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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Uitkomsten 1e ronde Nationaal Groeifonds en 

vervolg regionale Groeiagenda Zuid-Holland

 

Geachte Statenleden, 

In de GS-brieven van 22 september 2020, 16 november 2020 en 16 februari 2021 hebben we u

geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Groeifonds en de samenwerking in de

Zuidelijke Randstad. We brengen u hierbij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Nationaal Groeifonds - toekenning en reservering

Op vrijdag 9 april 2021 heeft het kabinet de uitkomsten van de eerste ronde van het Nationaal

Groeifonds bekend gemaakt. De financiële middelen uit het Nationaal Groeifonds zijn toegekend

aan de verbetering van de bereikbaarheid, Health, Quantum, Groenvermogen en Artificial

Intelligence in Zuid-Holland. GS zijn blij met de aangekondigde investeringen. De toekenning is

een erkenning van de grote uitdagingen in de regio en de positie van Zuid-Holland als motor van

de Nederlandse economie. Hier gaat heel Nederland de vruchten van plukken.

De ingediende proposities voor de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds zijn beoordeeld

door een onafhankelijke beoordelingscommissie onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem.

De beoordelingscommissie is zeer terughoudend geweest met directe toekenning aan projecten.

In enkele gevallen is er sprake van een toekenning onder voorwaarden en voor 75% van de

toekenningen geldt dat het reserveringen zijn die onder voorwaarde van nadere onderbouwing of

bewezen succes worden toegekend. Voor deze projecten geldt dat er na aanlevering van de

nadere onderbouwing een nieuwe toetsing volgt door de beoordelingscommissie waarbij alsnog

het gereserveerde bedrag geheel, gedeeltelijk of niet kan worden toegekend. Als aan de nadere

voorwaarden wordt voldaan, zullen relatief veel van de -voorgenomen- investeringen landen in

onze regio.

 

http://www.zuid-holland.nl
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De belangrijkste investeringen op een rij

€ 1 miljard voor Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad

Het kabinet stelt een eerste bedrag van €1 miljard uit het Groeifonds beschikbaar voor het

verbeteren van de bereikbaarheid in onze regio. Het geld is bedoeld voor de schaalsprong

Metropolitaan OV en verstedelijking van de Zuidelijke Randstad. Het toegekende geld is een

erkenning van de betekenis van het openbaar vervoer voor de economie en het groeivermogen

van de regio en Nederland. Dit is een eerste waardevolle stap van het Rijk en van groot belang

voor de hiermee samenhangende grote maatschappelijke opgaven in de regio op het gebied van

de woningbouw, duurzame mobiliteit en economische groei.

€ 56 + € 69 miljoen voor regeneratieve geneeskunde en nationale gezondheidsdata infrastructuur

Daarnaast komt er €56 miljoen beschikbaar voor een pilotfabriek voor regeneratieve

geneeskunde, RegMedXB. Daarvan gaat € 17 miljoen naar Leiden waar het LUMC, de

Universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland zich richten op de

ontwikkeling en productie van onder meer stamcellen; de basis van veel regeneratieve

geneeskunde.

Er komt € 69 miljoen beschikbaar voor een nationale gezondheidsdata infrastructuur, Health-RI.

De regio Zuid-Holland zal een belangrijk knooppunt zijn in deze infrastructuur en onderzoekers uit

onze regio hebben een coördinerende rol in het nationale initiatief. Doel van Health-RI is om het

hergebruik van gezondheidsdata voor onderzoek en innovatie te bevorderen. Dit maakt

bijvoorbeeld een trendverschuiving van zorg naar preventie mogelijk, betere diagnose en voor de

individuele patiënt geoptimaliseerde behandeling van aandoeningen.

