manicurist, beauty salon
Other articles for hair care
$ Electrical articles for hair care
Sanitary towels
Toilet paper
Toilet-articles

Economische veerkracht als troef

+ Other cleaning articles and insecticides
Detergents
Washing powders etc.

De regio Stedendriehoek beschrijft haar robuuste,
veerkrachtige economie als een van vier troeven.
Onze inzending onderwerpt deze troef aan een extreme, maar realistische stresstest. We verkennen
de effecten van een belastingregime, dat energieneutraliteit mogelijk maakt. We maken duidelijk hoe
bestaande ruimtelijk-economische structuren van
kleur verschieten en welke verbindingen tussen actoren cruciaal zijn. Belangwekkend inzicht is dat de
economische troef van de regio ook minstens de drie
andere regionale troeven hard nodig heeft. Bereikbaarheid, sociale betrokkenheid en de kwaliteit van
stad en landschap zijn van levensbelang om de Stedendriehoek onderscheidend uit de concurrentiestrijd
te laten komen.

# Laundry, dry cleaning, dye works
$ Wages for domestic staff/servants
1 Clothing, footwear and accessories not speciﬁed
Repairs to ﬁnery
Other ﬁnery
Jewellery and watches
Leather goods etc.
Repairing materials
Hire of footwear
* Footwear unspeciﬁed (age. sex unknown)
Infant and baby footwear
Girls shoes
Boys shoes
Ladies sports shoes
Other ladies footwear
Ladies shoes
Mens sports shoes
Other mens footwear
Mens shoes
Other clothing and requisites
Requisites, haberdashery
Knitting wool
Material for clothes

Belasting op Toegevoegde Koolstof (BTK) voor
optimalisatie en innovatie
De stresstest, waaraan wij de regio onderwerpen, is
een realistisch check om de zelf opgelegde doelstelling te halen. Deze reality check toont op welke cruciale koers(wendingen) de regio moet inzetten om koploper in de circulaire economie te worden. We kijken
naar de gevolgen van de invoering van de Belasting
op Toegevoegde Koolstof (BTK): een gedecentraliseerde manier van CO2 belasten en beprijzen. De
BTK is, net als de BTW, een cascadebelasting en
rekent in elke stap van het productieproces af op de
toegevoegde (of verminderde) CO2. Dit fiscale middel internaliseert de kosten, die tot nu toe altijd buiten
beschouwing bleven. Het werkt door tot in de haarvaten van de samenleving en de economie en brengt
een tsunami van optimalisaties en innovaties teweeg.
Simulaties laten zien dat CO2 uitstoot spectaculair
en snel afneemt. Én dat het de stedendriehoek op
tijd zijn gewenste energieneutraliteit kan opleveren.
Het regionale energiegebruik duikt in 15 jaar tijd van
37 naar 15 Petajoule. En zoals we laten zien kan
die hoeveelheid best door een goed georganiseerd
stadslandschap worden opgehoest.

Clothing accessories
* Clothes unspeciﬁed (age, sex, unknown)
Baby clothes
& Girls clothes not further speciﬁed
' Girls sports-wear and campingclothes
Night gowns and underwear
Other outer wear
Cardigans and jersey/sweater
( Dresses, blouses, trousers and skirts
Girls coats
& Boys sports-wear and campingclothes
Night gowns and underwear
Other outer wear
Shirts
Cardigans and jersey/sweater
Suits, jackets and trousers
Boys coats
' Ladies clothes not further speciﬁed
' Ladies sportswear and campingclothes
Night gowns and underwear
Other outer wear
Cardigans and jersey/sweater
Ladies stockings
( Dresses, blouses, trousers and skirts
Ladies coats
% Mens clothes not further speciﬁed
% Mens sportswear and campingclothes
Night gowns and underwear
Other outer wear
Shirts
Cardigans and jersey/sweater
Suits, jackets and trousers
Mens coats
Matches and candles
Energy costs in rent
Collective energy costs
Solid and liquid fuels
Batteries, aggregates etc.
Electricity
Calor-and propane gas
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Natural gas
Hire of household appliances
- Repair and maintenance household appliances
Other tools and articles
Other electric apparatus
* Other textile apparatus and accessories

