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GASWINNING  
EN AARDBEVINGEN

BRON VAN ONZE ENERGIE

CENTRUM  
 VEILIG WONEN  
 VAN START  

INTERVIEW MARCO SIMMERS

Op 5 januari 2015 opent Centrum 
Veilig Wonen (CVW) in Appingedam 
de deuren. “Dan kunnen bewoners hier 
terecht voor het melden van nieuwe 
schades door aardbevingen. Alle schade-
gevallen die al bij NAM gemeld zijn, 
worden nog door NAM afgehandeld.”
  

Aan het woord is Marco 
Simmers van Centrum Veilig 
Wonen. Hij  geeft leiding 
aan de medewerkers die de 
contacten met schademelders 
onderhouden. “Een goed 
contact met gedupeerden van 
aardbevingen, dat is voor ons 
het belangrijkste. Daarvoor 
moet je deze regio goed kennen 
en zelf in het gebied zitten.” 

Weten waar je over praat
“Centrum Veilig Wonen is geen anonieme organisatie, 
we zijn regionaal en menselijk. We zijn de afgelopen 
tijd op zoek gegaan naar deskundige collega’s. 
Medewerkers die hier vandaan komen en de proble-
matiek rond gaswinning kennen. Sommigen hebben 
zelf ook schade. Elke nieuwe collega volgt een pittige 
opleiding. Daardoor hebben onze medewerkers 
niet alleen hart voor de situatie, maar zijn ze ook 
deskundig. Ze weten waar ze  over praten, kunnen 
zich goed inleven en komen snel tot een oplossing.” 

Jarenlange ervaring 
Marco Simmers werkte tot voor kort bij CED, één van 
de partijen die Centrum Veilig Wonen vormt. 
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Laat ik me eerst even voorstellen, sinds de zomer 
van dit jaar ben ik als projectdirecteur samen met 
een speciaal team binnen NAM, verantwoordelijk 
voor alles rondom de aardbevingen in Groningen 
als gevolg van onze gaswinning. Op het moment 
dat ik deze column schrijf zijn we in afwachting 
van het definitieve besluit van minister Kamp. Een 
belangrijk moment voor ons allemaal. 

Afgelopen jaar is er met alle betrokken partijen 
invulling gegeven aan de gemaakte afspraken. In 
deze krant hebben we voor u op rij gezet wat we 
het afgelopen jaar hebben gedaan. Bovendien 
geven we u vast een doorkijkje naar onze plannen 
voor 2015. 

Een belangrijke verandering voor u is natuurlijk 
de start van Centrum Veilig Wonen. Het centrum 
opent 5 januari 2015 de deuren in Appingedam. 
Wat betekent dat voor u, waar kunt u straks uw 
schade melden en wat kunt u verwachten van 
deze nieuwe organisatie? Wij vroegen het aan 
Marco Simmers, de verantwoordelijke man bij 
Centrum Veilig Wonen voor het contact met 
bewoners van Noordoost-Groningen. 

Wat het komende jaar zeker niet verandert is onze 
inzet als het gaat om veilig wonen. Zoals u in deze 
krant kunt lezen, blijven we daar onverminderd 
hard aan werken.

Ook gingen we in gesprek met Sieger Dijkstra, 
ondernemer en voorzitter van de Economic 
Board. Hij licht een tipje van de sluier op hoe 
de Economic Board zich zal inzetten voor meer 
werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio.  

Veel nieuwe ontwikkelingen dus de komende tijd. 
Maar voor de komende weken wens ik u en uw 
familie fijne feestdagen.
  
  Hartelijke groet,
  

  Martijn Verwoerd, 
  Projectdirecteur 
  Groningen Aardbevingen   

COLOFON  
Deze bewonerskrant over gaswinning en aardbevingen is een 
uitgave van NAM. De krant heeft een oplage van 70.000 
exemplaren en is huis aan huis verspreid in de gemeenten: 
Loppersum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Ten Boer, 
De Marne, Slochteren, Bedum en Winsum. De krant is ook 
verkrijgbaar in Loppersum bij het Regionaal Informatiepunt 
Gaswinning. Voor extra exemplaren kunt u een e-mail sturen naar 
onderstaand adres.
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NAM

