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E e n  m a n  k o m t  a a n  i n  e e n  d o r p .  H i j  m e r k t  d a a r  a l  s n e l 
d a t  d e  m e n s e n  h o n g e r  h e b b e n .  E r  i s  w e i n i g  t e  e t e n . 
D e  m a n  v i n d t  d a t  h i j  i e t s  m o e t  d o e n  e n  b e s l u i t  m i d -
d e n  i n  h e t  d o r p  e e n  k e t e l  n e e r  t e  z e t t e n .  H i j  m a a k t 
v u u r ,  p l a a t s t  e r  d e  k e t e l  b o v e n  e n  v u l t  d e  k e t e l  m e t 
w a t e r .  V e r v o l g e n s  h a a l t  h i j  e e n  s t e e n  u i t  z i j n  z a k  e n 
g o o i t  d e z e  i n  h e t  w a t e r .  A a n  d e  n i e u w s g i e r i g e  d o r -
p e l i n g e n  d i e  i n m i d d e l s  z i j n  t o e g e s t r o o m d  v e r t e l t 
h i j  d a t  d i t  e e n  s o e p s t e e n  i s ,  w a a r m e e  h i j  h e e r l i j k e 
s t e e n s o e p  g a a t  m a k e n .  N a  e e n  p a a r  m i n u t e n  l a a t  h i j 
é é n  v a n  d e  d o r p e l i n g e n  p r o e v e n  e n  d i e  c o n s t a t e e r t 
d a t  d e  s o e p  n o g  w e i n i g  s m a a k  h e e f t .  “ I k  h e b  n o g 
w e l  w a t  z o u t ” ,  z e g t  d e  d o r p e l i n g  e n  g a a t  h e t  h a l e n . 
A n d e r e  d o r p e l i n g e n  r a k e n  d a a r d o o r  o o k  e n t h o u s i -
a s t .  D e  e n e  h e e f t  k r u i d e n ,  d e  a n d e r  s p e c e r i j e n ,  e e n 
d e r d e  h e e f t  n o g  w a t  v l e e s  l i g g e n ,  a n d e r e n  h e b b e n 
g r o e n t e n .  Z i j  g o o i e n  d i t  a l l e m a a l  i n  d e  p a n  e n  n a 
e e n  u u r t j e  i s  e r  e e n  h e e r l i j k e  s o e p  g e r e e d  e n  i e -
d e r e e n  e e t  e r  l e k k e r  v a n .  A l s  d e  k e t e l  l e e g  i s  e n  d e 
a f w a s  g e d a a n ,  v e r t r e k t  d e  m a n  w e e r .  D e  s t e e n  l a a t 
h i j  a c h t e r  v o o r  d e  v o l g e n d e  m a a l t i j d .
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De regio Noordoost Groningen is een prachtig gebied dat met haar monumenten, terpen en dorpen 
historie uitademt en dat met de nabijheid van de Wadden en haar vergezichten van grote natuurlijke 
en recreatieve waarde is. Het gebied beschikt over krachtige sectoren met bedrijven die internationaal 
aan de weg timmeren. Het is een gebied met kansen en mogelijkheden. Het is echter ook een gebied met 
opgaven, die passen bij de periferie: vergrijzing en krimp. De werkloosheid ligt er hoger, de economische 
groei lager. 

Nederland en de Nederlanders beseffen meestal niet hoeveel dank zij eigenlijk verschuldigd zijn aan dit 
gebied. Ze danken een deel van hun welvaartsniveau aan de aardgasbaten. Ze rijden over wegen die met 
behulp van de aardgasopbrengsten zijn aangelegd. Bij storm en springvloed vertrouwen we op de Delta-
werken, mede mogelijk gemaakt door het Groningse gas. En terwijl heel Nederland er de vruchten van 
plukt, zitten de mensen die wonen en werken in het winningsgebied met de negatieve gevolgen. Hun hui-
zen en bedrijfsgebouwen vertonen scheuren, ze voelen zich niet veilig in hun eigen huis en ook de econo-
mie in het gebied loopt averij op. Deze mensen moeten omgaan met het feit dat er aardbevingen zijn en 
blijven, hun nieuwe werkelijkheid. 

Naast alle bedragen die nodig zijn voor het versterken van gebouwen en het herstel van de schade is er 
door de provincie Groningen en de NAM 97,5 miljoen euro uitgetrokken om de economie in het aardbe-
vingsgebied een nieuwe impuls te geven. Om dit bedrag op een goede en verantwoorde manier te beste-
den is de Economic Board opgericht. 
In september 2014 zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen van een programma en daartoe hebben 
wij met heel veel personen gesproken. Inwoners, belangenorganisaties, ondernemers, financiers, onder-
wijsinstellingen, overheden en veel anderen hebben wij gesproken om te vernemen waar wij als Board de 
komende jaren het verschil kunnen maken. In deze gesprekken zijn vooral heel veel goede concrete ideeën 
en kansrijke ontwikkelrichtingen de revue gepasseerd. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de ons be-
schikbare middelen straks een hoog economisch en maatschappelijk rendement zullen hebben. 

Wij hebben als Board enorm veel zin om in dit prachtige en ideerijke gebied aan de slag te gaan en zijn 
vereerd dat ons die kans gegeven wordt echt verschil te maken en bij te dragen aan een economische 
perspectief voor de mensen die er wonen en werken. Wij danken allen die bereid waren met ons mee te 
denken en te helpen met het opzetten van ons plan. Er is veel te doen en veel te bereiken. De Economic 
Board staat nu in de startblokken en is er klaar voor om haar woorden om te zetten in daden!

Sieger Dijkstra, voorzitter Economic Board Groningen

VOORWOORD
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Aanleiding en opdracht
De gaswinning in Noordoost Groningen heeft 
positieve welvaartseffecten gehad voor Nederland. 
Het winningsgebied zelf ondervindt echter de 
negatieve effecten in de vorm van bodemdaling 
en aardbevingen en de schade (materieel en 
immaterieel) die daar het gevolg van is. De 
Commissie Duurzame Toekomst Noordoost Groningen 
was ingesteld om de compensatiemogelijkheden te 
onderzoeken en heeft in oktober 2013 aanbevelingen 
gedaan over een samenhangend pakket aan 
(compenserende) maatregelen op het gebied 
van schadeherstel, preventie, leefbaarheid én 
economische ontwikkeling. 

In het verlengde hiervan hebben rijk, provincie 
Groningen, gemeenten en NAM op 17 januari 2014 
een akkoord gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt 
over een samenhangende pakket aan compenserende 
maatregelen. Onderdeel van dit akkoord is het 
opzetten van een versterkingsprogramma voor de 
economie in het aardbevingsgebied en de oprichting 
van een Economic Board. Het totale programma heeft 
een looptijd van vijf jaar (2014-2018). In de Tweede 
Kamer is een motie aangenomen om de looptijd van 
het economisch spoor te verdubbelen naar tien jaar. 
Voor de eerste periode van vijf jaar stelt de NAM 
€ 65 miljoen en de provincie Groningen € 32,5 miljoen 
beschikbaar.

De Economic Board Groningen is in september 2014 
gestart met de uitwerking van het programma. Zij 
heeft daarbij van de akkoordpartijen de opdracht 
meegekregen zich te focussen op het MKB en op de 
sectoren chemie, energie, agribusiness en innovatieve 
bouw. De Board voegt daar zelf nog ICT, healthy 
ageing en toerisme en recreatie als kansrijke sectoren 
aan toe. Het “optimaal duurzaam versterken van 
de economische structuur van de regio” moet 
leiden tot een verhoogde arbeidsparticipatie van de 
inwoners uit het aardbevingsgebied en/of verhoogde 
bedrijfsmatige activiteit in het gebied. 

Missie, visie en uitgangspunten
De missie van de Economic Board luidt: bijdragen 
aan de groei van duurzame werkgelegenheid, 
bedrijvigheid en bruto regionaal product in het 
aardbevingsgebied. Met deze missie benadrukt 
de Board dat zij niet zelf gaat zorgen voor groei, 
maar anderen in de gelegenheid stelt plannen 
te ontwikkelen en te realiseren. Het impliceert 
ook dat de economische groei duurzaam moet 
zijn: een toekomstbestendige versterking van het 
economische, sociale en ecologische kapitaal. 

Onder economische structuurversterking verstaat de 
Board investeren in:
1. De kwaliteit van het menselijk kapitaal;
2. De kwaliteit van ondernemerschap;
3. Een goed financieringsklimaat;
4. Versterking van krachtige sectoren, clusters en 

bedrijvennetwerken;
5. Versterking van fysieke randvoorwaarden voor 

groei.

Het programma van de Board richt zich primair 
op de eerste vier factoren. In beginsel ziet de 
Board de versterking van fysieke randvoorwaarden 
niet als haar kerntaak, tenzij dit leidt tot directe 
werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor het 
bevingsgebied.
De Board hanteert bij haar inzet een aantal 
uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben 
bijvoorbeeld betrekking op de inhoudelijke focus en 
de geografische scope van het programma. Verder 
stelt de Board dat zij in beginsel niet zelf ontwikkelt, 
maar anderen in positie brengt om te ontwikkelen.

Alleen initiatieven worden ondersteund die 
(economisch gezien) bestaansrecht hebben en een 
lange termijn effect voor het gebied opleveren. 
De investeringen van de Economic Board worden 
gerealiseerd conform Nederlandse wet- en 
regelgeving en de in Nederland geldende cao’s en 
leiden zoveel mogelijk tot werkgelegenheid voor 
mensen in het gebied.

SAMENVATTING
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Het programma
Er zijn al heel veel publieke en private instrumenten 
om de economie direct en indirect te stimuleren. 
Deze worden beschikbaar gesteld op het niveau van 
Europa, Nederland, het landsdeel Noord-Nederland, 
provincies, regionaal en lokaal. De Board focust 
met haar inzet op die zaken waar zij het verschil 
kan maken. Op drie terreinen heeft zij toegevoegde 
waarde voor het gebied. Dit zijn de drie strategische 
lijnen voor de Board die vervolgens vertaald zijn naar 
programmalijnen:

1. Het bieden van procesondersteuning (door te 
verbinden, te gidsen, te inspireren en uit te dagen 
en te dragen). 
Doelstelling van deze lijn is de reeds aanwezige 
economische ondersteuningsstructuur en 
middelen voor economische structuurversterking 
ten dienste stellen aan ondernemers in 
het gebied, ondernemers en inwoners 
inspireren en successen uitdragen ten einde 
economische activiteiten te stimuleren en 
nieuwe werkgelegenheid te creëren en/of 
werkgelegenheid te behouden.

2. Helpen realiseren van voorwaardenscheppende 
activiteiten. 

Doelstelling van deze lijn is de stimulering van 
de kwaliteit van de beroepsbevolking, het onder-
nemerschap en het verbeteren van de digitale 
bereikbaarheid. 

3. Versterking van het financieringsklimaat. 
De doelstelling van deze lijn is de versterking van 
het financieringsklimaat door de (toegankelijk-
heid van) financieringsmogelijkheden voor onder-
nemers in het gebied te verbeteren.

Organisatie en governance
De Economic Board bestaat uit een 
stimuleringsbedrijf en een financieringsbedrijf. Het 
stimuleringsbedrijf wordt een stichting, waarbij de 
Economic Board het bestuur vormt en er daarnaast 
een compacte uitvoeringsorganisatie wordt ingericht. 
De stichting richt zich met name op de realisatie van 
de programmalijnen 1 en 2. Daarnaast wordt er een 
NV opgericht voor het financieringsbedrijf. Dit wordt 
een 100% dochteronderneming van de stichting. De 
NV richt zich op de uitvoering van het investerings- 
en financieringsinstrumentarium. Er wordt een 
Raad van Commissarissen in het leven geroepen als 
toezichthoudend orgaan voor de Economic Board. 
Daarnaast wordt een klankbordgroep opgericht als 
highlevel adviesorgaan voor de Board. 
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AANLEIDING, 
OPDRACHT EN 
UITGANGSPUNTEN

Programma Economic Board Groningen
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1.1 Aanleiding

Sinds begin van de jaren 60 van de vorige eeuw 
wordt er op grote schaal aardgas gewonnen in 
Groningen. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen 
aan de welvaart van Nederland als geheel. Lange tijd 
was onvoldoende bekend dat gaswinning ernstige 
negatieve effecten heeft in het winningsgebied. 
Het besef begon te groeien met de erkenning van 
bodemdaling als negatief effect van de gaswinning. 
Dat de gaswinning ook aardbevingen tot gevolg kon 
hebben is lange tijd onderschat en ontkend.