Electricity
Calor-and propane gas
Natural gas

Bij de start wordt een CO2-prijs bepaald. Dan ontstaan er eerste orde effecten, die berekenbaar zijn
zoals prijsverschillen t.o.v. de huidige situatie: de strip
in de kantlijn toont berekende prijsontwikkelingen van
producten bij vervanging van de BTW door de BTK.
Ook zijn er tweede orde effecten, die ten dele voorspelbaar zijn en die ontstaan doordat bedrijven en
instellingen een hoge belastingafdracht willen vermijden: energie-intensieve sectoren zullen bijvoorbeeld
alles op alles te zetten om louter groen opgewekte
stroom in te kopen. En tenslotte zijn er derde orde effecten, die door talloze oorzaak-effectketens minder
gemakkelijk te voorspellen zijn en die op het maatschappelijke vlak liggen zoals de manier waarop de
samenleving zichzelf organiseert, de rol van bewoners, bedrijven en overheid.
Binnen deze nieuwe marktordening en -werking moeten we in dialoog ontwerpen aan gunstige condities
voor synergie op lokaal en regionaal niveau.

Hire of household appliances
- Repair and maintenance household appliances
Other tools and articles
Other electric apparatus
* Other textile apparatus and accessories
Needlework tools
Electric sewing machines
Clocks
Alarm clocks
" Accessories cleansing apparatus
Brushes, brooms, sponges etc.
! Washing and ironing requisites
# Cleaning appliances not electric
Electric irons
- Washingmachines and tumble diers (electric)
Vacuum cleaners
Cords, plugs and switches
Bulbs and ﬂuorescent lamps
Lamps and armatures
Other heaters and stoves
Gas heaters
Other cooking apparatus
Stoves
% Other cutlery and kitchen utensils
Pottery and glassware
Refrigerators and freezers
! Other food processors/utensils
$ Electric food processors/utensils
$ Domestic decoration not speciﬁed

Circulaire legenda om regionaal kapitaal beter te
benutten
Goedkope mobiliteit, productie met schadelijke uitstoot en sectorale organisatie hebben de afgelopen
eeuw geleid tot een ruimtelijke legenda waarbij wonen, werken, verkeer, landbouw, recreatie en natuur
gescheiden zijn. Dat is niet meer langer ‘economisch’
verantwoord.
De verkenning naar de impact van de BTK, als aanjager van een circulaire economie, biedt zicht op fundamentele veranderingen in de ruimtelijke organisatie,
samenwerkingsmotieven en zelfs waardeoriëntaties.
Verdisconteren van grondstof, energie en natuurlijk
kapitaal (ecosysteemdiensten) in de kostprijs van
producten en diensten levert interessante verschuivingen op (zie tabel).

Household linen
Other bedding
Sheets and pillow-cases
Blankets
Matrasses
" Statues, vases and knick-knacks
Wall decoration
Other furniture textiles
Carpets, etc.
Parquet
Lino
Blinds and wire blinds
% Curtains and material for curtains
Net curtains
Other furniture
. Other furniture garden, kitchen and camping
, Furniture garden, kitchen and study (set)
Prams, buggies
& Other bedroom and nursery furniture
Bedroom and nursery furniture
. Other dining room and living room furniture
Furniture (set), cabinet
Rent ﬁxed equipment
- Materials/maintenance other ﬁxed equipment
( Materials/maintenance central heating

Van dominantie van …

Naar een beweging richting …

Ketens (lineair)

Kringlopen (circulair)

Economie versus ecologie

Economie = ecologie

Enkelvoudige waardecreatie

Meervoudige waardecreatie

Bezit (kopen)

Gebruik (lenen)

Nieuw(bouw)

Hergebruik

Bereikbaarheid

Nabijheid

Stad versus land

Stadslandschap

Schaalverarming

Schaalverrijking

Boilers and geysers
Wall paper and painting costs
Service costs for rental
" Bicycle accessories and repairs
Other public transport
Taxi
Train
Cultural clubs
Radio/TV programme magazine
' Entrance fees concert, theatre, etc.
' All-inclusive holidaytrips, domestic
) Hire and maintenance camping equipment
Contribution sports clubs
Hire sports accommodations
& Journals, periodicals and magazines
Books
Newspaper and weekly papers
Other educational costs
) Study books and educational appliances
% Music-, dancing-and sports lessons
Hairdresser
( Visits to (public) baths/toilet/sauna
Water
Window-cleaning service etc.
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Shoe repairs
% Hire and charge for making clothes
Indoor plants and ﬂowers
Other costs garden
Rent and maintenance garden
Service other ﬁxed equipment

Window-cleaning service etc.
Shoe repairs
% Hire and charge for making clothes
Indoor plants and ﬂowers

Onze uitwerking op de panelen toont tot welke circulaire legenda de nieuwe economische werkelijkheid
zal leiden bij slimme(re) benutting van het regionale
kapitaal:
•

•
•

•

Natuurlijk kapitaal van water, bodem, grondstoffen en energiepotentieel doorenergie- en
natuur-inclusief plannen, kringlopen sluiten en in
duurzaam evenwicht exploiteren;
Logistiek kapitaal: energie-efficiënt netwerk voor
mensen, goederen, afval- en reststoffen en energiestromen doorslim verbinden en benutten;
Sociaal (kennis)kapitaal: buurtschappen en
cleantech productieomgevingen als hotspots van
interactie en innovatie door actief stimuleren, toegankelijk maken en zeggenschap organiseren.
Cultureel kapitaal: erfgoed en beleefbaarheid van
gebiedskwaliteit beschermen, benutten en ontwikkelen.