FOTOGRAFIE 
John Welling, Reinier Gerritsen, Siese Veenstra, Ewoud Rooks

DRUK EN VERSPREIDING 
Verzorgd door Noordpers-Combinatie, Uithuizen

MEER INFORMATIE 
Heeft u vragen of ideeën over deze krant, dan kunt u contact     
opnemen met NAM: Telefoon 0592 – 362100 
   Mail  informatie@nam.nl 
   Twitter @NAMbv

DOORPAKKEN

START NIEUWBOUW AARDBEVINGSBESTENDIGER 
SENIORENCOMPLEX

NAMPLATFORM FEITEN & CIJFERS

ACTUEEL

COLUMN

Op NAMPlatform Feiten & Cijfers vindt u veel informatie 
overzichtelijk bij elkaar: voortgang schadeherstel, metingen 
van gebouwsensoren, voortgang van de waarderegeling, 
productiecijfers van NAM en nog veel meer.  

Max van den Berg, Commissaris der Koning, 
sloeg vrijdag 28 november 2014 samen met o.a. 
een bewoner, de eerste paal voor de nieuwbouw 
van het seniorencomplex Bederawalda in Bedum. 
Bewoners van dit complex van woningcorporatie 
Wierden en Borgen kunnen straks veilig wonen 
door allerlei aanpassingen in de nieuwbouw, 
zoals het koppelen van wanden aan vloeren en het 
verzwaren van de fundering. 
De aardbevingsbestendiger nieuwbouw kan worden 
gerealiseerd dankzij de nieuwbouwregeling van 

NAM. Behalve het bieden van bouwtechnisch 
advies, heeft NAM een financiële bijdrage geleverd 
voor het aardbevingsbestendiger maken van het 
complex. Max van den Berg sprak lovend over 
de manier waarop NAM de klus oppakte. “Ik heb 
respect voor het tempo waarmee NAM hier aan de 
slag is gegaan en heeft geluisterd naar de wensen. 
Dat mag ook wel eens gezegd worden.”  
Meer informatie over de 
Nieuwbouwregeling van NAM 
op NAMplatform.nl

www.feitenencijfers.NAMplatform.nl
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GASWINNING 2014 IN HET GRONINGEN-GASVELD

Cumulatieve productie uit 
locaties met verminderde 
gaswinning rond Loppersum.

Cumulatieve productie uit 
overige locaties van het 
Groningen-gasveld.

Maximale jaarproductie in 
2014 van productie-locaties 
rond Loppersum zoals door 
het Kabinet besloten.

Maximale jaarproductie 
in 2014 van alle locaties 
zoals door het Kabinet 
besloten.

http://feitenencijfers.namplatform.nl/schadeafhandeling/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/gebouwsensoren/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/gebouwsensoren/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/waarderegeling/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/gaswinning/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/
http://www.namplatform.nl/actueel/eerste-paal-aardbevingbestendiger-nieuwbouw-bederawalda.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.feitenencijfers.NAMplatform.nl
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VOORUITBLIK

“CED heeft jarenlange ervaring in het 
afhandelen van schades. Wij worden 
altijd beoordeeld op twee zaken: snelheid 
en klantvriendelijkheid. Die kennis nemen 
wij mee naar Centrum Veilig Wonen. Wij 
hebben bijvoorbeeld een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in het schadeherstelproces. Zo 
plannen we zelf de afspraken met schade-
experts in. Daarmee winnen we zomaar twee 
tot drie weken. Dat levert tijdwinst op.” 

“Schade is altijd vervelend, die moet snel en 
met zo min mogelijk overlast opgelost worden. 
Bovendien willen we mensen die schade 
hebben gehad ‘ontzorgen’. We brengen het 
huis bijvoorbeeld weer op orde nadat een 
aannemer er aan het werk is geweest.”

“Om ons werk zo goed mogelijk te blijven 
doen, doen we voortdurend klanttevreden-
heidsonderzoek. We gaan bijvoorbeeld 
op locatie in gesprek met bewoners over 
hun ervaringen met schade en schade-
herstel. Maar ook zullen we, wanneer 
een schade volledig hersteld is, bewoners 
vragen of ze suggesties voor verbeteringen 
hebben. Op die manier willen wij steeds 
beter worden.”