De aardbeving van augustus 2012 bij Huizinge is een 
belangrijk keerpunt geweest. Temeer toen in januari 
2013 het Staatstoezicht op de Mijnen in een brief aan 
de minister liet weten dat de risico’s van gaswinning 
te groot zijn. Dit leidde er toe dat de provincie 
Groningen de Commissie Duurzame Toekomst 
Noordoost Groningen heeft ingesteld (commissie 
Meijer).

Deze commissie heeft in oktober 2013 aanbevelingen 
gedaan over een samenhangend pakket aan (com-
penserende) maatregelen op het gebied van scha-
deherstel, preventie, leefbaarheid én economische 
ontwikkeling. In het verlengde hiervan hebben rijk, 
provincie, gemeenten en NAM op 17 januari 2014 
een akkoord gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt 
over een samenhangend pakket aan compenserende 
maatregelen.

Onderdeel van dit akkoord is het opzetten van 
een versterkingsprogramma voor de economie in 
het aardbevingsgebied en de oprichting van een 
Economic Board om dit programma namens de vier 
akkoordpartijen uit te voeren. Het programma heeft 
een looptijd van vijf jaar (2014-2018). In de Tweede 
Kamer is een motie aangenomen om de looptijd van 
het economisch spoor te verdubbelen naar tien jaar. 
Voor de eerste periode van vijf jaar stelt de NAM 
€ 65 miljoen en de provincie Groningen € 32,5 
miljoen beschikbaar.

De Economic Board Groningen is in september 2014 
gestart met het opzetten van een economisch pro-
gramma. Het onderhavige rapport is daarvan het 
resultaat.

1.2 De opdracht van de Economic Board 
Groningen

De Economic Board Groningen heeft van de akkoord-
partijen als opdracht meegekregen zich te focussen 
op het MKB en de sectoren chemie, energie, agribusi-
ness en innovatieve bouw. De opdracht die door de 
akkoordpartijen is geformuleerd en aan de 
Dialoogtafel Groningen is afgestemd, is te lezen in de 
Startnotitie Economic Board. 

Samengevat luidt de opdracht:

De Economic Board heeft tot taak om in overleg met 
overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsle-
ven een stimuleringsprogramma op te stellen om de 
economische structuur in de regio te verbeteren. 

Daarbij gaat zij als volgt te werk: 

1. Het opstellen van een samenhangende visie/rou-
te voor het optimaal duurzaam versterken van 
de economische structuur van de regio, rekening 
houdend met de genoemde focus; 

2. Het bepalen van een hierbij passende instrumen-
tenmix (zoals subsidie, garantstelling, tender, 
revolving fund e.d.);

3. Het bepalen van een hierbij passende uitvoerings-
organisatie (beoordelingsstructuur, secretariaat, 
uitvoeringsorganisatie e.d.); 

4. Het opstellen van een governance en beheers-
structuur.

Het “optimaal duurzaam versterken van de 
economische structuur van de regio” moet leiden 
tot een verhoogde arbeidsparticipatie van de 
inwoners uit het aardbevingsgebied en/of verhoogde 
bedrijfsmatige activiteit in het gebied. 

De Economic Board heeft met veel partijen gespro-
ken (inwoners, overheden, bedrijfsleven, banken en 
financieringsbedrijven, vertegenwoordigende orga-
nisaties en onderwijsorganisaties). Deze gesprekken 
hebben inzichten opgeleverd die een plek hebben 
gekregen in het programma.

1. AANLEIDING, OPDRACHT EN UITGANGSPUNTEN
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De economische en maatschappelijke noodzaak om 
vlot in actie te komen is groot. De Board moet dus 
tempo maken. Het programma is daarom in een kort 
tijdsbestek opgesteld. Daarnaast wil de Board ruimte 
houden om flexibel op ontwikkelingen en actualitei-
ten in te kunnen spelen. Daarom heeft zij er voor ge-
kozen het programma in te richten als route en niet 
als volledig uitgekristalliseerd voorstel. In deze fase 
wordt volstaan met proces- in plaats van concrete 
projectvoorstellen. De concretisering vindt plaats in 
jaarplannen, die worden goedgekeurd door de Raad 
van Commissarissen. Daarin zijn de akkoordpartijen 
vertegenwoordigd.

1.3 Missie, visie en strategie

Missie
Bijdragen aan de groei van duurzame werkgelegen-
heid, bedrijvigheid en bruto regionaal product in het 
bevingsgebied. 

Met deze missie benadrukt de Board:
• Dat zij niet zelf voor groei gaat zorgen, maar 

anderen faciliteert om te groeien. Het realiseren 
van werkgelegenheid en een groei van het bruto 
regionaal product kan en wil de Economic Board 
niet in haar eentje regelen. Het vergt een geza-
menlijke inspanning van de inwoners, onderne-
mers, overheden en onderwijs- en kennisinstel-
lingen in en rond het gebied; 

• Dat de economische groei duurzaam moet zijn. 
Inspanningen van de Board moeten leiden tot 
een toekomstbestendige versterking van het 
economische, sociale en ecologische kapitaal van 
het gebied. 

Visie
Er is een directe impuls nodig voor de realisatie van 
economische groei, het creëren van nieuwe duurza-
me werkgelegenheid en het aantoonbaar behouden 
van werkgelegenheid in bedrijven en sectoren met 
toekomst. Daarnaast dient de economische structuur 
van het gebied duurzaam te worden versterkt. Dit be-
tekent dat in de komende jaren in een aantal facto-
ren moet worden geïnvesteerd:

1. Menselijk kapitaal. Het gemiddelde opleidingsni-
veau in het gebied is lager dan in veel andere ge-
bieden in Nederland. Hier ligt een grote opgave.

2. Ondernemerschap en ondernemingszin. De ont-
wikkeling van het ondernemerschap in het gebied 

blijft achter bij de rest van Nederland. Zowel be-
staande ondernemers als inwoners die onderne-
mer willen en kunnen worden, behoeven scholing 
en begeleiding.

3. Financieringsklimaat. Om een bedrijf of nieuwe 
activiteit te kunnen starten, te laten groeien, te 
innoveren of te consolideren dient er financiering 
beschikbaar te zijn.

4. Samenwerking. Versterking van bedrijvennetwer-
ken (naast de al bestaande sectoren chemie, de 
agrosector en de energiesector).

5. Fysieke randvoorwaarden. Door in fysieke en 
digitale bereikbaarheid, energievoorzieningen en 
andere utiliteiten te investeren ontstaan betere 
vestigingsplaatsfactoren voor bestaande be-
drijven en kunnen bedrijven van buiten worden 
verleid zich in het gebied te vestigen. 

Het programma van de Board zal zich primair richten 
op de eerste vier factoren. In beginsel ziet de Board 
de versterking van fysieke randvoorwaarden niet als 
haar eigen kerntaak, tenzij het aantoonbaar leidt tot 
directe structurele werkgelegenheid en de toege-
voegde waarde voor de inwoners en ondernemers in 
het gebied groot is.

De Economic Board wil dat het gebied zich in econo-
misch opzicht aansluit bij Nederland als geheel. Dat 
betekent dat de arbeidsparticipatie omhoog moet 
en daarvoor zijn ongeveer 2.500 extra banen nodig. 
De bouwsector moet daar een belangrijke bijdrage 
aan leveren. Nieuwe arbeidsplaatsen worden zoveel 
mogelijk in het gebied gerealiseerd. Gezien de werk-
gelegenheidsontwikkeling in de afgelopen jaren is het 
aantoonbaar behoud van werkgelegenheid eveneens 
een belangrijke uitdaging.

Strategie 
De Economic Board gaat maximaal gebruik maken van 
alles wat er al is. Dat betekent dat wordt aangesloten 
bij de bestaande beleidspraktijk van de Europese, 
nationale en regionale overheden, zoals de Noorde-
lijke Innovatie Agenda (NIA), de sectorplannen, de 
bestaande MKB-ondersteuning e.d. De Board is van 
mening, mede gebaseerd op de vele gesprekken met 
partijen uit het gebied, dat zij op drie terreinen toe-
gevoegde waarde voor het gebied heeft:

1. Het bieden van procesondersteuning (door te 
verbinden, te gidsen, te inspireren en uit te da-
gen en te dragen);
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2. Het helpen realiseren van voorwaardenschep-
pende activiteiten;

3. Versterking van het financieringsklimaat.

1.4 Uitgangspunten

De Economic Board hanteert bij haar inzet de volgen-
de uitgangspunten:

1. Het vertrekpunt voor de Board is de eerder 
genoemde startnotitie met de daarin vermelde 
“sterke sectoren”. De Board wil een bijdrage leve-
ren aan bedrijvigheid en werkgelegenheid, door 
inzet en middelen die direct ten goede komen 
aan het bedrijfsleven in het gebied. Daarmee 
geeft de Board een directe impuls aan de nieuwe 
economische activiteiten of een uitbreiding of 
behoud van bestaande economische activiteiten.

2. De geografische scope. Momenteel wordt met 
dit gebied bedoeld de negen gemeenten: Win-
sum, Delfzijl, Eemsmond, Bedum, Slochteren, Ten 
Boer, De Marne, Loppersum en Appingedam. Ook 
ontwikkelingen in de omgeving van het gebied 
kunnen aan de mensen in het gebied ten goede 
komen. En daar is het de Board om te doen.

3. De Board ontwikkelt in beginsel niet zelf, maar 
wil anderen in de positie brengen of de gelegen-
heid bieden om te ontwikkelen. 

4. De Board ondersteunt initiatieven die (econo-
misch gezien) bestaansrecht hebben. Initiatieven 
dienen een goed verdienmodel te hebben, zodat 
er een reële vergoeding voor de beschikbaar 
gestelde middelen (financiering, borgstelling, 
deelneming) kan worden betaald. Het grootste 
deel van de beschikbare middelen wordt revolve-
rend ingezet. 

5. De Board gaat voor het lange termijn effect. De 
inspanningen zijn er op gericht te komen tot een 
duurzame versterking van de economische struc-
tuur en het ondernemersklimaat.

6. De Board sluit met haar initiatieven zoveel moge-
lijk aan bij en maakt gebruik van bestaande rege-
lingen, instrumenten en uitvoeringscapaciteit.

7. De Board werkt vraaggestuurd. Dat wil zeggen 
dat er wordt aangesloten bij initiatieven van de 
markt waardoor de Board de ‘must haves’ en niet 
de ‘nice to haves’ mogelijk maakt. De instrumen-
ten van de Board zelf zijn laagdrempelig en het 
tempo wordt bepaald door de markt.

8. De Board beoogt met haar inzet een groot maat-
schappelijk rendement te behalen. Dat betekent 

dat er ook activiteiten worden ondersteund met 
een hoger risicoprofiel. 

9. De Board maakt geen blauwdruk voor de komen-
de vijf jaar. Onderhavig programma laat zien 
langs welke lijnen de Economic Board aan de 
versterking van de regionale economie wil bij-
dragen. Het is echter een dynamisch en flexibel 
programma. Dynamisch wil zeggen dat er de ko-
mende jaren elementen aan kunnen worden toe-
gevoegd of worden geschrapt als dat nodig blijkt. 
Met flexibiliteit wordt hier bedoeld dat budget-
ten kunnen schuiven als dat nodig is. De Board 
kan daardoor met de actualiteit mee bewegen. 