Other costs garden
Rent and maintenance garden
Service other ﬁxed equipment
* Service for maintenance central heating
( Construction of other ﬁxed equipment
" Construction of central heating
Other maintenance costs
$ Other food products and beverages
$ Outdoor consumption not speciﬁed
Ice cream, not at home
Candy, not at home
& Meals, place of consumption unknown
! Meals, delivered and take-away
# Other meals, in restaurant, etc.
2 French fries, rolls, snacks, etc. in restaurant
! Beverages, in restaurant, etc.
& Coffee and tea, in restaurant, etc.
) Main course dishes, frozen/canned etc.
Soup and meat stock
Dressings, mayonnaise etc.
Salt, spices and condiments
% Other dairy products not speciﬁed
Eggs
Cheese
Butter
Ice cream
Cream
Coffee milk
Custard and porridge

Omgevingswet als kans voor het grijpen
De circulaire legenda ontstaat niet vanzelf. Het risico
op suboptimale oplossingen én teloorgang van de
kwaliteit van stad en land zijn levensgroot. Bovenop
de actuele vraagstukken van leegstand en herstructurering, veroorzaakt de BTK veel ruimtelijke dynamiek.
Winkelstraten vragen nieuwe programmering, verouderde bedrijventerreinen en kantorenparken vragen
om transformatie, agrarisch vastgoed wordt gesloopt
en gerecycled en vraagt om andere functies.
De drijvende kracht van bedrijven, bewoners en
(energie)coöperaties kan alleen worden benut als
belemmerende wetgeving wordt opgeruimd. De
beweging, die dan ontstaat, vereist dat de Regio
Stedendriehoek met een heldere visie de ruimtelijke
ontwikkelingen kanaliseert. De regio heeft enorme
potentie als ontspannen tussenland, als tuin voor
Randstad en Ruhrgebied.

Yogurt
Milk
Other fish
Preserved ﬁsh
Dried and smoked ﬁsh
Fried fish
Herring, pickled
Herring
Fish, frozen
Fish, fresh
Poultry
Deer
- Other meat and meat products not speciﬁed
Canned of bottled meat
Ready-to-use meat dishes
Fried minced meat
Sausages and meat products
Bacon
Ham
Smoked meat
Fresh meat, unspeciﬁed
Other meat products
Horse meat
! Meat and meat products, frozen
Minced meat, fresh
Other pork, fresh
Pork, (fat), fresh
Veal, fresh
Beef, fresh

Om alle vier de regionale troefkaarten uit te spelen
komt de nieuwe Omgevingswet als geroepen. Deze
wet beoogt immers innovatie en meervoudige doelen
mogelijk te maken, gebiedsgericht en flexibel, met
prikkels voor actief gedrag gebaseerd op vertrouwen
en verantwoordelijkheid. De regionale partijen kunnen in een eigen omgevingsvisie de spelregels voor
de transformatie bepalen.

Salad oil
" Fats for frying and deep frying
Other oils and fats
Margarine
Beverages not speciﬁed
Non-alcoholic beer and wine
Other non-alcoholic beverages
Fruit and vegetable juices
Mineral and soda water
Cacao
Tea
Coffee
Other confectionary
" Chocolate paste/butter on bread
Confectionary
Sugar products on bread
Honey
Sugar
/ Potatoes, vegetables and fruit not speciﬁed
Peanut spread
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Nuts and peanuts
Fruit, compote/sauce
Fruit in juice
Fruit, dried/candied
Jams and marmalades
Other fresh fruit

Peanut spread
Nuts and peanuts
Fruit, compote/sauce
Fruit in juice

Hanzekapitaal inzetten voor een circu-lerende
regio
Om het governancemodel te schetsen dat dit gebiedskapitaal optimaliseert, trekken we de laatste
troef: het Hanzekapitaal. De ‘Hanzewaarden’ verbondenheid en samenwerking, durf en lef, burgeren gemeenschapszin zijn precies die aspecten die
– publiek, privaat en particulier - nodig zijn om het
vliegwiel aan te drijven en tempo te maken.