€ 615 miljoen voor Quantum Delta NL

Het Quantum Delta NL programma krijgt €615 miljoen vanuit het Groeifonds. Daarmee is 100%

van de aanvraag gehonoreerd. Doel van het programma is Nederland de komende zeven jaar te

positioneren als een nieuw Silicon Valley voor quantumtechnologie voor Europa. Het programma

voorziet onder andere in de doorontwikkeling van de quantumcomputer en het quantuminternet,

open toegankelijk voor eindgebruikers in bedrijfssectoren en maatschappelijke sectoren, inclusief

het onderwijs. Het zet in op een bloeiend ecosysteem waarin talent op alle niveaus wordt

opgeleid en over de grenzen van instituties samenwerkt om een nieuwe Europese hightech-

industrie te creëren. Het nieuwe in ontwikkeling zijnde nationale House of Quantum zal in Delft

landen.

€ 338 miljoen voor GroenvermogenNL Waterstof voor de groene economie

Er komt €338 miljoen beschikbaar voor demonstratieprojecten en een R&D programma waarmee

toepassingen van groene waterstof in onder meer de chemie, transport en zware industrie

versneld mogelijk wordt via innovatie en kostenreductie. Daarnaast zal de bijbehorende

investering in human capital de Nederlandse beroepsbevolking voorbereiden op de

waterstofeconomie. 

Dit speelt een belangrijke rol voor de industriesector in Zuid-Holland, met name in het Haven

Industrieel complex. De kennisinstellingen in deze regio werken al intensief samen met de
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industrie als het om deze onderwerpen gaat. De ontwikkelde kennis levert een waardevolle

bijdrage aan de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

€ 276 miljoen voor Artificial Intelligence

De totale Groeifonds-bijdrage voor AINed bedraagt maximaal €276 miljoen. Zuid-Holland zal een

deel van deze middelen goed kunnen inzetten voor projecten in deze regio. In Zuid-Holland

bouwen we aan een ‘real life testing ground for trustworthy AI’, een van de grootste AI-

ecosystemen in Nederland. Grote kennisintensieve bedrijven, kennisinstellingen, startups &

scale-ups en overheden werken hierin samen als belangrijke motor voor AI in Nederland.

Geen bijdrage voor Buisleidingen haven Rotterdam – Chemelot

De beoordelingscommissie heeft besloten geen bijdrage toe te kennen aan het project om

buisleidingen aan te leggen van de haven van Rotterdam naar het chemiecomplex Chemelot. In

de argumentatie stelt de commissie dat uit gesprekken met de indieners is gebleken dat een

uitbreiding naar vier buisleidingen (ook voor waterstof en CO2) in combinatie met het doortrekken

naar Noordrijn-Westfalen een aanzienlijk aantrekkelijker en meer toekomstbestendige variant zou

opleveren. De commissie is positief over uitbreiding van het voorstel, maar concludeert

tegelijkertijd dat er voor een dergelijk voorstel geen overheidsbijdrage meer nodig is.

Voor meer informatie verwijzen we u naar bijgaande Kamerbrief.

Vanuit de regionale Groeiagenda hebben we een gezamenlijke reactie gepubliceerd. De reactie

kunt u vinden op: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2021/investering-groeifonds-

geeft-economie-zuid-holland/

Verder proces

Het huidige, demissionaire kabinet heeft aangegeven dat de tweede ronde van het Nationaal

Groeifonds wordt opgestart. De vakdepartementen lijken wederom een belangrijke rol te gaan

spelen in het proces. Partijen die een aanvraag willen doen kunnen dit op korte termijn aangeven.

Het ligt in het voornemen van de huidige ministers van EZK en Financiën om na de zomer de

ingediende voorstellen te laten toetsen aan de toegangspoortcriteria, waarna bekendmaking van

de gehonoreerde projecten voor de tweede ronde volgt in het eerste kwartaal van 2022.

De bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds voor de eerste ronde aan de vakdepartementen om

deze projecten uit te voeren, zal naar verwachting in de Voorjaarsnota en de eerste suppletoire

begroting worden verwerkt. De Tweede Kamer moet deze begroting goedkeuren.

In de komende maanden zullen we de regionale Groeiagenda verder uitwerken in concrete

projecten voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2021/investering-groeifonds-geeft-economie-zuid-holland/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2021/investering-groeifonds-geeft-economie-zuid-holland/
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Hopelijk hebben we u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds d.d. 9 april 2021