10. Voor de investeringen die met hulp van de Econo-
mic Board worden gerealiseerd geldt Nederlandse 
wet- en regelgeving en de in Nederland geldende 
cao’s. In het verlengde hiervan geldt dat door 
een opdrachtgever met de betrokken hoofd-
aannemer een overeenkomst afgesloten wordt 
die voorziet in juiste toepassing van de cao’s en 
wettelijke regelingen. Er moet door de hoofd-
aannemer periodiek gecontroleerd worden of de 
onderaannemers zich aan deze verplichting hou-
den. Op de opdrachtgever rust de bewijslast met 
betrekking tot het naleven van deze afspraken. In 
de gunningscritera wordt altijd meegenomen dat 
ingezet moet worden op de inzet van noordelijke 
bedrijven en werknemers, tenzij aantoonbaar 
betreffende werknemers niet geworven of toege-
leid kunnen worden.

11. De Economic Board is onafhankelijk. 

1.5 Leeswijzer

Het voorstel van de Economic Board is als volgt 
opgebouwd. Hoofdstuk twee bevat het programma 
van de Board waarbij de drie strategische lijnen zijn 
vertaald naar programmalijnen en uitgewerkt in 
maatregelen, doelen, acties en beoogde effecten. 
Hoofdstuk drie staat in het teken van de financiën. 
Het bevat de planning en de begroting van het pro-
gramma. In hoofdstuk vier worden de organisatie en 
governance van de Board en het programma nader 
toegelicht, Het rapport sluit af met hoofdstuk vijf 
waarin beschreven wordt hoe de monitoring van het 
programma wordt vormgegeven. 
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HET PROGRAMMA
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2. HET PROGRAMMA

De Economic Board gaat langs de volgende drie strategische lijnen werken aan een beter economisch perspectief 
voor de inwoners en bedrijven in het gebied: 
1. Procesondersteuning (verbinden, gidsen en uitdragen); 
2. Helpen realiseren van voorwaardenscheppende activiteiten;
3. Versterking van het financieringsklimaat. 

Lijn 1: Procesondersteuning (verbinden, gidsen en uitdragen)

Algemene doelstelling Lijn 1: De reeds aanwezige economische ondersteuningsstructuur en middelen voor economische struc-
tuurversterking ten dienste stellen aan de ondernemers in het gebied, ondernemers en inwoners inspireren en successen uitdra-
gen ten einde economische activiteiten te stimuleren en nieuwe werkgelegenheid te creëren en/of bestaande werkgelegenheid 
te behouden.

Maatregel Doelstelling Resultaat Middelen
1A Ontwikkelpotenties in de sectoren toeris-

me, ICT en de bouw benutten
Samenwerking tussen bedrijven en kennis- en 
onderwijsinstellingen 

€ 8 miljoen

1B Meer innovaties in het gebied door 
creatieve dwarsverbanden te leggen 
tussen chemie, energie, agribusiness en 
innovatieve bouw 

Nieuwe crossovers tussen sectoren

1C Verbeteren van de positie en kansen voor 
de groeiende groep ZZP-ers in het gebied

Netwerken van ZZP-ers in voor de regio be-
langrijke sectoren, te beginnen in de bouw-
sector 

1D Vergroten van de synergie tussen de 
inspanningen op het gebied van leefbaar-
heid en economische structuurverster-
king in het gebied

Samenwerking tussen de Economic Board en 
de Dialoogtafel rond de onderwerpen die zich 
bevinden op het snijvlak van economie en 
leefbaarheid 

1E Toename duurzame energieopwekking 
en energiebesparing in het gebied ten 
einde het gebied een kwaliteitsimpuls te 
geven en het verdienvermogen van het 
gebied te vergroten

Nieuwe verdienmodellen voor duurzame 
energieopwekking 

1F Verbinden van de ondersteuningsstruc-
tuur en de reeds beschikbare middelen 
voor structuurversterking met de onder-
nemers in het gebied ten einde nieuwe 
economische activiteiten en duurzame 
werkgelegenheid te stimuleren

Eén centrale plek in het gebied waar on-
dernemers terecht kunnen voor informatie, 
advies, coaching en ondersteuning

1G Verbetering imago van het gebied voor 
bewoners, bedrijven en bezoekers, stimu-
lering nieuwe handelsrelaties en etaleren 
Groningse producten

Goed functionerende gebiedsmarketing en 
één of meerdere handelsmissies tussen Gro-
ningen en andere regio’s in Nederland 

1H Ontwikkeling nieuwe business plannen 
en ideeën genereren voor innovaties en 
nieuwe marktkansen voor bedrijven

Organisatie van startersweekenden en 
inspiratiesessie

1I Behoud en groei werkgelegenheid door 
stages van jong afgestudeerden

Kansen voor het MKB om nieuwe markten 
te ontdekken, waaronder ontwikkelen van 
(meer) export
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Verkenningen van opgaven en mogelijkheden voor 
samenwerking en partnerschappen worden door 
de Economic Board en haar uitvoeringsorganisatie 
zelf uitgevoerd. Daar waar aanvullend onderzoek en 
advies nodig is, zal dat waar mogelijk bij gespecia-
liseerde partners worden belegd of in de vorm van 
opdrachten in de markt worden gezet. Indien nieuwe 
voorzieningen worden gerealiseerd zal de Board deze 
financieel (mede) mogelijk maken op een nader te 
bepalen wijze (bijvoorbeeld op basis van meervoudi-
ge openbare of Europese aanbesteding). Ook voor de 
ontwikkelingen van plannen van derden kan de Board 
besluiten geld beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld 
als het gaat om de ontwikkeling van crossover pro-
jecten, het versterken van het imago van het gebied 
of het verbeteren van exportkansen. 
De Economic Board en haar uitvoeringsorganisatie 
zullen zelf het initiatief nemen om in samenwerking 
met derden activiteiten te ontplooien waar onder-
nemers en inwoners worden geïnspireerd en uitge-
daagd. De activiteiten die hieruit voortkomen zullen 
echter niet door de Board, maar door derden worden 
vormgegeven en uitgevoerd. De Board stelt vervol-
gens middelen beschikbaar in de vorm van subsidies 
om bijeenkomsten te organiseren en aan deze bij-
eenkomsten een goede follow up te geven. 

Voor deze onderzoeken, activiteiten, projecten en 
voorzieningen heeft de Board in eerste instantie € 8 
miljoen gereserveerd. Bij de beoordeling van voor-
stellen van derden zal de Board in elk geval toetsen 
in hoeverre een bijdrage wordt geleverd aan het 
realiseren van de doelen en of ze passen binnen de 
uitgangspunten van de Board.

Maatregel 1A. Nieuwe verbindingen 
voor toerisme, ICT en bouw 
Actie 1: De Economic Board gaat: 
• samen met stakeholders binnen de sector toeris-

me en recreatie na wat er nodig is om de toeris-
tische potentie van het gebied te benutten;

• samen met de ICT sector verkennen hoe ICT-be-
drijven geïnteresseerd kunnen worden voor 
vestiging in het gebied.

Hoe?: Door de samenwerking te versterken en daar-
voor middelen ter beschikking te stellen. De sectoren 
worden gevraagd om in overleg met de Board tot 
goede voorstellen te komen.

Actie 2: Stimuleren dat de grote bouwopgave als ge-
volg van schadeherstel, bouwkundige versterking en 

waardevermeerdering zoveel mogelijk neerdaalt bij 
bedrijven en werknemers in het gebied.
Hoe?: Met de bouwsector en het onderwijsveld be-
palen wat er aanvullend nodig is om de bedrijven uit 
het gebied te verbinden met de bouwopgave en hoe 
innovatie kan worden bevorderd. De eerste initiatie-
ven zijn al vanuit het veld ontstaan en waar nodig wil 
de Board dit verder helpen uitbouwen en ondersteu-
nen.

Toelichting: 
Innovatieve bouw 
Als gevolg van de aardbevingen wordt er in het 
gebied veel (unieke) kennis opgedaan en worden pro-
ducten en diensten ontwikkeld in relatie tot taxatie, 
herstel en het bouwkundig versterken. Deze kennis 
en innovaties hebben exportpotentie, waarmee de 
bouwsector in het gebied een stuwende functie voor 
de regionale economie kan vervullen. De bouwsector 
in het gebied is zich rond deze opgave aan het orga-
niseren in samenwerking met bouwend Nederland en 
er is het Centrum voor Veilig Wonen, dat de bouwop-
gave gaat coördineren en die verantwoordelijk wordt 
voor de uitvoering. Verder is het EPI Kenniscentrum 
opgericht door het Alfa college, de Hanzehogeschool 
en de RUG. 

Toerisme en recreatie 
Deze sector is in het gebied in opkomst, maar is in 
vergelijking met andere regio’s nog bescheiden in 
omvang en heeft vooral een recreatieve functie voor 
de eigen bevolking. In het gebied liggen goede moge-
lijkheden om het toeristisch product te versterken en 
meer mensen naar het gebied te trekken. Om toeris-
me en recreatie echt een stimulans te geven is een 
maatschappelijke coalitie nodig die met vereende 
kracht samenwerkt om kansen te pakken en uitdagin-
gen het hoofd te bieden.

ICT
Dit is een voor de regio opkomende sector. De stad 
Groningen telt al veel ICT bedrijvigheid. Daar zijn 
in het afgelopen jaar IBM, Siemens en recentelijk 
Google bijgekomen. Daarmee groeit de ICT als sec-
tor. Daarnaast maakt ICT bij veel vraagstukken in het 
gebied deel uit van de oplossing. Denk aan nieuwe 
toepassingen rond e-health, e-education en e-com-
merce. Er zijn knelpunten op de arbeidsmarkt en 
nieuwe technologische kansen die om samenwerking 
vragen. 
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Beoogd effect: samenwerking resulteert in projecten 
en business cases die bijdragen aan de versterking 
van de economische structuur en een groei van de 
werkgelegenheid.

Maatregel 1B. Werken aan crossovers
Actie 1: De Economic Board helpt crossovers tussen 
de sectoren chemie, energie, agribusiness en innova-
tieve bouw tot stand te brengen. 
Hoe?: Samen met de sectoren/clusters bijeenkom-
sten rond nieuwe marktkansen (laten) organiseren in 
het gebied.

Toelichting: De sectoren die sterk zijn vertegenwoor-
digd in het bevingsgebied hebben allemaal raakvlak-
ken met de mondiale maatschappelijke opgaven, 
waarvoor het Noorden zich wil gaan inzetten en 
waartussen duidelijke en economisch interessante 
dwarsverbanden liggen. Zo bieden de groene chemie, 
de duurzame energie en de foodsector interessan-
te afzetmarkten voor de agrarische sectoren. De 
genoemde sectoren hebben van hun kant belang bij 
grondstoffen uit de agrarische sector. Er bevinden 
zich interessante kansen tussen de bouwsector en de 
groene chemie (nieuwe materialen), de energiesector 
(duurzame energieopwekking en energiebesparing) 
en healthy ageing (levensloopbestendige bouw). 
Healthy ageing en de foodsector vinden elkaar rond 
gezonde voeding en nutriënten, healthy ageing en 
toerisme hebben raakvlakken waar het gaat om 
zorg- en gezondheidstoerisme en energie en chemie 
hebben elkaar nodig voor het nuttig gebruiken van 
reststromen. De crossovers komen echter niet van-
zelf tot stand.

Beoogd effect: Bijeenkomsten leiden tot nieuwe 
cross sectorale leidraden voor bedrijfsontwikkeling. 
Dit wordt omgezet in business cases die bij realisatie 
zorgen voor een groei van de werkgelegenheid.

Maatregel 1C. Verbinden van ZZP-ers in 
netwerken
Actie 1: Er zijn elders in het land succesvolle pro-
gramma’s ontwikkeld om ZZP-ers te laten samenwer-
ken en hun positie te versterken.
Hoe?: De Economic Board gaat op zoek naar deze 
best practices en stelt middelen beschikbaar om ze 
te vertalen naar het gebied. In eerste instantie richt 
de board zich op ZZP-ers in de bouw.

Toelichting: Er zijn steeds meer ZZP-ers. Inmiddels 

bestaat al meer dan 60% van alle bedrijven in het 
gebied uit 1-pitters. Lang niet alle ZZP-ers kunnen 
van hun activiteiten bestaan. Voor ZZP-ers zijn er 
daarnaast andere uitdagingen. Zo vallen zij tot op de 
dag van vandaag buiten diverse collectiviteiten en 
bovendien kan een ZZP-ers zich doorgaans niet kwa-
lificeren voor grotere opdrachten. 

