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Groningen plust in
4 jaar 13.000 banen
RICHOLD BRANDSMA

GRONINGEN De economische groei
van Groningen laat zich het meest
zien in de binnenstad en op Zerni-
ke. De afgelopen vier jaar nam het
aantal banen met 13.000 toe.

Nadat vorige week ABN Amro en Ra-
bobank voor 2019 een vertraging in
de economie voorspelden, deed ING
er gisteren een schepje bovenop. In
alle provincies doet de economie ko-
mend jaar een stapje terug, stelt de
bank. De werkloosheid blijft dalen,
maar met 4 procent heeft de provin-
cie Groningen de hoogste werkloos-
heid.

De stad Groningen lijkt het niet te
deren. Met een groei van ruim 5000
banen in het afgelopen jaar is wet-
houder Joost van Keulen (VVD, eco-
nomische zaken) zeer in zijn nopjes.

,,We zagen het jaar ervoor een groei
van bijna 4000 banen. Dat je dan
een jaar later daar nog eens over-
heen gaat met ruim 5000 banen. Het
is een heel mooie verrassing.’’

De oplevende economie is na-
tuurlijk debet aan de groei. Dat is bij-
voorbeeld in de binnenstad te zien.
Daar is amper nog een vierkante me-
ter winkelruimte beschikbaar.
,,Toch’’, vindt Van Keulen, ,,is het ge-
meentelijk beleid ook een belangrij-
ke oorzaak.’’

Gemeentelijk beleid dat erop is

gericht kennisinstellingen als de
RUG en Hanzehogeschool bij elkaar
te brengen. De vonk is de laatste ja-
ren overgeslagen.

Dat is bijvoorbeeld zichtbaar op
Zernike. ,,Bedrijven willen zich graag
vestigen in de nabijheid van de plek
waar veel kennis voorradig is. Kijk
naar de komst van het innovatiecen-
trum van Avebe of het datacenter
van Bytesnet.’’

De ontwikkelingen op Zernike
zijn stormachtig. ,,Zernike groeit als
kool. Ik denk eerlijk gezegd dat we er
binnen afzienbare termijn door de
beschikbare ruimte heen zijn. Dat er
nagedacht moet worden over uit-
breiding.’’

Het aantal bedrijven in Groningen

groeide tussen april 2017 en april

2018 met 874.

Nieuwe bedrijven

‘Groningen moet
nadenken over
uitbreiding van
Zernike’