Werkgelegenheid
“Uiteraard werken we nauw samen met 

regionale aannemers. Voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden sturen we straks 
zo’n 1.200 medewerkers aan. Zelfstandige 
aannemers, lokaal en regionaal, die profiteren 
van de werkzaamheden die we aan hen 
uitbesteden. Dat betekent een enorme impuls 
voor de regionale werkgelegenheid.” 

Onafhankelijk werken
Hoewel Centrum Veilig Wonen onafhankelijk 
werkt, blijft NAM een betrokken partij. 
“NAM stelt de beleidskaders op voor 
schadeherstel, en binnen die kaders wordt 
het proces door CVW geoptimaliseerd”, legt 
Simmers uit. 

Klaar voor de start
In oktober 2014 tekenden de partijen die 
met elkaar Centrum Veilig Wonen vormen de 
samenwerkingsovereenkomst. Naast schade-
herstel, zal Centrum Veilig Wonen over enige 
maanden ook het sterker maken van huizen en 
het verduurzamen van huizen en gebouwen 
oppakken. Centrum Veilig Wonen werkt eerst 
vanuit een tijdelijke huisvesting aan Fivelpoort 
10A in Appingedam. 

Even verderop zijn de bouwwerkzaamheden 
voor een nieuw kantoor inmiddels gestart. 
Dat kantoor wordt naar verwachting in het 
voorjaar van 2015 betrokken.   

Vervolg interview met Marco Simmers

CENTRUM VEILIG WONEN OPENT DE DEUREN

CENTRUM VEILIG WONEN

6 DINGEN DIE U MOET WETEN OVER HET CVW
1. WAT DOET CENTRUM VEILIG    
 WONEN? 
Het CVW neemt de schadeafhandeling over van 
NAM. Vanaf 5 januari 2015 neemt Centrum Veilig 
Wonen alle nieuwe schademeldingen in behan-
deling. Schademeldingen die vóór 5 januari 2015 
gemeld zijn, worden om praktische redenen nog 
afgehandeld door NAM.
 
2. WAAR KAN IK VANAF 5 JANUARI   
 2015 SCHADE MELDEN? 
Schade kan vanaf 5 januari 2015 op verschillende 
manieren worden gemeld: telefonisch, via het online 

schadeformulier en persoonlijk op het kantoor van 
CVW, Fivelpoort 10A in Appingedam. Het online 
schadeformulier vindt u op 
www.centrumveiligwonen.nl. Het online 
schadeformulier op www.NAMplatform.nl wordt na 
5 januari 2015 automatisch doorgeschakeld naar de 
website van Centrum Veilig Wonen. 

3. KRIJG IK EEN ANDER     
 CONTACTPERSOON? 
Nieuwe schademeldingen worden vanaf 5 januari 
2015 in behandeling genomen door de medewerkers 
van Centrum Veilig Wonen. Voor nieuwe meldingen 

heeft u dus geen contact meer met de contactper-
sonen van NAM. Bestaande meldingen worden nog 
afgehandeld door contactpersonen van NAM.

4. KAN IK DE LOKALE AANNEMER,   
 DIE IK KEN, BLIJVEN INSCHAKELEN? 
Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor scha-
deherstel werkt Centrum Veilig Wonen nauw samen 
met lokale en regionale ondernemers. Net als nu het 
geval is. 

5. KAN IK MIJN SCHADEMELDING NOG  
 ONLINE VOLGEN?
Ja, Centrum Veilig Wonen heeft een eigen online 
systeem. Schademeldingen die u na 5 januari 2015 
doorgeeft, kunt u via dat systeem volgen. De status van 
schademeldingen die nog bij NAM in behandeling 
zijn, kunt u online blijven volgen. 

6. HOE BEREIK IK CENTRUM VEILIG   
 WONEN? 
Alle informatie over Centrum Veilig Wonen vindt u op: 
www.centrumveiligwonen.nl of op 
www.NAMplatform.nl. Uiteraard kunt u bellen of 
mailen, maar u bent ook van harte welkom in het 
kantoor in Appingedam. 

Centrum Veilig Wonen
Fivelpoort 10A 
9902 SR Appingedam. 