Fruit, dried/candied
Jams and marmalades
Other fresh fruit
Bananas
Other citrus fruit
Mandarins
Oranges
Grapes
Melons
Peaches
Prunes
Berries and raspberries
Cherries
Strawberries
Pears

De ontwikkeling in de richting van de circulaire legenda vraagt om:
• Verandering van productieprocessen van bedrijven rond de nieuwe economisch-maatschappelijke clusters om het gebiedskapitaal volhoudbaar te exploiteren met een voortrekkersrol voor
regionale (familie)bedrijven en met de verbinding
met kenniscentra in de regio, Oost-Nederland en
internationaal. De kracht van de Regio Stedendriehoek zijn de toepassing, verbetering en uitrollen van wat elders in laboratoria en proeftuinen
wordt bedacht. Kiemcellen: Koninklijke Auping,
Ardagh, leerlijn (MBO-HBO-WO), Connect, Stichting Kiemt;
• Particulier initiatief in coöperatieverband.
Particulier/private samenwerking in coöperaties
versnellen decentrale duurzame ontwikkeling in
o.a. energie. Kiemcellen: Lochem Energie, Blok
voor Blokregeling, Deventer Energie Coöperatie/
Raedhuys;
• Een overheid, die
... belemmerende regels (tijdelijk) opzij zet;
... kansen van Omgevingswet en herzieningen
Woningwet pro-actief oppakt;
... sociaal kapitaal optimaal benut en ruimte 		
biedt voor zelfsturing;
... on- en offline hotspots faciliteert waar de 		
energieke samenleving en bedrijfsleven
elkaar ontmoeten en kruisbestuiving plaats		
vindt.
Het ‘aanzetten’ van al deze initiatieven vergt dat
netwerken van bedrijven, particulier initiatief, kennisontwikkeling, debat en overheid strategisch worden
verbonden in een Economische Regioraad. Deze
versnelt de transitie, daagt uit tot het uiterste bijvoorbeeld in de vorm van prijsvragen en battles, beloont
experimenten en organiseert dat eventuele risico’s
worden gedeeld.
De Regio Stedendriehoek als S3H Living Lab en S3H
Proeftuin waar duurzame innovaties en transformaties worden getest. Hands-on sturen op het wegnemen van belemmeringen, strategisch investeren,
begeleiden van Omgevingsvisie en Transformatie
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Apples
Frozen vegetables
Sauerkraut
Vegetables, canned or bottled
Dried vegetables
Other fresh vegetables
Tomatoes
# Other carrot-and tuberous plants
Cargo services
( Other insurance vehicles/vessels etc.
Insurance moped and bicycle
! Insurance motor cycle, scooter
Insurance car
Holyday insurance
Course fees
0 School fees, course and professional training
Babysitting, nursery etc.
Fire-and burglary insurance
Rental value
Rent

plannen. Kiemcellen: Doorontwikkeling van Strategic
Board Stedendriehoek, Stichting Cleantech Tomorrow, Stedendriehoek Innoveert.
Anticipeer op de nieuwe revolutie
Parallellen dringen zich op met een dikke eeuw
geleden. Toen de effecten van de industriële revolutie zich manifesteerden, kwam er ruimtelijke wetgeving (Woningwet 1901), zagen coöperaties het licht
(landbouw, woningbouw, banken, verzekeringen) en
ontstond er maatschappelijk initiatief (Natuurmonumenten, Heemschut).
De overgang naar een andere economie leidt ook
nu tot hernieuwde aandacht c.q. de noodzaak voor
nieuwe ruimtelijke planning, samenwerking en maatschappelijk engagement. De nieuwe Omgevingswet,
herziening Woningwet, Jaar van de Ruimte, Agenda
Stad, Jaar van de Bodem, coöperaties voor energie,
agrarisch natuurbeheer of zorg, Nieuw Nederland
met zijn Stadsmakers en Landmakers: dit zijn de
concrete voorbeelden van nieuw elan en transitie.
Bijkomend majeur effect is dat er in de Regio Stedendriehoek door tijdig in te spelen op de BTK bijna
90.000 banen bijkomen.
De werkgelegenheidseffecten zijn enorm en staan
garant voor een stevige pull-factor.
Regio Stedendriehoek: het is nu zaak om te anticiperen, maatschappelijke spirit te bundelen en het
experiment aan te gaan. Onderneem en bestuur alsof
de BTK in uw nek hijgt en het al 2030 is. Dan schrijft
u historie.
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