Memo
ONSD
Geachte secretarissen,
Naar aanleiding van het door het kabinet aangekondigde Investeringsfonds hebben private en
publieke partijen in de regio in het afgelopen jaar in goede samenwerking gewerkt aan een
gezamenlijk aanbod vanuit Zuid-Holland. Op 13 januari jl. hebben de leden van de Economic Board
Zuid-Holland (EBZ) ingestemd met de Regionale Groeiagenda Zuid-Holland. Onze Groeiagenda is
gericht op economische groei, het aanpakken van nationale opgaven en de ontwikkeling van
baanbrekende innovaties.
De Regionale Groeiagenda Zuid-Holland biedt een gemeenschappelijke basis voor een sterke
(inter)nationale positionering en gezamenlijk uit te werken voorstellen voor volgende tranches van
het Nationaal Groeifonds en Europese groei- en herstelfondsen.
Onze Regionale Groeiagenda is het gezamenlijke product van een brede coalitie sleutelspelers uit
Zuid-Holland. Bij het opstellen van deze investerings- en vernieuwingsagenda hebben publieke en
private partijen de krachten gebundeld. Met die eensgezindheid heeft Zuid-Holland een sterke
positie richting de rijksoverheid, nationale politiek en Europese Commissie.
Bijgaande informatie kunt u benutten om uw college en raadsleden te informeren.

Bijlage bij aanbiedingsbrief (vanuit de regio’s aan colleges en/of informatie ten behoeve van Raden:
Onderwerp: ‘Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid-Holland’
In september 2020 hebben we u geïnformeerd over ontwikkelingen rond het Nationaal Groeifonds
en de totstandkoming van de regionale Groeiagenda Zuid-Holland. We brengen u hierbij graag op de
hoogte van de voortgang op deze thema’s.
Nationaal Groeifonds – stand van zaken Rijk
De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën hebben de Tweede Kamer op 14
januari 2021 geïnformeerd over de investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds die naar de
beoordelingsadviescommissie zijn verzonden. Met de selectie van het voorstel voor de Schaalsprong
Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad, het Kickstartvoorstel Life Sciences & Health
ecosysteem, het voorstel Groenvermogen van de Nederlandse economie (opschaling waterstof), het
voorstel Quantum Delta Nederland, het AiNed Strategisch Investeringsprogramma en het voorstel
Leven Lang Ontwikkelen sluit het doorgestuurde pakket goed aan bij de inzet en ambities van ZuidHolland. Het kabinet geeft bij haar selectie aan dat niet alle 14 doorgestuurde voorstellen
gehonoreerd kunnen worden omdat de gevraagde bijdragen het gereserveerde budget van 20
miljard euro voor de periode 2021-2025 ruimschoots overstijgen. De beoordelingscommissie is
voornemens om in maart 2021 advies uit te brengen aan het kabinet.
Het kabinet zal op basis van het - zwaarwegende - advies van de beoordelingscommissie een besluit
nemen over welke voorstellen zullen worden gehonoreerd.
Regionale Groeiagenda
Op 13 januari 2021 hebben de samenwerkende private en publieke partijen van de Zuidelijke
Randstad in de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) ingestemd met de Regionale Groeiagenda. Als
bijlage treft u deze agenda aan. Uiteraard is de vastgestelde agenda gebaseerd op de Groeiagenda
Light, die wij u in september 2020 hebben toegezonden. Met de Regionale Groeiagenda wordt
ingezet op systeeminterventies op het gebied van kennis en innovatie, de maakindustrie, energieinfrastructuur, bereikbaarheid en human capital. De ambitie van de samenwerkende bedrijven,
kennisinstellingen en overheden om de krachten te bundelen en meer samen op te trekken krijgt
hiermee verder vorm.
De Regionale Groeiagenda heeft geen formeel bindend karakter, maar is het kader voor een
eensgezinde (lobby)inzet van onze regio naar Rijk en Europa. Het gezamenlijke doel is om de regio
naar een structureel hoger economisch groeipad te brengen. De Groeiagenda biedt een
gemeenschappelijke basis voor ideeën en voorstellen voor volgende tranches van het Nationaal
Groeifonds en Europese groei- en herstelfondsen. De - hoge - eisen die door het Rijk en de Europese
Commissie aan projecten worden gesteld zijn leidend in de afweging om voorstellen in de
Groeiagenda op te nemen. Zo wordt gestuurd op een gerichte, effectieve gezamenlijke inzet.
Vooralsnog gaat het hierbij om grote projecten en initiatieven vanuit met name kennisinstellingen en
bedrijven voor vernieuwing en innovatie. Voorbeelden zijn projecten op het gebied van
energietransitie in de haven, ontwikkeling van de medische sector en sleuteltechnologieën zoals
Artificial Intelligence. Voor mobiliteit en verstedelijking sluit de inzet aan op projecten uit het
programma Metropolitaan OV en Verstedelijking, waarover onze regio al met het Rijk in gesprek is in
het verlengde van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Effecten Regionale Groeiagenda
Door de grote uitdagingen in Zuid-Holland innovatief en gezamenlijk aan te pakken, komt de regio in
een hoger groeipad en worden nationale opgaven gerealiseerd. Uit validatie door de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en doorrekening door de Erasmus
Universiteit en het bureau NEO Observatory blijkt dat de Regionale Groeiagenda goed is voor een
structurele extra groei van onze economie met 1 procentpunt per jaar en tot brede welvaart leidt.
Integrale en volledige uitvoering van de Groeiagenda zorgt voor een €24 miljard structureel hoger
BBP en 120.000 extra banen voor heel Nederland. Daarbij zorgt de Groeiagenda met alle
verduurzamingsprojecten voor 40% van de nationale CO2-reductie en met de woningbouwplannen
(200.000 woningen in 10 jaar) voor 25% van de nationale woningbouwopgave.
Verdere samenwerking aan Groeiagenda
De Regionale Groeiagenda is het gezamenlijke product van een brede coalitie sleutelspelers uit ZuidHolland. Het vaststellen van deze investerings- en vernieuwingsagenda is een grote en
lovenswaardige stap van de samenwerkende publieke en private partijen in Zuid-Holland. Door het
bundelen van de krachten heeft Zuid-Holland een eensgezind verhaal en een sterke positie richting
de rijksoverheid, nationale politiek en Europese Commissie. Nadere en actuele informatie over de
Regionale Groeiagenda kunt u vinden op: https://www.zuidholland4nl.nl of https://www.zuidholland.nl/onderwerpen/economie/groeiagenda-zuid-holland/
In de komende maanden zullen we de Regionale Groeiagenda niet alleen verder uitwerken in
concrete projecten, maar onze Groeiagenda ook over het voetlicht brengen bij bewindspersonen,
(nieuwe) leden van de Tweede Kamer, topambtenaren en sleutelspelers bij planbureaus en sociale
partners. Dit doen we via gerichte gesprekken, evenementen en waar nodig activiteiten in de media.
Hopelijk hebben we u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd.