E-mail: info@cvw.nl

Centrum Veilig Wonen is vanaf 5 januari 2015 
bereikbaar via: 0800-2896636.

http://www.namplatform.nl/actueel/nieuwe-organisatie-voor-aardbevingsschade-en-bouwkundig-versterken-noordoost-groningen.html
http://www.namplatform.nl/actueel/start-bouw-centrum-veilig-wonen-op-fivelpoort.html
http://www.namplatform.nl/actueel/start-bouw-centrum-veilig-wonen-op-fivelpoort.html
http://www.namplatform.nl/categorie/schade-herstel
http://www.centrumveiligwonen.nl
http://www.nam.nl/nl/contact/form-schadeformulier.html#vanity-a42906ba004265a25824267a2033df2d
http://www.nam.nl/nl/contact/form-schadeformulier.html#vanity-a42906ba004265a25824267a2033df2d
http://www.centrumveiligwonen.nl
http://www.NAMplatform.nl
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http://www.namplatform.nl/uncategorized/ik-heb-geen-behoefte-aan-gelikte-praatjes-van-nam.html
http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2014/08/Protocol-schadeafhandeling-augustus-2014.pdf
http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2014/10/Contouren-schadeherstel1.pdf
http://www.namplatform.nl/actueel/inspecties-jarino-woningen-winsum-afgerond.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/oplossingen-gepresenteerd-voor-jarino-woningen.html
http://www.namplatform.nl/actueel/aan-de-slag-met-uitbreiding-knmi-meetnetwerk.html
http://www.namplatform.nl/actueel/tno-levert-netwerk-aan-gebouwsensoren-op.html
http://www.namplatform.nl/actueel/eerste-analyses-van-diepe-geofoons-metingen.html
http://www.namplatform.nl/actueel/hoe-sterk-het-metselwerk.html
http://www.namplatform.nl/actueel/zorgvuldigheid-voorop-bij-bepaling-waardedaling-door-aardbevingsrisico-2.html
http://feitenencijfers.namplatform.nl/waarderegeling/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/waarderegeling/
http://www.namplatform.nl/waarde-van-huizen/waarderegeling-stap-voor-stap.html#5
http://www.namplatform.nl/uncategorized/het-gaat-mij-niet-om-het-geld-maar-om-de-erkenning-dat-er-sprake-van-waardedaling.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/ik-heb-geen-behoefte-aan-gelikte-praatjes-van-nam.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/het-gaat-om-veiligheid-omarmen-daarom-het-knmi-meetnetwerk-meten-weten.html
http://www.NAMplatform.nl
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http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/inspectieteams.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/testwoningen.html
http://www.namplatform.nl/actueel/aardbevingsbestendiger-schoorstenen-geplaatst.html
http://www.namplatform.nl/actueel/bouwsector-draagt-ideeen-aan-voorbouwkundig-versterken.html
http://www.namplatform.nl/actueel/aardbevingsbestendiger-schoorstenen-geplaatst.html
http://www.namplatform.nl/actueel/verbeter-de-leefbaarheid-uw-dorp-met-het-loket-leefbaarheid.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/regeling-waardevermeerdering-bewoners-bepalen-hun-eigen-keuzes.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/regeling-waardevermeerdering-bewoners-bepalen-hun-eigen-keuzes.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.vangnetbijzonderesituaties.nl/
http://www.vangnetbijzonderesituaties.nl/
http://www.namplatform.nl/regionale-betrokkenheid/economic-board-groningen-van-start.
http://www.namplatform.nl/uncategorized/dankzij-het-loket-leefbaarheid-krijgen-wij-eenum-een-mooi-park-dat-plan-ligt-er-al-jaren-maar-er-nooit-geld.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/sinds-deze-zomer-vervingen-en-rond-loppersum-zon-vijftig-schoorstenen-die-nieuwe-lichtere-schoorstenen-zijn-veel-veiliger.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/wij-accepteerden-direct-het-aanbod-van-nam-ter-compensatie-van-de-lagere-verkoopprijs-van-ons-huis-bedum-ik-vond-het-een-redelijk-bedrag.html
http://www.NAMplatform.nl
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VERKOCHT

OP DEZE REGELINGEN
KUNT U REKENEN
Uw huis moet een vertrouwde plek zijn waar u prettig én veilig 
woont, ook met aardbevingen door gaswinning. U heeft recht op 
diverse regelingen die hieraan bijdragen. Regelingen rond het huis 
én regelingen die de leefbaarheid in de regio vergroten.   

