
Amerikaanse Hoogleraar bezoekt Singhboard Holding BV te Veendam 

Harvard Business School gelieerde Prof.Dr.Ir. Hubert Rampersad uit Amerika was 

afgelopen week te gast bij Singhboard Holding BV te Veendam. De oud gastdocent 

aan MIT Sloan was hier op uitnodiging van de eigenaar van Singhboard Holding 

BV, de heer Ing. Rob Mohansingh PGDip (zie bijgaande foto). Dit naar aanleiding 

van de ingebruikname van een nieuw R&D-laboratorium van Singhboard Holding 

BV t.b.v. het produceren en testen van prototype vezelplaatmaterialen, waarvoor 

Mohansingh inmiddels patent heeft verkregen. De ideeën van hem hebben diepe 

indruk op Rampersad gemaakt. 

 

Het unieke plaatmateriaal draagt, naast werkgelegenheid, ook bij aan oplossing 

van de mondiale klimaatproblematiek en de volksgezondheid. Er wordt namelijk 

98% van de gebruikte plaatmaterialen geïmporteerd, die ook nog schadelijke zijn 

voor de gezondheid vanwege het gebruik van formaldehyde houdend bindmiddel.   

 

Voor de eerste fase van dit project was gesubsidieerd door  het Innovatie Actieprogramma Groningen (IAG4). Het betrof 

financiering van een deel van de kosten van  het experimentele onderzoek. Mohansingh heeft inmiddels ca.> € 500.000 in het 

project geïnvesteerd teneinde zijn droom te realiseren; in Oost Groningen een fabriek hiertoe op te zetten die minimaal 66 

arbeidsplaatsen moet creëren.  Helaas wordt realisatie van deze droom vertraagd als gevolg bureaucratische processen 

binnen de gemeente. 

 

Volgens Mohansingh is dit te wijten aan de hedendaags onderverdeling van de provincie Groningen in Noord Groningen 

(Eemsdelta), Midden Groningen en Oost Groningen (Krimpgebied). Helaas komt Mohansingh niet in aanmerking voor de 

volgende regelingen Regionale Investering Groningen (RIG), Economic Board Groningen (achtergestelde lening ad 

€2,500.000). Hopelijk dat de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) mogelijkheden voor hem biedt.  

 

Professor Rampersad was afgelopen week ook aanwezig bij hieraan gerelateerde 

besprekingen met Noord-Nederland (SNN) en de Gemeente Westerwolde te Sellingen. De 

heer G. Roelfes van Gemeente Westerwolde is enthousiast over dit project en ziet graag 

dat het fabriek te Oost Groningen daadwerkelijk wordt gerealiseerd (zie bijgaande foto 

waarbij Rampersad het projectplan aan de heer Roelfes overhandigde). Hiertoe kan alleen 

de Commissaris van de Koning uitweg bieden als eindverantwoordelijke van de Provincie 

Groningen. De provincie heeft namelijk de taak om samen met de Ministerie van 

Economische Zaken & Klimaat meer werkgelegenheid in deze regio te creëren. 

 

 

  


