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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-775504984 DOS-2020-

0001834

Onderwerp

Uitkomsten 1e ronde Nationaal Groeifonds en vervolg regionale Groeiagenda Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS over ‘Uitkomsten 1e ronde Nationaal Groeifonds en vervolg

regionale Groeiagenda Zuid-Holland'.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de GS-brief ‘Uitkomsten 1e ronde Nationaal

Groeifonds en vervolg regionale Groeiagenda Zuid-Holland'.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om, indien mogelijk, in de brief aan
PS op p.2 de 1e alinea over ‘€ 1 miljard voor OV schaalsprong’ algemener te formuleren in plaats

van mee te gaan in het frame van het Rijk. Bij de partners dient gecheckt te worden of de
formulering van deze tekst gewijzigd kan worden.  

Bijlagen

- GS brief - Uitkomsten 1e ronde Nationaal Groeifonds en vervolg regionale Groeiagenda

Zuid-Holland 

- Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 mei 2021 11 mei 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie het kopje ‘proces’ hieronder voor een korte toelichting en 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, 16 november 2020 en 16 februari 2021 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 bijgaande GS-brief. Voor de externe communicatie over de

regionale Groeiagenda, zie ook onder de communicatiestrategie.

 

Met betrekking tot de proposities uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds – waarover we

PS nu informeren – wordt gewerkt aan een nadere analyse van de uitkomst. Welke acties zijn

nodig om van “reservering” naar toekenning te komen? Welke onderdelen uit de proposities zijn

niet toegekend (zoals de buisleidingen) en hoe gaan we daar mee om? Wat landt er vanuit de

(nationale) proposities in Zuid-Holland? In komende weken kunnen we u hier over informeren.

Inmiddels is het proces voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds gestart. De indiening

van proposities zal opnieuw via de departementen verlopen. Op dit moment wordt samen met de

regionale partners in beeld gebracht welke proposities uit de Regionale Groeiagenda een

indiening voor deze tweede ronde voorbereiden. Ook proposities waarvoor bij ons en andere

regionale partners gevraagd is om ondersteuning brengen we daarbij in kaart. We onderzoeken of

steun van een van de departementen als is verzekerd of die steun nog moeten organiseren. Dit

kan onder andere door een initiatief voor 31 mei 2021 aan te melden bij het Nationaal Groeifonds.

Volledig uitgewerkte aanvragen moeten 31 oktober 2021 gereed zijn. Ook op dit punt zullen wij u

binnenkort informeren over de stand van zaken en me u bezien welke proposities wij willen

steunen en wat daarbij wordt gevraagd.

4 Participatie en rolneming

 Niet van toepassing.
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5 Communicatiestrategie

 

In de komende maanden zullen we de proposities uit de Regionale Groeiagenda niet alleen

verder uitwerken in concrete projecten, maar onze Groeiagenda ook over het voetlicht brengen bij

bewindspersonen, 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.

 