5  Waardevermeerdering
Investeer in energiebesparende 

maatregelen rond uw huis met 
een bijdrage uit deze regeling die 
kan oplopen tot 4.000 euro. Voor 
informatie en aanvragen van de 
regeling 
www.snn.eu/waardevermeerdering 
Beschikbaar: 125 miljoen euro

3  Lagere verkoopprijs 
 huis compenseren
Huis verkocht voor een lagere 
verkoopprijs door het aardbevings-
risico? Lees de voorwaarden van deze 
regeling en vraag compensatie aan: 
www.NAMplatform/
waarde-van-huizen

2   Gebouwen versterken
NAM versterkt de komende jaren 
huizen en gebouwen. Hoe én waar 
we gaan versterken: 
www.NAMplatform.nl/
bouwkundig-versterken

6 Regeling Nieuwbouw
Financiële en technische onder-
steuning bij nieuwbouwprojecten 
dankzij de interim-regeling 
Nieuwbouw. 
www.NAMplatform.nl/
bouwkundig-versterken
Beschikbaar: 10 miljoen euro

7 Loket Leefbaarheid
Loket van Dialoogtafel en NAM 
waar bewoners een bijdrage tot 
€ 10.000 kunnen aanvragen voor 
het verbeteren van leefbaarheid in 
het eigen dorp. 
www.NAMplatform.nl

8 Leefbaarheid en 
Duurzaamheid
Bewoners kunnen bij dit programma 
van NAM een aanvraag indienen 
voor plannen die leefbaarheid 
en duurzaamheid in de regio 
verbeteren. 
www.NAMplatform.nl
Beschikbaar: 25 miljoen euro

1  Schade
NAM vergoedt elke schade die 
veroorzaakt is door een aardbeving 
door gaswinning.
www.NAMplatform.nl/ 
schade-herstel

4 Bijzondere situaties  
Het vangnet bijzondere situaties is 
er voor bewoners met psychische, 
medische, sociale of financiële 
problemen als gevolg van 
aardbevingen:
www.vangnetbijzonderesituaties.nl
Beschikbaar: 15 miljoen euro

Kijk voor uitgebreide, 
actuele informatie op 
NAMplatform.nl

http://www.snn.eu/waardevermeerdering
http://www.namplatform.nl/categorie/waarde-van-huizen
http://www.namplatform.nl/categorie/waarde-van-huizen
http://www.namplatform.nl/categorie/bouwkundig-versterken
http://www.namplatform.nl/categorie/bouwkundig-versterken
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.namplatform.nl/regionale-betrokkenheid/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma.html
http://www.namplatform.nl/regionale-betrokkenheid/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma.html
http://www.namplatform.nl/schade-herstel
http://www.namplatform.nl/schade-herstel
http://www.vangnetbijzonderesituaties.nl/
http://www.namplatform.nl/categorie/regionale-betrokkenheid
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VERSTERKEN VAN 
HUIZEN EN GEBOUWEN 
De komende jaren versterken we huizen en gebouwen in Noordoost-Groningen. Bennie Kayser studeerde 
bouwkunde en werkt sinds eind 2013 bij NAM aan dit project. Hij laat u zien wat er allemaal gebeurt.

12.00 UUR AFSPRAAK MET EEN VAN DE INSPECTIETEAMS
Gewapend met een ‘tablet’ brengen Petra en Marcel huizen en gebouwen in de 
regio in kaart. “We verzamelen informatie over onder andere risicovolle situaties.” 

14.30 UUR OVERLEG OVER VERVANGEN VAN SCHOORSTENEN 
Veiligheid vergroten doen we onder andere door schoorstenen te vervangen die bij 
een aardbeving een risico vormen. “Vlak voor de zomervakantie vervingen we de 
eerste schoorsteen. Dat zijn er inmiddels wel rond de vijftig”, vertelt aannemer Peter 
de Winter uit Loppersum.

