De Kracht van Oost-NL

Je ziet het als je het door hebt

De Kracht van
Oost-Nederland
Dit jaar zijn in een uitgebreid onderzoek de
feiten, cijfers en verhalen achter de kracht van
Oost-Nederland blootgelegd. Zes gerenommeerde
wetenschappers van vier universiteiten hebben
hun kennis en nieuwste inzichten gebundeld
aan de hand van unieke data en ‘state of the art’
methoden.

1 Het onderzoek is uniek
Nooit eerder is op vergelijkbare wijze een regio
multidisciplinair doorgelicht. Het palet bestrijkt
ruimtelijk economische en sociaal geografische
gegevens, praktijkervaringen en bestuurskundige
inzichten. Daarbij brengen historische patronen
ideeën voor kansen in de onbekende toekomst.

Dit is een bijzonder onderzoek. Met twee provincies
als opdrachtgever. Het resultaat is een product van
de wetenschap, geen bestuurlijk gestuurd of vast
gesteld document. ‘De Kracht van Oost-NL’ is een
nieuwe manier om onderzoek en beleid te koppelen.
Dat doen we steeds in triple helix verband.
We passen de maatschappelijke dynamiek toe in
onze beleidscyclus. Omdat de werkelijkheid
verandert. Of omdat er nieuwe wetenschappelijke
gegevens of inzichten zijn.

2 Het Oosten versnelt
Oost-Nederland ontwikkelt zich sneller dan het
Nederlandse gemiddelde. Qua concurrentiepositie
kan het zich op een aantal punten meten met de top
van de wereld. Er liggen uitdagingen op het gebied
van de omvang van de kenniseconomie, stedelijk
heidsgraad en bereikbaarheid van luchthavens.

Uitgangspunt
De maatschappelijke opgaven vormen ons
uitgangspunt. Met het onderzoek hebben we inzicht
in de economische positie van Oost-Nederland en
haar regio’s. Dit is gecombineerd met de identiteit
van de verschillende gebieden en de wijze waarop de
governance is georganiseerd.
We beschikken nu over gegevens die vanuit
dezelfde bronnen, met dezelfde definities en
methoden gelden op de schalen van het landsdeel,
de provincies en de daily urban systems (regio’s)
daarbinnen.
‘De Kracht van Oost-Nederland’ is vooral een begin.
Een start van gezamenlijk handelen. Wij zien
daarbij drie stappen:
ZIEN:
hoe staan het landsdeel, de provincies
en de regio’s er voor?
VINDEN: wat betekenen de gegevens?
Welke urgentie is er? Hoe onderbouwen
ze onze ambities?
DOEN:
programma’s beter onderbouwen
en samen slagkracht organiseren
(governance).
De eerste stap is nu afgerond. De analyse is gemaakt
met zeven kernboodschappen als resultaat.
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3 Het Oosten maakt slim
De maakindustrie en landbouw zijn van oudsher
aanwezig in het Oosten en Brabant. Die hebben zich
ontwikkeld en omgevormd. Het gaat allang niet
meer om laagproductieve arbeid. Industrie gaat
hand in hand met ICT, zakelijke diensten, innovatie
en creativiteit.
4 Het Oosten heeft veerkracht
Oost-Nederland kan schokken opvangen. Dat
hebben we in het verleden gedaan (denk aan de
textielindustrie) en doen we nog steeds. Door een
ijzeren arbeidsmoraal, bedrijven die elkaar helpen
en door vakmanschap dat in meerdere sectoren
inzetbaar is.
5 Het Oosten is stad en land
Er is in Nederland veel aandacht voor de stedelijke
economie, de motor van innovatie en werk
gelegenheid. Als we naar de groeicijfers van de
toegevoegde waarde en werkgelegenheid kijken doet
het landelijk gebied het zonder meer goed.
Dat presteert veelal beter dan het stedelijke of
landelijke gemiddelde. Er wordt geld verdiend.
En het landelijk gebied blijkt voor hoger opgeleiden
aantrekkelijk als leefomgeving.
6 Het Oosten heeft veel kansen - die we zelf
moeten realiseren
De verschillende regio’s binnen Oost-Nederland
hebben allerlei verschillende kenmerken. Daarmee
hebben zij allemaal verschillende uitgangsposities
ten opzichte van de onbekende toekomst. Soms
kunnen we die op eigen kracht realiseren, soms is
samenwerking noodzakelijk. Het is zaak dit met
elkaar te onderzoeken.

7 Het Oosten is een essentiële schakel in vele
netwerken
De Nederlandse economie vormt vele netwerken,
ook internationaal. Oost-Nederland is daar
onderdeel van en het levert in potentie aan de
gehele nederlandse economie voordeel op om te
werken aan de versterking van die positie.
Als we kijken naar HTSM vormt Oost-Nederland
netwerken met Duitsland en Brabant. Is Health de
focus, dan ligt het zwaartepunt tussen Utrecht en
Nijmegen. Op het gebied van Voedsel en Landbouw
is Oost-Nederland onderdeel van heel Nederland
met Wageningen als mondiaal kenniscentrum.
De economie houdt zich niet aan bestuurlijke
grenzen.
Er liggen kansen, te weten …
Het onderzoek onderstreept in welke sectoren
kansen liggen. Hoe goed we het doen ten opzichte
van onze concurrerende Europese regio’s en
waaraan we moeten werken om ons te versterken.
Wat daarin de rol is voor grote, gevestigde bedrijven
en hoe groot het belang is van starters. Of er sprake
is van specialisatie of niet. Waar clusters een
goede kans hebben om samenwerkingspartners te
vinden; in hun directe omgeving of wellicht verder
weg. In economische termen: het verdienvermogen,
het aanpassingsvermogen en het combinatie
vermogen.
Er is een begin gemaakt met het bespreken van de
resultaten in de verschillende regio’s in triple helixverband. Wij als provincies zetten graag met u de
volgende stappen. Daarom nodigen wij u uit te
ontdekken wat precies de kansen zijn, voor uw
regio, uw sector, uw bedrijf of uw keten. Daarvoor
vindt u op www.gelderland.nl/krachtvanoost het
werkdocument waarin alle gegevens zijn ontsloten
en toegelicht. Dit werkdocument heeft een
dynamisch karakter en wordt actueel gehouden aan
de hand van nieuwe inzichten en cijfers.

Economic governance
We hechten belang aan het goed organiseren van
het vervolg. De term ‘economic governance’verwijst
naar een aanpak waarbij overheden, ondernemers
en onderwijs/onderzoek (triple helix) elkaar
versterken.
De nieuwe bestuurskracht wordt gevonden op de
grenzen van domeinen en niet primair in de kern
van de organisatie. Daarvoor zijn verbindingen
nodig om de juiste coalities te vormen. Zodat ieder
met zijn instrumenten bijdraagt aan de coalitie.
Het blijft hard werken om de verbinding te
behouden tussen verschillende overheden, onder
nemers en onderwijsinstellingen. Omdat acute
werkzaamheden van elke dag vaak de urgente
samenwerking in de weg staan.
Van elkaar blijven leren in de regio en hoe dit te
doen, lijkt een belangrijke volgende stap in het
ontwikkelen van een krachtige economic
governance in Oost-Nederland.
Kortom, als provincies baseren we ons op feiten en
maken samen met onze partners het verschil.
We pakken kansen, buiten onze diversiteit uit en
vormen op basis van lichte samenwerking daad
krachtige allianties. Dat vraagt om pionieren en
gewoon doen.

De kennis om het te
bedenken, de ruimte
om het te proberen
en de kwaliteit om
het te maken
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