Vragen en antwoorden webinar Otto Raspe
Kun je Flevoland nog eens toelichten? Ik meende dat Flevoland in de groeiplaatjes juist
hoog stond (begin vd presentatie) maar in jouw plaatje brede welvaart +
werkgelegenheid aan het eind staat Flevoland laag. Verklaring?
➔ Otto: Flevoland springt er vooral uit in de groei van banen en toegevoegde waarde. Dit
komt omdat het een hele jonge regio is. Flevoland is in 1980 een administratieve regio
geworden. Daarom heeft het een kleine noemer in het berekenen van de groei. Wel zien
we dat de productiviteit – ondanks de groei – niet hoog is en de brede welvaart ook niet.
Almere kent de afgelopen decennia zo’n groeispurt dat de nadelen van deze snelle
verstedelijking ook opspelen (ongelijkheid, onveiligheid). Lelystad kent ook een aantal
achterblijvende indicatoren op brede welvaart. Ze heeft te weinig kunnen profiteren van de
overloop van Amsterdam. Wat dat betreft zou ze meer naar Zwolle moeten kijken wat
betreft baankansen voor haar inwoners.
Zuidwest Friesland scoort hoog terwijl daar bijvoorbeeld geen hogescholen of
universiteit is. Wat is de verklaring?
➔ Otto: jachtbouw doet het goed, economisch verdienmodel. Toerisme, ruimte, recreatie
doen het heel goed. Deze regio moet geen groeiregio worden door bijvoorbeeld de aanpak
en focus van Brainport Eindhoven te volgen. In plaats daarvan scherp kiezen wat er bij je
past.
Waar moet je naar kijken om vanuit je DNA, je eigen kracht te sturen op brede welvaart?
➔ Otto: Dan kijk je naar de volgende elementen:
1. Economische structuur
2. Welke richting gaat de economische structuur op?
3. Hoe gaat het met de brede welvaart?

Brede welvaart gaat over vele ministeries. Hoe kunnen regio’s het rijk helpen integraal
en regionaal gaan werken? Hoe kan het Rijksbeleid met de Regiodeals meer dan
eenmalig zijn?
➔ Otto: storytelling van de regio’s is een krachtige insteek; waarin de regio’s aan de
Rijksoverheid vertellen hoe de economische structuur en de brede welvaart zich ontwikkelt.
Neem het Rijk mee in je identiteit en structuur.
Is er innovatie van het instrumentarium nodig, als het Rijk meer regionaal gaat sturen?
➔ Otto: Bij het rijk is er soms sprake van een kennisachterstand met betrekking tot de regio.
De relatie tussen rijk en regio moet opnieuw opgebouwd worden. Dit vergt nieuwe
vaardigheden. Rijk en regio moeten in multilevel-governance structuren samen gaan
werken en kennis spillover organiseren.
➔ Het Rijk zou kunnen helpen met goede data-analyses onder de verhalen (stories) van de
regio.
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