16.00 UUR HOE VER IS HET ONDERZOEK AAN DE KERK IN WOLTERSUM   
Bennie rijdt door naar Woltersum. “Voor het versterken van monumenten hebben we 
een aparte aanpak. Elk gebouw is immers anders. Ingenieursbureau Arup onder-
zoekt hoe sterk de kerk in Woltersum is en hoe deze versterkt kan worden.”

08.00 UUR OP WEG NAAR LOPPERSUM
“Loppersum is de kern van het gebied waar wij werken. Van daaruit starten veel 
activiteiten op het gebied van bouwkundig versterken. Hier hebben we bijvoorbeeld 
ook drie testwoningen.” 

08.30 INSPECTIE VAN EEN TESTWONING
“Het afgelopen jaar kochten we acht testwoningen waar we de praktische 
uitvoerbaarheid van versterkende maatregelen testen. Dat doen we in de tien 
meest voorkomende woningtypen van Groningen. Zo leren we hoe we huizen 
het best versterken.”  

10.00 UUR IN GESPREK MET BEWONERS EN DESKUNDIGEN
Bennie checkt zijn agenda en belt Petra van Tongeren en Marcel Reitsema. 
“Zij vormen een van de inspectieteams. Ze startten in het dorp Loppersum, maar 
Petra en Marcel werken momenteel in Middelstum. Ik ontmoet hen zo.” 

BEWONERS

http://www.namplatform.nl/categorie/bouwkundig-versterken
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/inspectieteams.html
http://www.namplatform.nl/actueel/aardbevingsbestendiger-schoorstenen-geplaatst.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/de-aanpak.html#7
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/testwoningen.html


GASWINNING EN AARDBEVINGEN8

WERKEN AAN MEER WERK

INTERVIEW SIEGER DIJKSTRA, VOORZITTER ECONOMIC BOARD

“Nederland is een welvarend land 
dankzij het gas uit Groningen. Het mag 
dus niet gebeuren dat juist deze regio 
achterblijft bij de rest van Nederland. 
Daar gaan wij ons als Economic Board 
voor inzetten”, betoogt Dijkstra. 
Sieger Dijkstra is een echte Groninger. 
Hij groeide op in Aduard, studeerde 
in Groningen, vertrok naar Leiden 
maar keerde in 1998 terug om het 
familiebedrijf in Leek over te nemen. 
“De Dijkstra Groep is een mooi bedrijf 
maar ik wilde ook graag andere dingen 
doen. Ik heb de zaken daarom overge-
dragen aan het management en blijf als 
commissaris betrokken. Dagelijks ben 
ik bezig met mijn bedrijf Turnnext waar 
we werken met bedrijven die in zwaar 
weer verkeren. Daarnaast ben ik nauw 
betrokken bij acht bedrijven waar we in 
participeren. Door dat werk heb ik een 
goed gevoel voor bedrijvigheid en de uit-
dagingen van zelfstandig ondernemers.”

Economic Board 
Dijkstra en zijn collega’s werken nu drie 
maanden als Economic Board samen. 
“We maakten een rondgang door 
de regio, maar zijn ook in Den Haag 
en Brussel geweest. We spraken met 
ondernemers, banken maar ook met 

verschillende opleidingen. Zo kregen we 
een goed beeld van wat er in de regio 
aanwezig is en wat er nog ontbreekt.”  

Aan de slag
Wat de Economic Board precies gaat 
doen, staat inmiddels op papier. “Die 

plannen bespreken we eerst aan de 
Dialoogtafel. Daar kan ik nog niet te 
veel over loslaten. Het is wel duidelijk 
dat bewoners en ondernemers zelf aan 
de slag moeten. Wij zorgen, waar 
nodig, voor financiering of andere 
faciliteiten. We willen de informatie-
voorziening verbeteren, investeren 
in bestaande ideeën en aanwezige 
kansen beter benutten. Een concreet 
voorbeeld: het digitale netwerk in de 
regio, internetverbinding of de mobiele 
bereikbaarheid, laat te wensen over. 
Daar gaan we iets aan doen.”
 
