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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-766561111 DOS-2020-

0001834

Onderwerp

Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS over ‘Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale

Groeiagenda Zuid-Holland'.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de GS-brief ‘Ontwikkelingen Nationaal

Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid-Holland'.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies. 

GS spreken af dat de volgende punten meegenomen worden in een volgende versie:
- Een check op de term ‘lightrail’, omdat eerder een andere term gebruikt werd;

- Een check op de term ‘Bio- en synthetische brandstoffen’ (kan er niet beter gesproken worden
van grondstoffen?);

Bijlagen

 GS-brief aan PS ‘Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid-

Holland'

 Groeiagenda Zuid-Holland
 Kamerbrief overzicht voorstellen Nationaal Groeifonds d.d. 14-01-2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 16 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Ambtelijk hebben we de MRDH, regio Holland-Rijnland, Drechtsteden en de gemeenten Den

Haag en Rotterdam een tekst gestuurd, met dezelfde inhoud als de bijgaande brief van GS aan

PS, met het verzoek om de informatie te delen in de colleges en raden. De Groeiagenda is

opgenomen als bijlage bij de brief aan PS. Dit betreft een definitieve versie die nu wordt

vormgegeven, ten behoeve van de publieke lancering.

Zie verder de GS-brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Dit besluit heeft geen juridische gevolgen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Met de GS-brieven van 22 september 2020 en 16 november 2020 hebben we GS en PS

geïnformeerd over ontwikkelingen rond het Nationaal Groeifonds en de totstandkoming van de

regionale Groeiagenda Zuid-Holland. 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.

 

3 Proces

 

PS worden geïnformeerd middels een GS-brief. Verdere proces staat in de

communicatiestrategie.

 

4 Participatie en rolneming

 

Niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie

 

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.


