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lnformatie Nationaal Groeifonds en regionale

Groeiagenda

Geacht bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den

Haag,

Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet in de Miljoenennota voor 2020 een lnvesteringsfonds

aangekondigd. Dit fonds moet gaan bijdragen aan economische groei op de langere termijn, aan

het verdienvermogen van Nederland over 20-30 jaar.

ln Zuid-Holland is vervolgens de gedachte ontstaan dat het goed zou zijn als we gezamenlijk

optrekken richting dit fonds, met gemeenschappelijke prioriteiten en een propositie vanuit de

gehele Zuidelijke Randstad. Vanuit die insteek heb ik in januari 2020 een bijeenkomst belegd met

een groep bestuurders van grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de regio. Mede

op instigatie van de burgemeester van Rotterdam werd de commissaris gezien als de persoon die

de vele partijen en gremia uit de provincie bijeen kon brengen. ln de bijeenkomst was

enthousiasme over een gezamenlíjk aanbod vanuit Zuid-Holland richting het lnvesteringsfonds.

We hebben de ambitie uitgesproken om de krachten te bundelen, meer gezamenlijk op te trekken

en te werken aan een gezamenlijke regionale propositie richting het kabinet.

Een kernteam uit deze groep bestuurders ging aan de slag met het opstellen van zo'n

gezamenlijke propositie. Marja van Bijsterveldt (burgemeester Delft), Allard Castelein

(Havenbedrijf Rotterdam), Tim van der Hagen (TU Delft), Fancras Hogendoorn (LUMC), Marjan

van Loon (Shell), Hans Smits (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Fedde Sonnema (DSM)

hebben zich bereid getoond zitting te nemen in het Regionaal Bestuurlijk Kernteam, dat onder

mijn voozitterschap opereert. ln bijeenkomsten in maart en mei 2020 hebben we een

gezamenlijke regionale Groeiagenda ontwikkeld. Dit werk gebeurde in goede samenwerking van

gemeenten, de provincie Zuid-Holland, kennisinstellíngen, bedrijven, de Economic Board Zuid-

Holland (EBZ) en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Op 7 september jl. hebben de minísters van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK)

het Nationaal Groeifonds gepresenteerd. Het Nationaal Groeifonds richt zich met 20 miljard euro
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voor de komende 5 jaar op de terreinen kennisontwikkeling, infrastructuur en ondezoek,
ontwikkeling & innovatie. Bij de presentatie van het fonds zijn ook het afwegingskader en de

beoordelingscriteria voor investeringsvoorstellen geschetst.

De Zuidelijke Randstad heeft een grote en lovenswaardige stap gezet met de gezamenlijkheid -

van publiek en privaat - die bij het opstellen van een regionale Groeiagenda is ontwikkeld. Met de

regionale Groeiagenda hebben we in deze regio een stevige basis voor voorstellen richting het

Nationaal Groeifonds. lnzet op dit moment is om Zuid-Holland te positioneren als de innovatieve

motor van Nederland en om de proposities, die door de departementen voor de eerste tranche

worden uitgewerkt, te ondersteunen. Voor deze inzet is een document opgesteld, de
'Groeiagenda light', deze treft u bijgaand aan. Momenteel wordt gewerkt aan onderbouwing en

doorrekening van projecten uit onze regionale Groeiagenda. Voor de eerste tranche betreft dat
grote projecten vanuit kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van energietransitie in de

haven, de medische sector en sleuteltechnologieën zoals Artificial lntelligence. Voor mobiliteit en

verstedelijking sluit de inzet aan op projecten uit het programma Metropolitaan OV en

Verstedelijking, waarover de regio al met het Rijk in gesprek is in het verlengde van het MIRT.

Voor volgende tranches kunnen ook andere voorstellen worden aangedragen die passen binnen

de Groeiagenda. Het voornemen is om deze uitgewerkte Groeiagenda voor het einde van 2020 af
te ronden en begin 2021te lanceren.

ln oktober en november zullen thematische bijeenkomsten worden georganiseerd voor raden en

statenleden, waarbijaanvullende inbreng op de Groeiagenda kan worden meegegeven. De

samenwerking heeft een pragmatisch karakter op een vrijwillige basis. De deelnemende partijen

in de coalitie stemmen uiteindelijk gezamenlijk in met de Groeiagenda. lnformatievoorziening en

afstemming op lokaal en provinciaal niveau met de volksvertegenwoordigers verloopt via de

afzonderlijke colleges.

Voor het informeren van uw raden treft u bijgaand een factsheet aan met compacte informatie

over de samenwerking, de 'Groeiagenda Light' en de kamerbrief over het Nationaal Groeifonds.

lk zie met veel vertrouwen uit naar de verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet,

mede namens de betrokken CEO's en bestuurders uit de regio,

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Factsheet samenwerking regionale Groeiagenda

- Groeiagenda light

- Kamerbrief Nationaal Groeifonds
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