316 Regelingen 
Wat opvalt in de regio is de hoge 
werkeloosheid, veel hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Maar ook 
het aantal regelingen, subsidies en 
instanties is opmerkelijk, zegt Dijkstra. 
“Weet je dat hier maar liefst 316 
regelingen zijn die bijdragen aan 
werkgelegenheid en bedrijvigheid? 
Je ziet door de bomen het bos 
niet meer. Wij willen bewoners en 
ondernemers tonen welke regelingen 
er zijn en hoe zij daar hun voordeel 
mee kunnen doen.”

Investeren in bestaande ideeën
“Er gebeurt overigens veel in de 
regio. Ik ben echt onder de indruk. 
Ondernemers hebben fantastische 
ideeën. Toch blijven hun plannen 
vaak op de plank liggen, omdat ze de 
financiering niet voor elkaar krijgen. 
Daar moet echt wat aan gebeuren. 
Voor kleine leningen maar ook voor 
risicovollere investeringen. Ook daar 
zie ik een taak voor de Economic 
Board. Immers, als ondernemers hun 

projecten kunnen uitvoeren, levert dat 
veel werkgelegenheid op.”

Nieuwe kansen 
Volgens Dijkstra liggen er volop kansen 
in de regio. “Denk aan toerisme. Daar 
kunnen we veel meer uithalen dan we 
nu doen. Of de bouw. Naast het her-
stellen van schade of het bouwkundig 
versterken van huizen, zie ik daar 
vooral  kansen in de samenwerking 
met andere branches. Zet bouwers 
bijvoorbeeld in één ruimte met it’ers 
en er ontstaan verrassende initiatieven 
die de economische ontwikkeling ten 
goede komen.”  

“Onze winkel gaat in februari open. 
Dan willen we aan de slag. Als we er 
met elkaar in slagen al die kansen en 
initiatieven op te pakken, dan gaan 
we hier in Groningen een hele mooie 
toekomst tegemoet.”  

Wie vormen de 
Economic Board?

Sieger Dijkstra (voorzitter)
-  Aandeelhouder-commissaris 
 van de Dijkstra-groep (Leek),
-  Eigenaar-directeur Turnnext  
 Groningen)

Jaap Wolter
Eigenaar-directeur Hanzevast BV 
(Groningen)

Ad de Vos
Regioleider Groningen FNV 
Bondgenoten (met focus op 
scholing en werkgelegenheid)

Zorg voor blijvende bedrijvigheid en werkgelegenheid 
in de regio, dat is de opdracht van de Economic 
Board. Voorzitter Sieger Dijkstra: “Er liggen hier veel 
kansen en mooie initiatieven. Die kansen moeten we 
pakken en verzilveren.” In september 2014 ging de 
Economic Board van start, in deze krant vertelt Sieger 
wat zijn plannen zijn.  

Abel Nieveen 

Voorzitter Sociëteit Ventus, ondernemers-

vereniging in Eemsdeltagebied:

“IK KEN SIEGER ALS EEN 

ENTHOUSIASTE AANPAKKER. 

IK DENK DAT HIJ MET DE 

ECONOMIC BOARD ECHT 

DE KRENTEN VOOR ONS 

UIT DE PAP KAN HALEN.”

“BEDRIJVIGHEID 
EN WERK, 

DAT IS ONZE 
OPDRACHT”  

 

GESPREK

Doel Economic Board

De Economic Board werkt een 
Economisch versterkingsprogramma uit 
voor Noordoost-Groningen en draagt 
bij aan de toename van structurele 
werkgelegenheid en bedrijvigheid in 
Noordoost-Groningen.

Hoeveel heeft de Economic 
Board de komende vijf 
jaar te besteden?
■	 NAM draagt € 65 miljoen bij
■	 Provincie Groningen heeft 
 € 32,5 miljoen toegezegd
■	 Totaal € 97,5 miljoen 
 beschikbaar

http://www.namplatform.nl/regionale-betrokkenheid/economic-board-groningen-van-start.html
http://www.namplatform.nl/regionale-betrokkenheid/leefbaarheid-en-economisch-perspectief.html#1
http://www.namplatform.nl/regionale-betrokkenheid/leefbaarheid-en-economisch-perspectief.html#1
http://www.namplatform.nl/regionale-betrokkenheid/leefbaarheid-en-economisch-perspectief.html#1