Beoogd effect: Netwerken van ZZP-ers leiden tot 
een versterking van de concurrentiepositie van deze 
ondernemers, tot meer omzet en derhalve tot econo-
mische groei in termen van bruto regionaal product. 
Eventueel kunnen vanuit ZZP-netwerken nieuwe 
MKB bedrijven ontstaan wanneer verbanden worden 
geformaliseerd. 

Maatregel 1D. Verbindingen leggen tus-
sen economie en leefbaarheid
Actie 1: Versterken onderlinge samenhang tussen 
leefbaarheidsinitiatieven en economische kansen.
Hoe?: De Economic Board zal met de stuurgroep 
leefbaarheid van de Dialoogtafel samenwerken om 
de inspanningen op het snijvlak van economie en 
leefbaarheid af te stemmen, te coördineren en on-
derlinge samenhang te realiseren. 

Toelichting: De Economic Board spant zich in voor 
economische groei in het gebied en langs die lijn 
draagt zij bij aan het verbeteren van de leefbaarheid. 
Daarnaast zijn er activiteiten die als primair doel 
hebben de leefbaarheid in het gebied te verbete-
ren, maar die tegelijk ook de economie stimuleren. 
De Dialoogtafel zet zich in om leefbaarheid in het 
gebied te bevorderen. Dit is momenteel in ontwikke-
ling. In gesprekken met de stakeholders in het gebied 
is een aantal thema’s naar voren gekomen die vanuit 
economisch perspectief belangrijk zijn, maar die ook 
positief bijdragen aan het vergroten van de leefbaar-
heid. Voorbeelden daarvan zijn de realisatie van snel 
internet (zie ook maatregel 2C) en de oprichting van 
corporaties voor zorg, duurzame energieopwekking 
en voorzieningen. 

Beoogd effect: De verbinding tussen economie 
en leefbaarheid draagt bij aan de versterking 
van de regionale attractiviteit voor inwoners en 
ondernemers en aan het behoud van activiteiten (en 
daarmee werkgelegenheid). 
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Maatregel 1E. Bijdragen aan de energie-
transitie in het gebied
Actie 1: Bij elkaar brengen en inspireren van bedrij-
ven.
Hoe?: Met partners in de energietransitie verbonden 
aan de duurzame energieagenda van Noord-Neder-
land (Switch) organiseren van bijeenkomsten voor 
ondernemers en inwoners in het gebied. Deze bijeen-
komsten staan in het teken van nieuwe kansen voor 
duurzame energieopwekking en de middelen die 
daartoe beschikbaar zijn. 

Actie 2: Aanjagen van bedrijvigheid op het gebied 
van duurzame energieopwekking en energiebespa-
ring.
Hoe?: middelen beschikbaar stellen voor bedrijven 
en verbanden om nieuwe verdienmodellen voor 
duurzame energieopwekking in de praktijk te bren-
gen.

Toelichting: Het is maatschappelijk wenselijk dat 
het gebied omschakelt van gebruik van energie uit 
fossiele bronnen naar duurzaam opgewekte energie. 
Wanneer deze energie in het gebied zelf wordt op-
gewekt, kan dat bovendien een omvangrijke econo-
mische impuls voor het gebied betekenen. Jaarlijks 
besteden bedrijven en huishoudens in het gebied 
honderden miljoenen euro’s aan energie. Dit geld 
lekt nu via de energierekening goeddeels uit het ge-
bied weg. Als het gebied er voor weet te zorgen dat 
zij voor een groter deel zelf in haar energiebehoefte 
gaat voorzien en bovendien het energieverbruik weet 
te reduceren, dan blijft dit geld in het gebied en kan 
dat op andere manieren worden aangewend.

Beoogd effect: Het stimuleren van de energietran-
sitie draagt bij aan de versterking van de regionale 
attractiviteit voor bewoners en ondernemers en aan 
de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die leiden 
tot economische groei in termen van bruto regionaal 
product en bedrijvigheid. 

Maatregel 1F. Ondernemers de weg wij-
zen
Actie 1: Zorgen voor laagdrempelige en toegankelijke 
beschikbaarheid van informatie, advies, coaching en 
ondersteuning op één plek.
Hoe?: De Economic Board stelt middelen beschikbaar 
om bestaande instanties uit te dagen deze actie te 
realiseren. Daarbij moet gebruik gemaakt worden 
van wat er al in het gebied tot stand is gebracht met 

maximale inzet van nieuwe technologieën. 

Toelichting: Uit de vele gesprekken met stakeholders 
en ook uit verschillende onderzoeken onder het MKB 
in Noord-Nederland blijkt dat ondernemers niet goed 
de weg weten te vinden in de economische onder-
steuningsinfrastructuur. Er zijn bijvoorbeeld meer 
dan 300 regelingen waar ondernemers gebruik van 
kunnen maken. Bovendien zijn er tientallen organi-
saties waar ze voor specifieke zaken terecht kun-
nen. De Economic Board wil dat ondernemers in het 
gebied zich op één digitale en fysieke plek kunnen 
melden waar ze persoonlijk worden geholpen. Een 
plek van, voor en door de regio waar ondernemers 
kunnen rekenen op persoonlijke aandacht, maatwerk 
en hulp. 

Beoogd effect: Door ondernemers beter toegang te 
verschaffen tot de bestaande economische onder-
steuningsstructuur wordt een bijdrage geleverd aan 
de versterking van ondernemerschap, innovatie en 
export en daarmee langs indirecte weg aan een groei 
van de economie in termen van werkgelegenheid, 
bedrijvigheid en bruto regionaal product. 

Maatregel 1G. Inspireren van onderne-
mers en inwoners 
Actie 1: Bevorderen nieuwe bedrijfsplannen voor 
starters. 
Hoe?: De Economic Board stelt middelen beschikbaar 
om in het gebied een startersweekend voor de bouw 
te organiseren, waarbij in een kort tijdsbestek idee-
en worden opgewerkt tot levensvatbare bedrijfscon-
cepten. 

Actie 2: Ideeën genereren voor innovaties en nieuwe 
marktkansen.
Hoe?: De Economic Board gaat samen met partijen 
verkennen hoe en in welke vorm inspiratiesessies 
kunnen worden georganiseerd voor bedrijven in (en 
buiten) het bevingsgebied. De Board heeft er midde-
len voor over om dergelijke sessies te organiseren.

Toelichting: Ontmoetingen leiden tot nieuwe ideeën 
en door verschillende partijen rond deze ideeën te 
verbinden kunnen ze in korte tijd in concrete plan-
nen worden uitgewerkt. De Economic Board wil grote 
groepen mensen met verschillende achtergronden 
ideeën laten uitwisselen om deze ideeën vervolgens 
te vertalen naar haalbare bedrijfsplannen. Starters-
weekenden lenen zich hier goed voor. 
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De Economic Board begint met de bouwsector. Bij 
succes zullen ook weekenden voor andere thema’s 
worden georganiseerd. 

Samenwerking rond innovatie begint met ontmoe-
tingen tussen ondernemers. Deze ontmoetingen 
ontstaan meestal niet vanzelf, maar moeten worden 
gestimuleerd, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te 
organiseren. Om tot betekenisvolle bijeenkomsten 
te komen moeten concrete marktkansen worden ge-
identificeerd, die tijdens deze bijeenkomsten worden 
gepresenteerd. Ondernemers worden daarvoor se-
lectief en gericht uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn 
een vertrekpunt voor de ontwikkeling van nieuwe 
marktkansen, een leadgenerator voor nieuwe ideeën 
en business cases.

Beoogd effect: Startersweekenden leiden tot 
financierbare businessplannen. Wanneer deze 
worden gerealiseerd leidt dat tot een uitbreiding van 
economische activiteit en wellicht bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. Inspiratiesessies moeten leiden tot 
nieuwe inzichten voor ondernemers en versterking 
van ondernemersnetwerken rond specifieke 
marktgebieden. Inspiratie is het vertrekpunt voor 
ideevorming en staat daarmee aan de basis van de 
innovatieketen, die eindigt met implementatie en 
marktintroductie (en dus in economische groei en 
behoud of groei van werkgelegenheid).

Maatregel 1H. Uitdragen kwaliteiten 
van het gebied
Actie 1: De Economic Board help het imago van het 
gebied te verbeteren.
Hoe?: De Board gaat met partijen in overleg hoe het 
imago van het gebied kan worden verbeterd door 
gerichte marketing en communicatie. Op basis van de 
uitkomsten van deze verkenning besluit de Board of 
hier middelen voor beschikbaar worden gesteld. 

Actie2: Ondernemers uitdagen om nieuwe handels- 
relaties op de binnenlandse markt te ontdekken.
Hoe?: De Economic Board gaat met onder meer 
ondernemersverenigingen verkennen of en onder 
welke voorwaarden er ingaande en uitgaande han-
delsmissies georganiseerd kunnen worden tussen het 
bevingsgebied en andere regio’s in Nederland. 

Toelichting: Het gebied verdient het om positief op 
de kaart te worden gezet. Het is met de bevingen 
vooral negatief in het nieuws geweest en als achter-

tuin van Groningen ligt het verstopt en worden de 
kwaliteiten en schoonheden onvoldoende belicht. 
Daar wil de Board verandering in brengen. Het is een 
prachtig gebied dat het verdient in de regiopromotie 
van Groningen te worden meegenomen. Nu is dat 
nog een blinde vlek. Daarnaast ziet de Board kan-
sen om enkele binnenlandse handelsmissies naar en 
vanuit het aardbevingsgebied te organiseren. Missies 
die kort en krachtig zijn en waar ondernemers uit het 
gehele land kennis kunnen maken met een paar spe-
cifieke sectoren in de regio zoals energie, agrifood 
en chemie. Daarmee kan het gebied laten zien wat 
het te bieden heeft.

Beoogd effect: Het uitdragen van de positieve ken-
merken van en ontwikkelingen in het gebied leidt tot 
een verbetering van het imago en draagt er daarmee 
indirect toe bij dat het gebied aantrekkelijker wordt 
voor bezoekers, bewoners en bedrijven. Handelsmis-
sies moeten leiden tot nieuwe in- en verkoopcon-
tracten voor ondernemers in het gebied, waarmee 
ze hun concurrentiekracht kunnen versterken en hun 
activiteiten kunnen uitbreiden. Dat leidt weer tot 
economische groei en groei van (of continuïteit in) 
werkgelegenheid.

Maatregel 1i. Uitdagen MKB om meer 
stageplaatsen ter beschikking te stellen
Actie 1: MKB bedrijven uitdagen om meer stage- 
plaatsen beschikbaar te stellen.
Hoe?: Aansluitend bij de sectorplannen en in samen-
werking met branche-/werkgeversorganisaties en 
onderwijsinstellingen worden middelen beschikbaar 
gesteld om ondernemers in het gebied te verleiden 
meer stageplaatsen ter beschikking te stellen voor 
hoger opgeleide pas afgestudeerden. De Economic 
Board laat onderzoeken hoe vraag en aanbod het 
beste bij elkaar kunnen worden gebracht en stelt 
middelen beschikbaar om de match daadwerkelijk tot 
stand te brengen.

Toelichting: Het aantal stageplaatsen is beperkt en 
veel jongeren, ook de hoog opgeleide, staan voor 
langere tijd aan de kant. Ondernemers staan vaak 
niet te springen om jongeren een stage of werk-
ervaringsplek ter beschikking te stellen. Het biedt 
echter grote kansen voor ondernemers. Zij kunnen 
pas afgestudeerden inzetten om bijvoorbeeld nieuwe 
buitenlandse marktkansen te verkennen, de vertaal-
slag te maken naar de nieuwe economie, innovaties 
te ontwikkelen of een marketingplan op te stellen.
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Het mes snijdt bij deze aanpak aan twee kanten.
Enerzijds worden bedrijven gestimuleerd om nieu-
we kansen te verkennen en anderzijds leidt dat er 
bij succes toe, dat er nieuwe banenkansen ontstaan 
voor de stagiaires. Bovendien ontstaan er voor hoger 
opgeleiden meer mogelijkheden om in Groningen 
te blijven. Ondernemers moeten echter wel eerst 
overtuigd worden van het nut en de noodzaak van 
het bieden van stageplaatsen en bovendien hebben 
ze vaak begeleiding nodig om de kennis en vaardig-

heden van jongeren ten volle te benutten. 
Beoogd effect: Door innovatie, export en de kwa-
liteit van de marketing en sales bij het MKB te 
bevorderen door de verbinding te maken met pas 
afgestudeerden ontstaan nieuwe banenkansen en 
ervaringsplaatsen voor mensen die de banenmarkt 
betreden en wordt tegelijkertijd de bedrijvigheid ge-
stimuleerd. Dit leidt tot een groei van de economie. 

