
 

 

Groeiagenda Zuid-Holland: investeren in verdienvermogen, 
brede welvaart en werkgelegenheid is noodzakelijk en urgent 
 
Zuid-Holland presenteert een ambitieus en urgent plan voor noodzakelijke 
investeringen in verdienvermogen, brede welvaart en werkgelegenheid. Met als 
doel de economie van Zuid-Holland en daarmee heel Nederland sterker te 
maken: #ZuidHolland4NL. Dit is de Groeiagenda Zuid-Holland. 
 
De economie van de toekomst draait om kennis en innovatie. Steeds meer 
kennis en razendsnelle innovatie. Daar zijn wereldspelers voor nodig, met oog 
voor teambelang en een scherpe neus voor de kansen. Die wereldspelers vind je 
in Zuid-Holland. Zuid-Holland is de provincie van innovatieve bedrijven, 
toonaangevende kennisinstellingen en sterke overheden. De Groeiagenda die zij 
samen presenteren staat vol concrete plannen voor herstel en groei en sluit 
naadloos aan bij de nationale Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn.  
 
Zuid-Holland levert van oudsher een groot aandeel in het Nederlandse 
verdienvermogen en de nationale werkgelegenheid. De ambitie is daar, samen 
met de rijksoverheid, een flinke schep bovenop te doen. En dat slimmer, 
duurzamer en gezonder. Covid-19 wakkert die ambitie verder aan. De economie 
verandert, Zuid-Holland kiest voor innovatie. Met economische wereldspelers 
voor (toekomstig) Nederland. 
 
De ambitie van Zuid-Holland komt niet uit de lucht vallen. De regio staat aan de 
lat voor een derde van de nationale CO2-reductie en een kwart van de nationale 
woningbouwopgave. Dit zijn ronduit urgente opgaven, die vragen om actie. Zuid-
Holland is nu goed voor ongeveer een kwart van het Nederlandse BBP. Om dat 
dat percentage vast te houden of te verhogen, geldt eveneens: actie is urgent!  
 
Sommige sectoren en bedrijven in Zuid-Holland die Nederland aan de 
economische top brachten, komen aan het eind van hun bestaanscyclus. 
Economische prestaties lopen daardoor achter en zo komt de werkgelegenheid 
en dus de inclusiviteit onder druk. Bovendien, de Zuid-Hollandse (en 
Nederlandse) bevolking blijft groeien. En daarmee ook het belang van investeren 
in banen, bereikbaarheid en leefbaarheid. 
 
Zuid-Holland kiest daarom voor actie, voor investeringen en voor het tussen 
sectoren uitwisselen van mensen, ideeën, toepassingen, producten en energie. 
En dat in een nauwe verbinding tussen overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen en voortbordurend op het grote potentieel van sectoren en de 
hoogwaardige kennis binnen bedrijven en instellingen. Zo kunnen bestaande 
sterke sectoren, zoals het Havenindustrieel Complex en de Greenports, 
duurzaam vernieuwen en vernieuwend verduurzamen. Zuid-Holland reduceert 
daarmee 40 procent van de nationale CO2-uitstoot. Dat is een belofte die de 
opgave ruim overtreft. 



 

 

 
Ook kiest Zuid-Holland ervoor kansrijke, innovatieve sectoren, zoals 
biotechnologie, kunstmatige intelligentie, cybersecurity en quantumtechnologie, 
verder te brengen. Dat levert nieuwe bedrijvigheid op. Zuid-Holland stuurt met de 
meerjarige Groeiagenda op gericht investeren in kennis, de maakindustrie, de 
energie-infrastructuur, mobiliteit en logistiek en ons menselijk kapitaal. Waarbij 
iedereen profiteert, van mkb’er tot student.  
 
Zuid-Holland vraagt het Rijk te kiezen voor een nationale actieagenda voor Zuid-
Holland en, net als Zuid-Holland zelf, te investeren in de uitvoering van de 
gepresenteerde plannen. Deze gezamenlijke inspanning is cruciaal. Want, 
uitvoering van de Groeiagenda leidt tot 1 procentpunt extra jaarlijkse groei van 
de regio. Dat is 12% economische groei na 10 jaar – en 2,5% voor Nederland. 
Bovendien levert integrale en volledige uitvoering op termijn €24 miljard extra 
BBP en 120.000 extra banen op. En we bouwen een kwart van het aantal 
woningen dat nationaal nodig is. 
 
Met de Groeiagenda staat Zuid-Holland garant voor innovatie, voor nieuwe 
werkgelegenheid en voor een duurzaam verdienvermogen op de lange termijn, 
voor heel Nederland. #ZuidHolland4NL. 


