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Beantwoording Statenvragen Groen Links in relatie tot het 
nieuwe programma Economie en Arbeidsmarkt 

Geachte heer Meendering, 

Via uw brief van 30 november 2015 heeft u aandacht gevraagd voor starters op het platteland als kans om 
leefbaarheid op het platteland te verbeteren, gezien de problematiek van een krimpende bevolking. In deze 
brief gaan wij in op uw vragen in relatie tot Groningen@Work, het nieuwe programma economie & 
arbeidsmarkt 2016-19. Het programma ligt ter vaststelling voor in Provinciale Staten van 16 maart a.s. 

Het is een programma op hoofdlijnen dat de komende jaren samen met externe partijen uitgevoerd gaat 
worden. In onderstaande antwoorden hebben wij aangegeven op welke pagina's aandacht is besteed aan 
uw vragen. 

1. Bent u op de hoogte van de recente demografische ontwikkelingen zoals geschetst en herkent u zich in 
het geschetste beeld? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Ja, in de analyses die ten grondslag hebben gelegen aan de opstelling van 
Groningen@Work wordt ontgroening en vergrijzing en daarmee krimp als belangrijke tendens op het 
platteland aangemerkt. 

2. Er zijn op dit moment al fondsen en regelingen om bedrijvigheid te stimuleren. Op welke wijze worden 
die op dit moment gepromoot? 

Antwoord; Van bijna alle bestaande fondsen en regelingen kunnen bedrijven op het platteland 
(indien ze een project hebben dat past binnen de criteria) ook gebruik maken. 
Deze fondsen en regelingen worden gepromoot door provinciale medewerkers, door het houden van 
symposia en/of voorlichtingssessies en via websites/internet. Bij Noordelijke fondsen en regelingen 
vindt voorlichting vaak gezamenlijk met het SNN of de MO M plaats. Daarnaast zijn er twee 
mogelijkheden om kredieten aan te vragen, waarbij de provincie iets meer op afstand staat: 
• Kredieten, waarvoor ondernemers niet bij een commerciële bank terecht kunnen, door de 

Economie Board. Het onder de aandacht brengen van deze faciliteit gebeurt door het 
Ondernemershuis Noord-Groningen, een laagdrempelige, dichtbij de ondernemers in het gebied 
staande organisatie. 

• Kredieten via de Kredietunie. De Kredietunie is voor en door ondernemers. Het onder de 
aandacht brengen gebeurt o.a. via ondernemersclubs. 
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Daarnaast loopt er een onderzoek of er wellictit extra instrumenten nodig zijn. 
In Groningen@Work wordt tiier aandacht aan besteed op pagina 9 en 16. 

3. Wat zijn de mogelijkheden om deze fondsen en regelingen meer onder de aandacht te brengen van, en 
gericht in te zetten voor jonge ondernemers op het platteland? 

Antwoord; De bestaande fondsen, regelingen en kredieten zijn niet specifiek of exclusief gericht op 
jonge ondernemers op het platteland. Wel kunnen jonge ondernemers op het platteland er, indien ze 
een project hebben dat past binnen de criteria, gebruik van maken. Door het intensiveren van 
relaties met gemeenten, en bestaande bedrijvenverenigingen (zoals SBE), kunnen jonge 
ondernemers op het platteland nog beter voorgelicht worden. De bovengenoemde 
financieringsmogelijkheden zijn dichtbij de ondernemers georganiseerd. De eerste ervaring met deze 
relatief nieuwe instrumenten is dat de kwaliteit van businessplannen nog tekortschiet. Daarom wordt 
daarnaast gewerkt aan een laagdrempelige faciliteit om via vouchers ondersteuning te krijgen om de 
kwaliteit van de businessplannen te verhogen. 

In Groningen@Work wordt hier aandacht aan besteed op pagina 9 en 16. 

4. Bent u bereid om met gemeenten in overleg te gaan om locaties en panden te zoeken en beschikbaar te 
stellen voor bedrijfsverzamelgebouwen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: In Groningen@Work geven wij aan dat wij relaties met gemeenten gaan aanhalen 
(pagina 13). Aangezien Groningen@Work een programma op hoofdlijnen is gaan wij werkende weg 
met gemeenten bespreken hoe wij ondernemerschap kunnen faciliteren. Het stimuleren van 
hergebruik van vrijgekomen bedrijfsruimte is daarbij een mogelijkheid (pagina 9). 

5. Is het college bereid om te zoeken naar andere, misschien nieuwe, mogelijkheden om jonge mensen te 
steunen bij het opzetten van bedrijf es op platteland? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: het College is bereid om te zoeken naar andere mogelijkheden voor het faciliteren van 
ondernemerschap in brede zin, bijvoorbeeld via het verbinden van start ups aan gevestigde 
organisaties (Groningen@Work, pagina 6). Dit kwam naar voren bij de externe consultatie die is 
georganiseerd om input voor het programma op te halen. Hierbij waren vertegenwoordigers van 
bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen (MBO/HBO) aanwezig. In de consultatie is gesteld dat 
het voor starters met name van belang is om in contact te komen met klanten bijvoorbeeld via het 
faciliteren van netwerken. In de stad werkt dit goed. Er is door de aanwezigen aangegeven dat er 
kritische massa nodig is en dat in de stad deze netwerken makkelijker ontstaan. In de verdere 
uitwerking houden wij hier rekening mee. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

^'voorzitter. 

, secretaris. 