Lijn 2: Helpen realiseren van voorwaardenscheppende activiteiten

Algemene doelstelling Lijn 2: Stimulering kwaliteit beroepsbevolking en ondernemerschap en verbeteren van de digitale bereik-
baarheid als randvoorwaarden voor economische groei in het gebied.

Maatregel Doelstelling Resultaat Middelen
2A Verminderen discrepantie tussen vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt
Inzicht in de discrepantie tussen de 
vraag en het aanbod op de arbeids-
markt en een plan om deze discre-
panties te verkleinen met inzet van 
landelijke sectorgelden

€ 15 miljoen

2A De arbeidsmarkt voor de bouwsector in 
het gebied verruimen

Een plan om de knelpunten op de 
arbeidsmarkt voor de bouwsector op 
te lossen

2A Nieuwe opleidingen starten die nu nog 
ontbreken en waar vanuit een econo-
misch perspectief behoefte aan is

Eén of meerdere nieuwe opleidingen 
op specifieke niches aansluitend bij 
de behoeften van ondernemers in het 
gebied

2B Kwaliteitsimpuls geven aan bestaande 
en nieuwe ondernemers in het gebied

Een MKB programma voor bestaan-
de en nieuwe ondernemers en een 
broedplaats voor starters en door-
starters

2B Verbeteren innovatieklimaat in het 
gebied

Verbeterde toegankelijkheid van be-
staande living lab’s voor ondernemers 
uit het gebied

2C Verbeteren digitale bereikbaarheid voor 
ondernemers en inwoners in het gebied

Een pilotproject voor 5G internet

De Economic Board daagt hier vooral andere partijen 
uit om met voorstellen te komen voor het invullen 
van randvoorwaarden. Dat doet zij pro actief door 
met derden in gesprek te gaan over opgaven en op-
lossingen en partijen rond deze opgaven te verbin-
den. De Board lobbyt, laat onderzoeken uitvoeren 
samen met partners en stelt indien nodig voor deze 
onderzoeken middelen beschikbaar. De Board be-
steedt ook middelen aan de ontwikkeling van plan-
nen voor voorzieningen en randvoorwaarden voor 
economische structuurversterking en indien nodig de 
realisatie daarvan. Dit doet zij door meervoudige on-
derhandse, openbare of Europese aanbesteding. De 

afweging om middelen beschikbaar te stellen voor 
de ontwikkeling en uitvoering van plannen wordt ge-
maakt op basis van de mate waarin aan de doelstel-
lingen van het programma wordt bijgedragen en aan 
de uitgangspunten van de Board wordt voldaan. 

Maatregel 2A. Investeren in scholing en 
het betrekken van de beroepsbevolking
Actie 1: Inzicht krijgen in de knelpunten op de ar-
beidsmarkt.
Hoe?: De Economic Board laat samen met de onder-
wijsinstellingen waaronder het EPI kenniscentrum 
(Alfa college, Hanzehogeschool Groningen en de 
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RUG), maar ook met de vakopleidingen zoals SSPB en 
KoB, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
onderzoek doen naar enerzijds de aard en omvang 
van de kwantitatieve en kwalitatieve discrepantie 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het 
gebied en anderzijds waar in de samenwerking tus-
sen overheden, onderwijs en bedrijven nog hiaten 
zitten. Tevens wordt onderzocht hoe de landelijke 
sectorplannen kunnen bijdragen aan het oplossen 
van knelpunten en het benutten van kansen in het 
gebied. Ook het sectorplan Groningen wordt hierin 
betrokken. Aanbevelingen voor vervolgacties uit 
deze verkenning worden belegd bij de daartoe 
geëigende partijen.

Actie 2: Scholen op voorraad voor de bouwopgave in 
Groningen.
Hoe?: De Economic Board laat samen met de onder-
wijsinstellingen en het Centrum voor Veilig Wonen 
verkennen wat in de toekomst nodig is en hoe de on-
derwijsinstellingen op voorraad kunnen scholen om 
in de toekomstige behoefte van de bouwsector te 
kunnen voorzien. Om- en bijscholing van werkenden 
en werkzoekenden wordt daarin meegenomen. 

Actie 3: Uitbreiding opleidingsfaciliteiten ten behoe-
ve van de economische ontwikkeling.
Hoe?: De Economic Board laat samen met de on-
derwijsinstellingen verkennen welke opleidingen in 
en rond het gebied ontbreken, bijvoorbeeld op het 
gebied van gastheerschap, op het snijvlak van toeris-
me en zorg of restauratie van monumentale panden. 
Voor geconstateerde niches zullen marktverkennin-
gen worden uitgevoerd, waarvoor de Board middelen 
beschikbaar stelt.

Toelichting: De arbeidsmarkt in het aardbevingsge-
bied is kwetsbaar. De regio heeft een ijle economie 
en dat betekent dat mensen die in bedrijven boven-
tallig worden binnen de regio niet eenvoudig een 
vergelijkbare baan in een vergelijkbare werkomge-
ving zullen vinden. Veel van deze mensen zullen zich 
eerst moeten om- of bijscholen willen ze elders aan 
de slag kunnen. Bovendien is het opleidingsniveau 
van de beroepsbevolking in het aardbevingsgebied 
lager in vergelijking met het Nederlands gemiddelde. 
Belangrijke opgaven voor het gebied zijn het bevor-
deren van de mobiliteit en het inzetbaar houden en 
maken van huidig en toekomstig personeel.
Scholen op voorraad is momenteel een probleem 
voor onderwijsinstellingen. In het kader van de ma-

crodoelmatigheid moeten de ROC’s mensen opleiden 
waaraan vanuit de markt behoefte is. De bouwsector 
heeft jaren in het slob gezeten. Echter, de bouwop-
gave voor het gebied is enorm en dat vraagt om dui-
zenden extra arbeidskrachten voor een langere peri-
ode. De in- en uitstroom in het onderwijs zal daarom 
fors omhoog moeten. Onderwijsinstellingen hebben 
momenteel niet de vrijheid vanuit het ministerie van 
OCW om daar op in te spelen. Bij een transparanter 
aanbestedingsbeleid van de bouwopgave kan de 
bouwopgave beter worden geprognosticeerd en kun-
nen de onderwijsinstellingen op voorraad scholen. 

Beoogd effect: Het verbeteren en betrekken van het 
menselijk kapitaal in de regio via scholing draagt er 
toe bij dat de kansen voor mensen op de arbeids-
markt toenemen en de concurrentiepositie van 
het regionale bedrijfsleven wordt verbeterd. Goed 
gekwalificeerd personeel kan bovendien leiden tot 
meer ondernemerschap en innovatie en daarmee 
tot economische groei en werkgelegenheid. Speci-
fiek voor de bouw betekent het, dat bedrijven in het 
gebied beter in kunnen spelen op de bouwopgave en 
de behoefte, zowel kwalitatief en kwantitatief. Daar 
zal meer en beter personeel bijna per definitie leiden 
tot groei van activiteiten en omzet.

Maatregel 2B. Stimulering ondernemer-
schap 
Actie 1: Opzetten ondersteuningsprogramma MKB.
Hoe?: De Economic Board stelt middelen beschikbaar 
om partijen die actief zijn in de eerste en tweedelijns 
dienstverlening aan het MKB (zoals de Kamer van 
Koophandel, de NOM en TCNN, de onderwijsinstellin-
gen en andere organisaties) gezamenlijk een additi-
oneel ondersteuningsprogramma te laten opzetten 
voor startende ondernemers en MKB-bedrijven, 
waarin de kennis van de genoemde organisaties 
gebundeld wordt ingezet. Voor de uitvoering worden 
ook middelen beschikbaar gesteld voor zover dat 
nodig is in aanvulling op al bestaande middelen. 

Toelichting: In totaal zijn in het aardbevingsgebied 
circa 8.000 MKB bedrijven actief. Deze bedrijven 
werken beperkt samen met kennisinstellingen. De ex-
port- en innovatiegraad van de bedrijven ligt onder 
het landelijke gemiddelde en de werkgelegenheid bij 
het MKB groeit minder hard dan elders. Het gebied 
is bovendien weinig ondernemend. Het heeft relatief 
gezien het minste aantal startende ondernemers in 
Nederland. Per jaar starten 7,8 personen per 1.000
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inwoners een eigen bedrijf, landelijk zijn dat 12,4 
personen. Er liggen met andere woorden voor de 
regio grote opgaven op het gebied van ondernemer-
schap en daaruit voortvloeiend innovatie en interna-
tionalisering.

De Board maakt met stakeholders een MKB program-
ma. Ook hier wordt benut wat er al is. Zo wordt er 
door de Stichting Groningen Noord met de RUG en 
de NAM gewerkt aan de inrichting van een Venture-
Lab voor het bevingsgebied en ontwikkelt de Kamer 
van Koophandel diverse nieuwe instrumenten om on-
dernemerschap te stimuleren. In dit MKB program-
ma wordt door de Board ook aandacht besteed aan 
sociale innovatie. Het MKB programma zal tevens 
een aanpak bevatten om het aantal starters te laten 
toenemen en de kans van slagen van deze starters te 
vergroten.

Actie 2: Opzetten broedplaats voor talent in het 
gebied.
Hoe?: De Economic Board gaat samen met de 
Hanzehogeschool, de RUG, de ROC’s en bedrijfssec-
toren de mogelijkheden verkennen voor de inrich-
ting van een broedplaats voor talent in het gebied 
en stelt indien nodig middelen beschikbaar om deze 
broedplaats mogelijk te maken.

Toelichting: Broedplaatsen en campussen bieden 
studenten/kennisondernemers de faciliteiten om 
sneller over te kunnen gaan op het ondernemer-
schap of om hierin een snelle groei te realiseren. Het 
gaat bijvoorbeeld om toegankelijke en betaalbare 
huisvesting, snelle internetverbindingen, een link 
met een netwerk aan specialisten en andere inno-
vatieve start-ups en kennisondernemers, waardoor 
kennisuitwisseling en netwerkvorming snel tot stand 
komt.

Actie 3: Vergroten toegang tot bestaande living lab’s
Hoe?: De Board laat samen met een aantal living 
lab’s in het Noorden verkennen hoe de toegang van 
het MKB uit het gebied tot deze voorzieningen kan 
worden verbeterd.

Toelichting: Living labs vormen als testomgeving voor 
nieuwe technieken en concepten een belangrijke 
voorziening in de innovatieketen. In deze omge-
ving kunnen nieuwe producten en diensten worden 
getest en doorontwikkeld om ze dichter bij de markt 
te brengen. Daarnaast zijn living labs belangrijk als 

demonstratielocatie om de toepasbaarheid en meer-
waarde van een innovatie aan te tonen. 
In Noord-Nederland is inmiddels een landschap van 
testfaciliteiten, proeftuinen en living labs aan het 
ontstaan. Denk aan EnTranCe en Renqi (toekomstige 
energiesystemen), Hoogkerk (demonstratieproject 
toekomstige energie infrastructuur), de Dairy 
Campus en de Healthy Ageing Campus. Het meren-
deel van het MKB is onbekend met het landschap van 
testfaciliteiten en bovendien is onduidelijk onder 
welke voorwaarden het bedrijfsleven gebruik kan 
maken van testfaciliteiten.

