
Denktank 2014 

 

Historie 

 

In de loop van 2013 is door GBB (Groninger Bodem Beweging) een denktank ingesteld, bestaande uit (op 

persoonlijke titel): 

- Frans Stokman 

- Gert Jan Euving 

- Cindy Visser 

- Menno Groeneveld 

- Wim van Gemert. 

De (zelfgekozen) opdracht was om een beeld te schetsen van de richting waarin toekomstig economisch 

perspectief kan worden ontwikkeld. Achterliggende gedachte was dat dit perspectief een belangrijke 

bijdrage kan leveren bij het ontwikkelen van “maatschappelijke toekomst”.  

De denktank heeft een rapport geproduceerd en aangeboden aan GBB. Deze heeft het rapport verspreid 

onder de titel [  ], en aangeboden aan de Commissie Meyer, die het vervolgens inhoudelijk heeft 

overgenomen in haar advies. 

Tot nu toe is daarmee de inbreng van de denktank beperkt gebleven. Wel zijn er discussies geweest 

binnen GBB en met de provincie over mogelijke follow up activiteiten. 

 

Voorstel 

 

Mijn voorstel is om de voortgang nieuw leven in te blazen. Echter, via een andere route.  

Kernpunt is dat we EnTranCe en RenQi aanbieden als facilitering om energietransitie om te zetten in 

nieuwe bedrijfsactiviteiten. Dit binnen de voorwaarden voor succes: 

- Focus op People in Power; deze past binnen de regio en kan ons onderscheidend maken in EU. 

- Proces van samenwerking via open innovatie; dit proces onderscheidt ons en versnelt de time to 

market. 

- Plek creeren voor ieder om te stoeien. 

- Onderwijs aanbieden. 

De lectoren gezamenlijk (MS, AK, KL, BMV, BdJ, JPN, WvG) maken een multidisciplinair plan om invulling 

te geven aan de ambities. Gert Jan en Cindy worden uitgenodigd mee te draaien.  



Dit plan wordt aangeboden aan GBB en (in overleg met GBB) aan provincie en gemeenten. Aan deze 

belanghebbenden wordt gevraagd om zich sterk te maken voor financiele steun vanuit de nationale 

afspraken. 

Er is een vliegende start, hetgeen inhoudt dat de nu lopende projecten al goed passen in het 

focusgebied.  


