
 
 

 
Datum   Onderwerp 
26 maart 2020  Letter of Commitment continuering Economic Board Groningen 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Economic Board Groningen (EBG) is in 2014 gestart met de voorbereiding van een programma, 
gestoeld op de adviezen van de commissie Meijer. In 2015 is begonnen met de implementatie en 
uitvoering van dat programma. Een programma goedgekeurd door de founding fathers van EBG, te 
weten de gemeenten in het aardbevingsgebied, Provincie Groningen, ministerie van Economische 
Zaken, de NAM en de NCG. Hoofddoel van het programma is het realiseren van een plus op het 
versterken van de economische structuur van Noord-Groningen. 
 
In 2017 zijn wij als leden van de Programmaraad van EBG betrokken geraakt bij de programma’s en 
activiteiten van EBG en hebben ons daarbij een goed en evenwichtig beeld kunnen vormen van de 
werkzaamheden en gerealiseerde resultaten van de board. 
 
We willen onze bevindingen graag vanuit een drietal invalshoeken toelichten. 
 
Programma’s 
Met programma’s zoals 5G, het Onderwijsprogramma of het programma Ondernemen, laat EBG zien 
dat ze vernieuwende impulsen kan geven die regionaal verankeren en waarbij wordt toegewerkt 
naar het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid en banen. 
Een voorbeeld daarvan is het Onderwijsprogramma. De visie om te investeren in onderwijs, vanuit 
een langetermijnperspectief en het stimuleren van een netwerk van alle onderwijsbesturen in de 
regio, is een mooie impuls voor het gebied en duurzaam voor de sociaal-economische en sociaal-
culturele situatie van Noord-Groningen. 
 
Instrumenten 
Naast verschillende regelingen op het gebied van innovatie, stimuleren van meer arbeidsplaatsen en 
versterken van de mogelijkheid van advies aan bedrijven, kent EBG het GROEIfonds. Dit fonds heeft 
een revolverendheid van 65 tot 85 procent. Daarmee kan in de financiering van nieuwe en bestaande 
bedrijven een zeker risico worden genomen, waardoor het voor andere financiers aantrekkelijk 
wordt om mee te financieren. In de afgelopen 2,5 jaren heeft het fonds 40 bedrijven in de regio 
gefinancierd. Het gaat dan om grote bedrijven in Delfzijl en de Eemshaven, maar ook om kleinere 
bedrijven in de bebouwde omgeving die niet alleen bedrijvigheid en werkgelegenheid brengen, maar 
ook direct de leefbaarheid bevorderen. Het GROEIfonds is het meest succesvolle fonds in deze regio. 
 
 
  



 
 

EBG als private speler in het publieke-private domein van economische stimulering 
Zowel bij de uitvoering van programma’s met grote marktpartijen - zoals bij 5G met bijvoorbeeld 
Vodafone, KPN en Ericsson - als waar het gaat om risicofinanciering door middel van het GROEIfonds, 
blijkt de meerwaarde van EBG. 
Een ander goed voorbeeld is de recentelijk georganiseerde Sustainable Industry Challenge. Een pitch-
event met een internationale uitstraling die in de regio een nieuwe opvatting over het acquireren 
van bedrijven voor deze regio heeft bewerkstelligd. 
 
Als leden van de programmaraad kunnen wij niet anders concluderen dat Economic Board Groningen 
haar meerwaarde meer dan bewezen heeft. Naast de maatschappelijke toegevoegde waarde die EBG 
heeft gerealiseerd, zijn er significante resultaten geboekt: er zijn rond 1000 nieuwe banen gecreëerd, 
bijna 400 banen behouden, en ruim 135 bedrijven werden geholpen met geld en advies van EBG, 14 
bedrijven hebben zich in het aardbevingsgebied gevestigd dankzij acquisitie van EBG. Wij zijn dan ook 
van mening dat EBG in de gelegenheid moet worden gesteld haar activiteiten aan te vullen en door 
te zetten in de komende jaren. Sterker nog, je zou kunnen stellen dat het onverantwoord is om een 
goed functionerende structuur af te breken zonder dat daarvoor een ander vergelijkbaar vangnet 
voor de regio beschikbaar is. 
 
Concluderend is de programmaraad dan ook van mening dat de bestuurlijke keuze moet worden 
gemaakt de EBG te continueren. Daarbij denken we dat er een goede rol voor EBG is weggelegd om 
de gemeenten te ondersteunen bij hun economische programma, onderdelen van het NPG uit te 
voeren, zo nodig samen en in afstemming met andere uitvoeringsorganisaties in Groningen, het 
programma 5G te vervolmaken, en vorm te geven aan de energietransitie-opgave in samenwerking 
met NAM, lokale en regionale partners. In de doorontwikkeling van EBG is er ruimte om op basis van 
inspraak, evaluatie en feedback de opdracht goed in te vullen. 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Programmaraad Economic Board Groningen 
 
Roeland Kiewiet, General manager ChemCom Industries 
Abel Nieveen, Voorzitter Commerciële Club Ventus 
Paul Compagne, COO BioMCN 
Ralph Steenbergen, Directeur/Eigenaar Nesk 
Jelle Bos, Directeur/Eigenaar Beleef Lauwersoog 
Frans Keurentjes, Voorzitter Friesland Campina Coöperatiebestuur en Raad van Commissarissen 
Rob Schuur, Voorzitter College van Bestuur Noorderpoort 
Kokkie Kroon, Directeur, Eigenaar Reuzenrad Lamberink 
 
 