Beoogd effect: Met de broedplaatsen worden ken-
niswerkers en de nieuwe economie het gebied in 
gehaald en door een verbinding met de living labs 
worden de ondernemers uit het gebied verbonden 
met de kennisinfrastructuur van Noord-Nederland. 
Dit leidt tot een versterking van de concurrentieposi-
tie van bedrijven, tot een versterking van de econo-
mische structuur van het gebied en uiteindelijk ook 
tot economische groei en werkgelegenheid. 

Maatregel 2C. Investeren in digitale be-
reikbaarheid
Actie 1: Verbeteren van de digitale bereikbaarheid in 
het gebied.
Hoe?: De Board gaat in nauwe samenwerking met 
de Dialoogtafel vaststellen welke aanvullende acties 
nodig zijn voor het verbeteren van de digitale bereik-
baarheid in het gebied. Daarbij sluit de Board aan 
bij het onderzoek dat door de provincie Groningen 
wordt uitgevoerd naar de aard en omvang van de 
digitaliseringsopgave en mogelijkheden voor bereik-
baarheidsverbetering. De Board zal zich inspannen 
om de bereikbaarheidsverbetering daadwerkelijk 
gerealiseerd te krijgen.

Toelichting: Zonder goede digitale bereikbaarheid 
heeft een gebied een belangrijk concurrentiena-
deel. Op dit moment zijn 17.646 woningen en 1.344 
bedrijfspanden in het gebied niet aangesloten op 
glasvezel. Voor de Eemsdelta is er een plan ontwik-
keld om bedrijven in dat deel van het gebied aan te 
sluiten (en wordt gekeken naar een oplossing voor 
alle inwoners), in Loppersum draait een pilotproject 
voor 4G. Inmiddels dient zich al de volgende gene-
ratie van mobiele datanetwerken aan: 5G. Door de 
Europese Commissie is 50 miljoen euro vrijgemaakt 
voor het opzetten van een 5G netwerk in Nederland. 
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Er zijn dus meerdere opties die tegen elkaar afgezet 
moeten worden.

Beoogd effect: Het realiseren van een digitale 
bereikbaarheidsverbetering leidt direct tot werk-
gelegenheid als gevolg van de vaak grotere initiële 

investeringen die daarmee gemoeid zijn. Vervolgens 
draagt deze voorziening bij tot een versterking van 
de economische structuur op de langere termijn. 
Daar staat tegenover dat wanneer de digitale bereik-
baarheid niet wordt gerealiseerd, de economische 
schade groot zal zijn.  

Lijn 3: Versterking van het financieringsklimaat

Algemene doelstelling Lijn 3: Versterking van het ondernemingsklimaat door de (toegankelijkheid van) financieringsmogelijkhe-
den voor ondernemers in het gebied te verbeteren. 

Maatregel Doelstelling Resultaat Middelen
3A Ondernemers wegwijs maken 

in het landschap van krediet-
faciliteiten en de kwaliteit van 
kredietaanvragen te verbe-
teren

Een plek in het gebied van 
waaruit ondernemers onder-
steund worden bij vraagstuk-
ken rond financiering

€ 2,5 miljoen

3B Overbrugging van de valley 
of death bij financiering 
van nieuwe activiteiten van 
bedrijven of projecten die 
bijdragen aan de structuur-
versterking in het gebied

Een fonds voor risicokapitaal 
met meerdere contribuanten

€ 45 miljoen

3C Het verruimen van krediet-
mogelijkheden voor het MKB 
(< 250.000 euro)

Eén of meerdere kredietfaci-
liteiten voor ondernemers in 
het gebied, gericht op kleine-
re financieringsvragen  

€ 25 miljoen

Maatregel 3A. Ondersteuning onderne-
mers bij het verkrijgen van financiering
Actie 1: Verbeteren van de kwaliteit van bedrijfsplan-
nen gericht op het verkrijgen van financiering.
Hoe?: De Economic Board gaat samen met onder 
meer de NOM, de Kamer van Koophandel, MKB Door-
start, de provincie Groningen, het Ondernemershuis 
Eemsdelta en de banken verkennen op welke wijze 
de ondersteuning voor ondernemers in de regio ge-
organiseerd kan worden. De Board heeft er middelen 
voor over om deze ondersteunende voorziening te 
realiseren. 

Toelichting: In de rondgang langs banken en overige 
financiers bleek dat veel financieringen niet van de 
grond komen, omdat plannen niet aan de wensen en 
eisen van kredietverstrekkers voldoen. Wanneer met 
ondersteuning de kwaliteit van de aanvragen kan 
worden verbeterd, worden meer aanvragen gehono-
reerd. 

De Board wil ook hier weer gebruik maken van wat 

er al is. Zo is er het Ondernemingshuis Eemsdelta, dat 
ondernemers nu ook al steunt bij het verkrijgen van 
financieringen en er is het programma Flinc dat on-
dernemers ondersteunt bij het opstarten van de on-
derneming. Flinc helpt bij het opstellen van business-
plannen en presentaties. Startende ondernemers 
worden geïntroduceerd in netwerken en worden in 
contact gebracht met investeerders.

Daarnaast is er een veelheid aan regelingen (meer 
dan 300), faciliteiten en voorzieningen die kunnen 
bijdragen aan betere financieringsmogelijkheden van 
bedrijven, zoals de financieringsinstrumenten van 
de NOM, de Regionale Investeringssteun Groningen 
(RIG 2014), het Innovatiefonds MKB+, de Vroege Fase 
Financiering MKB (VFF), het NL Ondernemingsfonds 
(NLOF), de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) en de 
Groeifaciliteiten de Garantie Ondernemersfinancie-
ring (GO). 

Beoogd effect: Betere bedrijfsplannen en de onder-
steuning van ondernemers bij het verkrijgen van 
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financiering in verschillende levensfasen van het 
bedrijf. De banken geven aan dat er meer financie-
ringen kunnen worden gehonoreerd als de kwaliteit 
van de plannen en de financiële structuur verbeterd 
wordt. Dit helpt onnodige faillissementen te voorko-
men en helpt bovenal groei en innovatieplannen van 
de goede en levensvatbare ondernemers te realise-
ren.

Maatregel 3B. Beschikbaar stellen van 
risicokapitaal 
Actie 1: Opzetten fonds voor risicokapitaal.
Hoe?: De Board maakt € 45 miljoen vrij voor dit 
fonds en zal andere partijen (banken, Europese 
Investeringsbank) uitdagen om ook geld in het fonds 
te storten, zodat er een substantieel bedrag beschik-
baar komt om risicodragend te investeren in nieuwe 
economische activiteiten in het gebied. Samen met 
de mee investerende partners wordt een investe-
ringsreglement voor het fonds opgesteld. 

Toelichting: Uit een rondgang is gebleken dat er veel 
plannen liggen waarvoor de financiering moeilijk is 
rond te krijgen. Dit zijn hoofdzakelijk financieringen 
die de zogenaamde “valley of death” moeten over-
bruggen. Het betreft ofwel de fase waarin opge-
schaald wordt en waarin de producten grootschali-
ger vermarkt moeten worden, ofwel de fase waarin 
bewezen potentie nog niet is omgezet in harde 
contracten, omdat afnemers wachten op realisatie. 
Dit is in heel Nederland een lastige fase, zo ook in 
het bevingsgebied. 
Met 45 miljoen van de Board zouden in 5 jaar slechts 
een paar initiatieven kunnen worden ondersteund. 
En daarmee moeten ook vele initiatiefnemers wor-
den teleurgesteld. Als de Board echt het verschil wil 
maken, is het zaak om een fonds te starten dat veel 
groter is. Er kunnen dan meer initiatieven worden 
ondersteund en de risico’s kunnen worden gespreid. 
Door partijen als de provincie, NAM de EIB en moge-
lijke andere partijen te betrekken kan van 45 miljoen 
euro een veel groter bedrag gemaakt worden. 

Het fonds heeft de volgende kenmerken:

• Projecten die vanuit het fonds worden onder-
steund hebben bijvoorbeeld betrekking op 
financieringsvragen van ondernemers ter over-
brugging van de valley of death. Het heeft als 
doel het behouden en vergroten van de duurza-
me (toekomstbestendige) werkgelegenheid en 

bedrijvigheid. 
• Het fonds voorziet niet in gelden voor haalbaar-

heidsstudies en technisch onderzoek;
• Het fonds kan worden gebruikt voor het ver-

strekken van achtergestelde leningen, participa-
ties en borgstellingen;

• Combinaties met andere fondsen en subsidiere-
gelingen zijn mogelijk;

• Crossover projecten tussen twee of meerdere 
speerpuntsectoren hebben de voorkeur;

• Er moet sprake zijn van lange termijn effecten in 
termen van voldoende duurzame werkgelegen-
heid;

• De aanvrager moet maximaal ICT mogelijkheden 
benutten en duurzaam zijn in zijn bedrijfsvoe-
ring.

Op basis van de rondgang die de Board heeft ge-
maakt langs partijen zoals Groningen Seaports, 
Energy Valley, het chemiecluster, ICT ondernemers 
en andere partijen die zicht hebben op business ca-
ses, kan worden geconcludeerd dat er op dit moment 
vele plannen zijn die gezamenlijk een financierings-
behoefte van meer dan € 250 miljoen vertegenwoor-
digen. Daarnaast heeft nog een behoorlijk aantal 
initiatiefnemers zich bij de Economic Board gemeld 
met plannen. Deze plannen zijn waarschijnlijk niet 
allemaal levensvatbaar, maar als er jaarlijks 30-50 
miljoen euro beschikbaar is en deze bedragen voor 
gemiddeld 3-5 jaar revolverend worden weggezet, is 
een fonds van 90 tot 250 miljoen euro nodig. Deze € 
30-50 miljoen zou moeiteloos kunnen worden weg-
gezet. 

Beoogd effect: Door de valley of death te over-
bruggen zijn bedrijven in staat te consolideren of 
te groeien. Hierdoor ontstaan nieuwe economische 
activiteiten en blijft werkgelegenheid behouden of 
zal er sprake zijn van groei.

Maatregel 3C. Verstrekken van kleine 
leningen aan het MKB (<250.000 euro)
Actie 1: Opzetten financieringsfaciliteit voor kleinere 
leningen.
Hoe?: Er wordt € 25 miljoen uitgetrokken voor deze 
faciliteit. Daarnaast zorgt de Economic Board dat 
er maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande 
initiatieven voor kleinschalige kredietverstrekking en 
microfinanciering. Voor alle arrangementen waaraan 
de Board gaat deelnemen worden door de Board 
separate reglementen opgesteld.  
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Toelichting: In het gebied zijn vooral kleine onder-
nemingen gevestigd. Zoals eerder al gezegd, bestaat 
60% van de bedrijven uit ZZP-ers. Nog eens 35% van 
de bedrijven is kleiner dan 10 werkzame personen. 
Samen vormen zij 95% van de totale populatie aan 
bedrijven en vertegenwoordigen 54% procent van 
de banen. Circa de helft van de bedrijven is actief 
binnen de agrarische sector, de handel, het toerisme 
en de adviserende zakelijke dienstverlening. Dit zijn 
bedrijven die een beperkte financieringsbehoefte 
hebben (zoals de zakelijke dienstverlening) of be-
drijven die buiten de regelingen vallen op basis van 
staatssteunargumenten (zoals de agrarische sector). 
Daarnaast zijn er veel andere sectoren met over-
wegend kleinere financieringsbehoeften, zoals de 
cultuursector, de recreatiesector, de overige dienst-
verlening en delen van de bouwsector. Al met al 
zullen bedrijven in het gebied hoofdzakelijk kleinere 
financieringsvragen hebben (tot 250.000 euro). 

De overheid steekt met haar subsidie- en finan-
cieringsinstrumentarium vooral in op de fase van 
start en ontwikkeling en het dient hoofdzakelijk ter 
bevordering van innovatie en kennisvalorisatie. Deze 
instrumenten zijn niet geschikt voor herfinancie-
ring, verschaffing van werkkapitaal, de financiering 
van groei of consolidatie. Voor de banken en andere 
financiers wegen bij leningen onder 250.000 euro de 
inspanningen van een individuele behandeling vaak 
niet op tegen de opbrengsten. Gevolg is dat het voor 
ondernemers lastig is bedragen in deze categorie 
gefinancierd te krijgen. Deze situatie geldt voor heel 
Nederland, maar in het aardbevingsgebied komt daar 
nog bij dat de waarde van vastgoed bepalend is voor 
de vermogenspositie van bedrijven. De onzekerhe-
den rondom dit vastgoed vormen regelmatig een 
beperkende factor voor de financierbaarheid. 

