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Impuls aan de economie:
“Het geld van Economic Board
Groningen raakt de klei”
De E conomic B oa rd Groningen (E B G) ha nteert een helder motto: ‘Groei wa a r 't k a n,
vers terk ing wa a r 't moet.’ E n da a r k un je niets tegen hebben, wa nt er ga a t niets
boven Groningen. „ Wij willen met geld, a dvies en hulp concreet bijdra gen a a n de
vers terk ing va n het economis ch funda ment in het a a rdbevings gebied. Het geld va n
de E conomic B oa rd Groningen moet de k lei ra k en.”

E

mme Groot is de bestuurlijke
aanvoerder van Economic Board
Groningen. Het fundament dat
hij schetst, zit in de genen van een man
die maatschappelijk wil bijdragen. En
met z’n bestuurlijke carrière als onder
meer wethouder in Winschoten,
burgemeester van Appingedam en
daarna van z’n geboorteplaats Delfzijl,
mag je aannemen dat hij sterk voelt wat
de impact is bij inwoners en ondernemers
van alles wat met aardbevingen van doen
heeft. Na zijn burgemeesterschap in
Delfzijl wordt Groot in 2015 bestuurder
van EBG, het investeringsprogramma
voor Noord- Groningen met een budget
van 100 miljoen euro publiek geld van
rijk, provincie, NAM en gemeenten, dat
loopt tot en met 2020.
Als je wilt dat het geld “de klei raakt”
zoals Groot verwoordt, dan moet je daar
flink je best voor doen. Moet je in het
gebied zitten, zodat je voelt wat het
betekent en dus is het team van EBG
gevestigd in Winsum. En die 100
miljoen is geen gratis geld zoals
weleens wordt verondersteld, want
geld uitlenen en mede risico dragen,
vraagt rente en aflossing, het geld
moet revolveren en dus vraagt het
ondernemersbloed van twee kanten.
„We willen zo effectief mogelijk het
geld in de regio z’n werk laten doen en
daarom is het verdeeld over een aantal
financiële componenten, zoals het
GROEIfonds van EBG, de
InnovatieregelinG, de AdviesregelinG en
een ArbeidsplaatsenregelinG en over
inhoudelijke programma’s voor de
kansrijke sectoren: Snel internet en 5G,

Bouw, Toerisme, Onderwijs &
Ondernemerschap en Groene Chemie en
Energie.”
Bedrijven en banen
„Financieel doen we wat we kunnen,
want we willen Noord- Groningen laten
groeien, bijdragen aan versterking van
het sociaal- economisch fundament:
meer bedrijven, meer banen. De meeste
investeringen doen we met andere
partijen, maar wij zijn bij cofinanciering vaak de risicodragende
partner. We zijn iedere dag onderweg;
drie mensen van EBG gaan actief langs
de bedrijven om ze wegwijs te maken in
mogelijkheden, we bezoeken zo’n 200
bedrijven per jaar. Geld en
mogelijkheden zijn er, het is aan ons te
vragen hoe wij kunnen helpen om te
groeien, te vernieuwen, te versterken.
Daarnaast acquireren we bedrijven om
zich hier te vestigen, dus wie arbeid

een bijdrage te leveren aan het
Nationaal Programma. We
hebben dit aanbod aan de
“Geld en mogelijkheden zijn er, het
overheid gedaan, overtuigd van
is aan ons te vragen hoe wij kunnen
het feit dat we elkaar nodig
helpen om te groeien, te
hebben. Ook hebben we onszelf
opgelegd om te monitoren wat de
vernieuwen, te versterken“
impact van Economic Board
Groningen is; de
onderzoekscijfers die de
Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit
brengt, heeft ons aan zijn zijde. En we
Groningen meten, staan in de monitor
zijn snel, want we besluiten binnen een
week over initiatieven van ondernemers.” die we eens per twee jaar uitgeven. Wij
vinden het belangrijk om verslag te doen,
ook actueel en online van de
Nationaal Programma
gezamenlijke inspanning, om te kijken of
We willen onze krachten bundelen met
we goed bezig zijn; het is immers publiek
de NOM, SNN en Groningen Seaports om
geld.”
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Geloof en resultaat
Voorbeelden van wat EBG doet, zijn er te
over, van klein tot groot. De bijdrage voor
een lokale ondernemer bij het heropenen
van herberg In de Valk in de dorpskern
van Middelstum, het mogelijk maken
van de versnelde groei van
pelletkachelbedrijf Duroflame in Bedum
en windmolenbouwer EAZ Wind uit
Hoogezand, het bijdragen aan de
totstandkoming van het Green Steelmillproject van Van Mercksteijn Staal in
Delfzijl. Of de bijdragen in het 5Gnetwerk, een “middel voor economische
versterking” dat bijvoorbeeld
precisielandbouw kan versterken en
bijdraagt aan instandhouding van
adequate zorg op het platteland doordat

in ambulances al behandeling kan
worden gestart vanuit het ziekenhuis.
“De mogelijkheden met 5G zijn legio. Wij
dagen ondernemers uit om met
initiatieven te komen voor toepassingen
met 5G.”
Rekenschap aan omgeving
„Dat zit heel erg in EBG als club”, beaamt
Groot desgevraagd. „Als je werkt met
publiek geld, moet je altijd bereid zijn tot
verantwoording, vertellen waarom je
doet wat je doet. Zorgvuldigheid, zinvolle
besteding en verantwoordelijkheid
spelen hier een belangrijke rol. Want als
we willen dat het geld ook daadwerkelijk
de klei raakt, moet je van goeden huize
komen en ook laten zien wat je doet. Nee,
makkelijk is het niet altijd, we hebben
veel uit te leggen. En dat is goed, want
het gaat ergens over. Er is veel gebeurd in
dit gebied, de gevolgen raken diep en zijn
persoonlijk en daarnaast heb je te maken
met demografische ontwikkelingen zoals
krimp. We willen - samen met onze
partners - de schouders er onder zetten
om fundamenteel perspectief te bieden.”
„Dit is waar ik thuishoor, dit is mijn
regio. Ik ben blij en trots dat ik aan het
gebied waar ik ben geboren en
opgegroeid, bestuurlijk heb kunnen
bijdragen. De Economic Board Groningen
is voor mij maatschappelijk ondernemen
in het publieke domein. En voor het
zelfde geld maken we er iets moois van!”