Er bevindt zich dus een spanningsveld tussen ener-
zijds de kleinschaligheid van het bedrijfsleven en be-
hoefte aan kleinere kredieten en anderzijds banken 
voor wie de kleinere kredietaanvragen steeds minder 
interessant worden. Om de kloof te dichten ontstaan 
nieuwe arrangementen en de Economic Board wil 
deze mede toegankelijk maken voor het gebied. Hier 
worden twee voorzieningen in het bijzonder ge-
noemd:

• Qredits. Dit is een onafhankelijke en private 
kredietverstrekker zonder winstoogmerk. Qredits 
trekt leningen aan voor de financiering van de 

kredietverleningsactiviteiten en helpt startende 
en bestaande ondernemers bij het (door-)starten 
van hun bedrijf. Dit doet ze door het aanbieden 
van ondernemerstools, persoonlijke coaching en 
het verstrekken van microkredieten tot 50.000 
euro en bedrijfskredieten tot 250.000 euro;

• Kredietunies. Momenteel zijn er twee 
Kredietunies in of nabij het aardbevingsgebied 
in oprichting: de Kredietunies Groningen en 
Eemsregio. Dit zijn coöperatieve verenigingen 
waar een gemeenschappelijk kas met geld 
voor ondernemers beschikbaar kan worden 
gesteld. Het krediet mag maximaal 250.000 euro 
bedragen. Deze Kredietunies moeten zich nog 
bewijzen.

Samen met Qredits is ingeschat dat in het gebied 
5-10 miljoen euro aan leningen per jaar zou kunnen 
worden verstrekt. Wanneer de Board extra zeker-
heden biedt en daarvoor 80% van de door Qredits 
uitgezette middelen apart zet, dan is voor een perio-
de van 5 jaar circa 25 miljoen euro voor het bevings-
gebied nodig. Wanneer dit systeem zich bewezen 
heeft, kan de genoemde 80% waarschijnlijk worden 
teruggebracht naar een lager percentage. Dat geeft 
financiële ruimte om ook andere partijen te steunen.

Beoogd effect: Door de kredietmogelijkheden van 
ondernemers te verruimen wordt een directe bijdra-
ge geleverd aan het behoud of de groei van werkge-
legenheid. 
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3.1 Planning

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 
2015 het programma van de Board door de verschil-
lende akkoordpartijen wordt goedgekeurd. Daarna 
zal door de Economic Board het jaarplan 2015 wor-
den opgesteld. In dit eerste jaarplan van de Board zal 
in elk geval programmalijn 3 en de bouw gerela

teerde activiteiten uit lijn 1 en 2 van het programma 
verder worden uitgewerkt. Het jaarplan wordt vast-
gesteld door de Raad van Commissarissen. Daarna 
zal jaarlijks een nieuw jaarplan worden opgesteld. 
Deze plannen zullen steeds worden vastgesteld voor 
aanvang van het kalenderjaar.

3. FINANCIËN

3.2 Begroting

De programmabegroting voor de periode 2015-2018 ziet er als volgt uit:

Activiteit Begroting (x € 1.000)

Lijn 1: Procesondersteuning (verbinden, gidsen, uitdragen) 8.000
Lijn 2: Realiseren van randvoorwaarden 15.000
Lijn 3: Financieringsklimaat
       - Fonds risicokapitaal 45.000
       - Krediet MKB (< 250.000 euro) 25.000
       - Ondersteuning MKB 2.500
Organisatie Economic Board 2.000

Totaal 97.500

Het betreft een indicatieve begroting, die in de jaarplannen verder uitgewerkt gaat worden. De genoemde 
bedragen zijn richtinggevend en staan niet vast. De Board bekijkt van jaar tot jaar of de bedragen moeten worden 
aangepast.
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4.1 Inleiding

De organisatie- en governancestructuur voor de 
besturing, beheersing, verantwoording en controle 
van het programma van de Economic Board Gronin-
gen is in het programma op hoofdlijnen beschreven. 
De verdere inrichting van de hele beheersorganisatie 
zal nader worden vormgegeven na vaststelling van 
het programma. Uitgangspunt voor de inrichting 
van de governance van de Economic Board is dat zij 
zowel een stimuleringsbedrijf als een financierings-
bedrijf is. In het stimuleringsbedrijf zijn activiteiten 
en regelingen ondergebracht gericht op economische 
structuurversterking en stimulering van economische 
groei. Het gaat om bieden van procesondersteuning 
en het helpen creëren van de juiste voorwaarden-
scheppende activiteiten voor ontwikkeling en groei. 
Vanuit het financieringsbedrijf worden kredieten 
verstrekt, borgstellingen verleend, garanties afgege-
ven, etc. Beide bedrijven krijgen een eigen juridische 
structuur en hebben aparte geldstromen, maar staan  
onder één directie en toezicht.

4.2 De Economic Board als stimulerings-
bedrijf

Het Stimuleringsbedrijf heeft geen winstoogmerk 
en dient een maatschappelijk doel. De Economic 
Board richt een rechtspersoon op in de vorm van een 
stichting. In de stichting vormt de Economic Board 
het statutair bestuur en het programmabureau de 
uitvoeringsorganisatie. 

De Economic Board is compact, onafhankelijk en 
slagvaardig. De Economic Board voert de regie als 
het gaat om de regionaal economische ontwikkeling 
en koers. De taken van de Economic Board bestaan 
onder andere uit:

• Het programma opzetten en vaststellen, waar-
mee de uitvoeringsorganisatie aan de slag gaat. 

• Inrichting van de regelingen en instrumenten van 
de Board.

• De gestelde doelen bewaken, evenals het proces 
dat tot de beoogde resultaten moet leiden.

• Bijsturen op basis van monitoring en evaluatie.
• De samenhang tussen en de voortgang binnen de 

programmaonderdelen bewaken.

• Focus aanbrengen en daarmee richting aangeven 
in de uitvoeringsinspanningen.

• Kansen voor nieuwe initiatieven en businesscases 
signaleren.

• Gevraagd en ongevraagd het overheidsbestuur 
op gemeentelijk en provinciaal niveau adviseren 
in relatie tot de regionale economische ontwik-
keling.

• Voordragen van nieuwe partners.

De Economic Board zorgt voor draagvlak vanuit de 
regio voor de eigen koers en vervult een sturende 
rol richting het programmabureau. De Economic 
Board heeft een onafhankelijk voorzitter en bestaat 
uit participanten op topniveau die op persoonlijke 
titel zitting hebben in de Board. De Board heeft altijd 
een oneven aantal leden. De rollen, taken en verant-
woordelijkheden van de Board worden beschreven in 
de statuten van de stichting. 

Conflict of interest
De Economic Board zal met de haar beschikbaar gestelde 
middelen enerzijds marktconform opereren en anderzijds een 
organisatie zijn zonder winstoogmerk. Tussen beide doelen 
zit een zekere spanning, met name waar het gaat om het 
financieringsbedrijf. Voorts zal gelet op de maatschappelijke 
rol die de leden van de Board, leden van de Raad van 
Commissarissen en financieringspartijen vervullen, een latent 
risico aanwezig zijn op belangenverstrengeling. Hiervoor zal 
in de verdere inrichting van de governancestructuur een 
regeling worden getroffen.

Aan het hoofd van het programmabureau staat 
een programmamanager. De programmamanager is 
verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige ontwikke-
ling van de stichting. Naast de programmamanager 
heeft het bureau een parttime office-manager en 
een programmamedewerker. Voor de invulling van 
deze functies wordt een werving opgestart. Het 
programmabureau jaagt aan, stimuleert, mobiliseert, 
agendeert, beoordeelt en organiseert. In de praktijk 
betekent dit:

• Uitvoering van het programma van de  
Economic Board.

• Zorg dragen voor ontwikkel- en implementatie-
kracht. De organisatie voert niet alles zelf uit, 

4. ORGANISATIE EN GOVERNANCE
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maar brengt in haar eigen taken focus aan en vormt 
coalities, delegeert en jaagt aan. Het verbindt over-
heden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.
• Communicatie.
• Opstellen van jaarplannen en jaarverslagen.
• Secretariaatsvoering van de Economic Board.

Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht 
met de Kamer van Koophandel, de NOM, 
TCNN, projectverwervers van de provincie 
Groningen en bedrijfscontactfunctionarissen 
van gemeenten. Indien nodig kan deze extra 
capaciteit worden geregeld via SLA’s met bestaande 
uitvoeringsorganisaties voor gerichte inzet van 
diensten in het gebied. Dit kan zowel voor diensten 
die betrekking hebben op het stimuleringsbedrijf als 
op het financieringsbedrijf.

4.3 Financieringsbedrijf

Gelet op de doelstelling van het financieringsbedrijf 
en het feit dat gefaseerde kapitaalverstrekking en 
terugbetaling eenvoudig dient te worden gereali-
seerd, is de NV een geëigende rechtspersoon voor 
het Financieringsbedrijf als 100%-dochter van de 
stichting. De Economic Board zal functioneren als 
statutair bestuur van de NV. Binnen de NV wordt 
een fondsmanager aangesteld die verantwoordelijk 
is voor het management en het beheer van de te on-
derscheiden fondsen en de kredietfaciliteiten. De NV 
zal het fonds beheren conform het Market Economy 
Investor Principle (MEIP). Dit betekent dat de NV zich 
gedraagt als een particuliere investeerder en daar-
mee marktconform werkt. Er wordt een onafhanke-
lijk investeringscomité ingesteld met onafhankelijke 
experts op het gebied van investeren, ondernemen, 
ontwikkeling in de publieke sector en de economi-
sche speerpuntsectoren. Het investeringscomité 
adviseert de fondsmanager op de te honoreren busi-
ness cases. Zonder instemming van het comité volgt 
in principe geen investering vanuit het fonds. Alleen 
onder nog te bepalen voorwaarden kan de Board van 
dit zwaarwegende advies afwijken. In de uitwerking 
van het fonds na vaststelling van het programma zal 
het voorstel met betrekking tot de inrichting van 
het fonds, de beheers- en managementfunctie en de 
profielen en samenstelling van het investeringscomi-
té, de rapportage en verantwoordingverplichtingen 
nader worden uitgewerkt, dit wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.

4.4 Toezicht en controle

Er zal een Raad van Commissarissen worden inge-
richt om toezicht te houden op de Economic Board. 
Deze zal bestaan uit vier leden vanuit of namens de 
vier akkoordpartijen (de NAM, het ministerie van 
Economische Zaken, de provincie Groningen en de 
gezamenlijke gemeenten in het aardbevingsgebied), 
aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. De RvC 
houdt toezicht op: 
• De realisatie van het doel van de stichting.
• Het beleid en beheer van het bestuur met de 

bijbehorende resultaten, prestaties en risico’s.
• Het voldoen aan de eisen van relevante wet- en 

regelgeving.
• De interne controle en risicobeheersing.
• De doelmatigheid, rechtmatigheid en efficiency.

De RvC heeft de volgende verantwoordelijkheden:
• Vaststelling van de jaarplannen.
• Toezicht te houden op het bestuur en het bestu-

ren.
• Het adviseren van het bestuur.
• Het vaststellen van statuten en het bestuursre-

glement. Bij statutenwijzigingen die betrekking 
hebben op de doelstelling van de stichting en de 
liquidatie van de stichting, dienen deze wijzigin-
gen aan de NAM en de provincie Groningen ter 
goedkeuring te worden voorgelegd.

• Het benoemen, schorsen en ontslaan van het 
bestuur en optreden als bevoegd werkgever van 
het bestuur.

• Het regelen van de eigen werkzaamheden.

Voor het programma van de Economic Board wordt 
een toetsingskader ontwikkeld aan de hand waarvan 
de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van 
de activiteiten van de Economic Board worden gemo-
nitord en tussentijds en achteraf worden getoetst. 
Bovendien laat de Board na elk jaar een jaarverslag 
opstellen dat zal worden voorzien van een accoun-
tantscontrole. Er zal tevens een accountantscontrole 
plaatsvinden op de jaarrekening van het financie-
ringsbedrijf NV. 
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4.5 Klankbord

Door de Economic Board wordt een klankbordgroep 
opgericht waarin met name bedrijven, wetenschap-
pers en andere inhoudelijk experts zitting hebben, 
passend bij en aansluitend op de inhoudelijke focus 
van de Board. Het is een highlevel en strategische 
sparringspartner voor de Board. De klankbordgroep 
bestaat uit toonaangevende partijen van binnen en 
buiten Noord-Nederland. De klankbordgroep komt 
ongeveer twee maal per jaar bijeen.

4.6 Staatssteun

De Economic Board heeft niet als doel om in het 
domein van staatssteun te treden. Desalniettemin 
worden de financieringsinstrumenten getoetst aan 
de wettelijke de-minimis verordening en Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De middelen 
van de provincie Groningen zijn publieke middelen. 
Op deze middelen zijn in elk geval de staatssteunre-
gels van toepassing. Zoals het zich nu laat aanzien 
zullen de middelen die door de NAM beschikbaar 
worden gesteld, worden aangemerkt als privaat geld 
en vallen deze onder een privaatrechtelijk regime. 
Het ligt voor de hand de middelen van de provincie 
te gebruiken voor investeringen en kredietfacilitei-
ten (Lijn 3 uit het programma) en deze middelen aan 
te vullen met private middelen. De overige private 
middelen worden ingezet als programmafinanciering 
voor de lijnen 1 en 2 uit het programma, omdat de 
verwachting is dat staatssteunissues met name zul-
len spelen in dit deel van het programma. 
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5. MONITORING

Programmamonitor
Er zal een monitoringinstrument worden ontwikkeld 
waarmee inzet van middelen en de mate van doel-
bereik kan worden vastgesteld en op basis waarvan 
de Economic Board haar strategie en uitvoering kan 
bijsturen. Basis voor de programmamonitor zijn de 
doelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 
van het programma. In de monitor wordt een onder-
scheid gemaakt tussen input-, output- en outcome 
indicatoren. Bij input gaat het om het inzichtelijk 
maken van de eigen inzet, menskracht en middelen. 
Bij output zal het gaan om het aantal bereikte en 
ondersteunde ondernemers, het aantal adviesge-
sprekken, het aantal bijeenkomsten, missies, gelever-
de diensten, etc. Deze indicatoren zijn gekoppeld aan 
de maatregelen uit het programma en worden deels 
verzameld door de Board en deels door de samen-
werkingspartners en de organisaties die belast zijn 
met de uitvoering. Bij outcome indicatoren gaat het 

om bijvoorbeeld de omvang van de uitgelokte inves-
teringen, de omzetontwikkeling, het aantal gereali-
seerde nieuwe arbeidsplaatsen, het aantal behouden 
arbeidsplaatsen of het aantal mensen dat vanuit een 
uitkering succesvol richting werk is geleid. 

Macro-economisch dashboard aardbe-
vingsgebied
Naast een programmamonitor zal ook een ma-
cro-economische monitor voor het aardbevingsge-
bied worden opgezet. Deze monitor vervult vooral 
een antennefunctie voor de Economic Board als het 
gaat om sociaal- economische ontwikkelingen. Deze 
monitor bevat meer algemene economische indicato-
ren. De monitor zal nog worden ontwikkeld. Hieron-
der zijn al de eerste indicatoren gepresenteerd die 
deel zullen uitmaken van de nulmeting. Als bench-
mark zullen ook Noord-Nederland en Nederland 
worden gepresenteerd.

Indicator Waarde Bron
Aantal inwoners 121.466 CBS

Bruto Regionaal Product (in €, excl gas) 2,8 miljard CBS
Toegevoegde waarde per arbeidsplaats 65.100 CBS en VR Groningen
Bedrijven en instellingen 9.038 VR Groningen
Bedrijven 8.013 VR Groningen
Banen 41.586 VR Groningen
Banenontwikkeling (2012-2013) VR Groningen
Banen bij bedrijven 30.830 VR Groningen
Banen ingevuld door eigen inwoners (%) 66 CBS
Werkloosheid (%) 10,6 CBS
Werkloosheid (abs.) 6.000 CBS
Netto participatiegraad (%) 64,2 CBS
Gemiddeld besteedbaar inkomen per capita (€) 13.900 CBS

Sector Banen Bedrijven
Chemie 1.132 35

Bouw 2.883 971
Energie n.b. n.b.
Toerisme en recreatie 2.370 780
Agrifood 5.040 1.654
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Naam       Organisatie
Dhr. Jan Willem Visser     ABN Amro
Dhr. Peter Pruim      ABN Amro
Dhr. Barend Post      AKD
Dhr. Fester Oosterhuis     Akzo Nobel
Dhr. Marcel Galjee      Akzo Nobel
Dhr. Karsten Pronk      Aldel
Dhr. Klaas Pijper      Aldel
Dhr. Wim Moes      Alfa College
Dhr. Henk Huberts      Alfa College / EPI-Kenniscentrum
Dhr. Wim Cnossen      AOC Terra
Dhr. Jan van Rijsingen     Boegbeeld Topsector Agri & Food
Dhr. Gerard van Harten     Boegbeeld Topsector Chemie
Mevr. Manon Janssen     Boegbeeld Topsector Energie
Dhr. Klaas de Boer      Bouwbedrijf de Boer
Dhr. Rolf Koops      Bouwend Nederland
Dhr. Harrie Hoek      Bureau EZ Eemsdelta
Dhr. Jan Dirk Gardenier     CAB
Dhr. Peter Kruyt      Centrum voor veilig wonen
Dhr. René Scheffers      Commissie Willems
Dhr. Jacques Wallage     Dialoogtafel
Dhr. Jan Kamminga      Dialoogtafel
Dhr. Loek Hermans      Eerste Kamer 
Dhr. Jan Willem Lohr     European Investment Bank
Dhr. Pim van Ballekom     European Investment Bank
Dhr. Gerrit van Werven     Energy Valley
Dhr. Joost Demmink      ESD
Dhr. Cas König      ESD
Dhr. Arnoud Hoogsteen     FNV
Dhr. Cees van Ekelenburg     Gemeente Appingedam
Mevr. Rika Pot      Gemeente Appingedam
Dhr. Henk Bakker      Gemeente Bedum
Dhr. Koos Wiersma      Gemeente De Marne
Dhr. Hans Ronde      Gemeente Delfzijl
Dhr. Emme Groot      Gemeente Delfzijl
Mevr. Marijke van Beek     Gemeente Eemsmond
Dhr. Joost van Keulen     Gemeente Groningen
Dhr. Albert Rodenboog     Gemeente Loppersum
Dhr. Nico Stok      Gemeente Slochteren
Dhr. Jaap Hoekzema     Gemeente Winsum
Dhr. Harm Post      Groningen Seaports
Dhr. Jannes Stokroos     Groningen Seaports
Mevr. Corine Jansen      Groninger Bodembeweging
Dhr. Lambert de Bont     Groninger Bodembeweging
Dhr. Hans Koning      Handelsvereniging Uithuizen
Dhr. Daan Bultje      HANNN
Dhr. Jan Sikkema      HANNN
Dhr. Harm van Lieshout     Hanzehogeschool Groningen

Bijlage 1 Personen en organisaties met wie de EBG heeft gesproken
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Naam       Organisatie
Dhr. Henk Pijlman      Hanzehogeschool Groningen
Dhr. Robert Reekers      Helder
Dhr. Wouter Zijlmans     Helder
Dhr. Sacha Schram      HKB Stedenbouwkundigen
Dhr. Klaas Jan Hutten     ING Bank
Dhr. Jacco Koopmans     ING Bank
Dhr. Jaring Feenstra      Jorritsma Bouw
Dhr. Frans Alting      Kamer van Koophandel
Dhr. Henk Schipper      Koop Appingedam
Dhr. Jeroen van der Jagt     KPN
Dhr. Huib van der Burg     Kredietunie Groningen
Mevr. Annette van Velde-Oudijk    LTO Noord
Dhr. Hilbrand Sinnema     LTO Noord
Dhr. Jos de Groot      Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Jasper Wesseling     Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Guido Landheer     Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Bertholt Leeftink      Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Oscar Delnooz      Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Jaap Verhulst      Ministerie van Economische Zaken
Mevr. Brigitte Zonneveld     Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Aalt Dijkhuizen      Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Dinand Maas      Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Henk Kamp      Ministerie van Economische Zaken
Mevr. Jacqueline Zuidweg     MKB Doorstart
Mevr. Jannie van den Berg     MKB Doorstart
Dhr. Auke Oosterhof     MKB Noord
Dhr. Harold Binnekamp     MKB Noord
Dhr. Gerald Schotman     NAM
Dhr. Hans van Heijningen     NAM
Dhr. Ron Mulder      NeKo industries
Dhr. Wietse Holman      Niestern Sander
Dhr. Alfred Welink      NL Investeert 
Dhr. Gerard Kremer      Nl Investeert 
Dhr. Siegbert van der Velde    NMFG
Dhr. Geert Buiter      NOM
Dhr. Siem Jansen      NOM
Dhr. Rob Schuur      Noorderpoort College
Dhr. Harry Bouma      Noorderpoort College
Dhr. Frank Vogelzang     Ondernemershuis Eemsdelta
Dhr. Peter Westra      Oosterhof Holman
Dhr. Geert Jan Pastoor     Pastoor Consult
Dhr. Peter Beereboom      Peter Beereboom
Mevr. Yvonne van Mastrigt    Provincie Groningen
Dhr. Max van den Berg     Provincie Groningen
Dhr. Klaas Stadens      Provincie Groningen
Mevr. Werna Udding     Provincie Groningen
Dhr. William Moorlag     Provincie Groningen
Dhr. Hans Schrikkema     Provincie Groningen
Mevr. Agnes Koops      PWC
Dhr. Almar van Keulen     PWC
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Naam       Organisatie
Dhr. Roy Spit       Qredits
Dhr. Frans Musters      Rabobank
Dhr. Ronald Seinen      Rabobank
Dhr. Peter Scheij      Rabobank
Dhr. Gerrit Hes      Reining Transport
Dhr. Rudi Kleinhuis      Kleinhuis
Dhr. Jouke van Dijk      RUG
Dhr. Siebrand Poppema     RUG
Dhr. Frans Stokman      RUG
Dhr. Cor Zijderveld      Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
Dhr. Patrick Brouns      Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
Dhr. Jan Wigboldus      Samenwerking Mijnbouw Schade Groningen
Dhr. Sander Vester      Sander Vester
Dhr. Stef van der Ziel     Schuddema
Dhr. Martin van der Leest     Sealteq
Dhr. Eise van der Sluis     SNN
Mevr. Sigrid Sengers     SNN
Dhr. Geert Sanders      Stichting Groningen Noord
Dhr. Ivo Lochtenberg     Stichting Groningen Noord
Dhr. Volko de Jong      Stichting Groningen Noord
Dhr. Peter Breukink      Stichting Oude Groninger Kerken
Dhr. Bram Fetter      Suiker Unie
Mevr. Jannine Wilpshaar     The Wow Factory
Dhr. Erik Fledderus      TNO
Dhr. Edward van der Meer     Triade
Dhr. Meerten Ubbens     Trip Advocaten & Notarissen
Mevr. Betty de Boer      Tweede Kamer 
Dhr. Jacob Hulshoff      Uneto-Vni
Dhr. Henk Smid      Varias
Dhr. Jan Boer       VGD
Dhr. Jan Willem Lobeek     VNO/NCW
Dhr. Lambert Zwiers     VNO/NCW
Dhr. Sander den Brabander    Volker Wessels
Dhr. Willie Dieterman     Woongroep Marenland

De Economic Board heeft naast bovenstaande personen gesproken met leden van de volgende 
organisaties: 
• FNV
• Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
• Ventus
• Groninger Bodem Beweging 
• Dialoogtafel Groningen.
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