Factsheet: Groeiagenda Zuid-Holland - gezamenlijke investerings- en
actie agenda gericht op Nationaal Groeifonds en komend kabinet – 17/09/2020
Sleutelspelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit Zuid-Holland werken momenteel
aan een gezamenlijke Groeiagenda voor Zuid-Holland: een actie- en investeringsagenda die de regio
gezamenlijk met de rijksoverheid wil uitvoeren. Samen met de rijksoverheid willen we het potentieel
in onze regio benutten voor heel Nederland. Deze factsheet biedt de belangrijkste informatie t.a.v.
aanleiding, proces en kansen voor de regio.
De Groeiagenda Zuid-Holland is een gezamenlijke actie- en investeringsagenda voor de hele
regio. Het is een concrete en onderbouwde propositie aan de rijksoverheid -en eventueel de
Europese Commissie- om de komende jaren samen met de sleutelspelers in Zuid-Holland te
investeren in onze regio.
De Groeiagenda geeft de inhoudelijke prioriteiten en het gezamenlijke verhaal van de regio
weer. Naast regionale positionering en profilering gaat het om de projecten uit de regio die
voldoen aan de vereisten van het Nationaal Groeifonds (Rijksinvesteringsfonds), substantieel
bijdragen aan verdienvermogen en werkgelegenheid op de lange termijn, economisch en
financieel voldoende onderbouwd zijn én waarvoor regionale cofinanciering gerealiseerd is.
Het achterliggende doel van de Groeiagenda Zuid-Holland is het duurzaam verdienvermogen
van Nederland te versterken en toekomstbestendige werkgelegenheid te realiseren.
Concreet willen we met de Groeiagenda over 10 jaar 10% extra economische groei voor
Nederland realiseren.
Het is de ambitie om de gezamenlijke Groeiagenda Zuid-Holland voor eind 2020 inhoudelijk
af te ronden en in Q1 2021 te lanceren.
Aanleiding
Economisch is Zuid-Holland het afgelopen decennium achtergebleven ten opzicht van andere
belangrijke regio’s in Nederland en vergelijkbare Europese regio’s. Onderzoek wijst op
meerdere oorzaken: verouderde economische structuur, tekorten aan gekwalificeerd
personeel, ruimtelijke druk en beperkte regionale samenwerking.
Zuid-Holland heeft dankzij de aanwezigheid van toonaangevende kennis- en
onderwijsinstellingen, een verscheidenheid aan sterke sectoren en essentiële infrastructuur,
de potentie om een nog grotere bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie en
samenleving. Maar dat vergt acties en investeringen.
Nadat het kabinet rond Prinsjesdag 2019 een Rijksinvesteringsfonds aankondigde is in
verschillende regionale gremia, zoals de EBZ en MRDH, besloten hierin zoveel mogelijk
gezamenlijk vanuit de regio op te trekken.
In een bestuurlijke bijeenkomst met de Commissaris van de Koning, bestuurders van
gemeenten en regio’s en CEO’s en bestuursvoorzitters van bedrijven en kennisinstellingen is
unaniem de wens uitgesproken de krachten te bundelen, meer gezamenlijk op te trekken en
een regionale propositie richting het Rijk op te werken.
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Groeiagenda Zuid-Holland – proces
Zuid-Hollandse sleutelspelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben,
toen het Rijksinvesteringsfonds aangekondigd werd, afgesproken als regio gezamenlijk op te
trekken richting dit groeifonds, de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en het komende
regeerakkoord.
Dit heeft geleid tot het initiatief om een gezamenlijke Groeiagenda voor Zuid-Holland op te
werken: dé regionale propositie aan de rijksoverheid om de Zuid-Hollandse economie te
vernieuwen en versterken.
Op de korte termijn is gekozen om de nationale proposities met een stevige Zuid-Hollandse
bijdrage te ondersteunen en om eerst een lobbydocument, gericht op de
verkiezingsprogramma’s op te werken en onder de aandacht te brengen.
Parallel wordt gewerkt aan een onderbouwde en doorgerekende Groeiagenda, waarin de
projecten vanuit de regio worden gepresenteerd en ondersteund door uitspraken en cijfers
van de OESO, Erasmus universiteit en NEO. De doorgerekende Groeiagenda wordt voor het
einde van 2020 afgerond en in Q1 2021 gelanceerd.
Het Groeiagenda traject wordt bestuurlijk getrokken door het Regionaal Bestuurlijk
Kernteam, met daarin Jaap Smit, Marja van Bijsterveldt, Tim van der Hagen, Pancras
Hogendoorn, Allard Castelein, Marjan van Loon, Hans Smits en Fedde Sonnema.
In oktober en november 2020 worden thematische bijeenkomsten in de regio georganiseerd
waarbij de raadsleden en statenleden rond bepaalde thema’s geïnformeerd worden en
aanvullende inbreng kunnen geven ten bate van de Groeiagenda.
Nationaal Groeifonds – kansen voor de regio
Op 7 september jl. lanceerden ministers Hoekstra en Wiebes het Nationaal Groeifonds: een
fonds gericht op publieke investeringen die bijdragen aan het nationaal verdienvermogen
van Nederland op de lange termijn.
Het fonds richt zich op drie investeringsterreinen: kennisontwikkeling; research &
development & innovatie; en fysieke infrastructuur. Die aansluiten bij de opgaven binnen de
regio en de inhoudelijke focus van de Groeiagenda Zuid-Holland.
Voorstellen dienen een uitgewerkt plan te bevatten, waarin de kosten, bijdrage aan
verdienvermogen (bbp-effect), andere maatschappelijke kosten en baten en uitvoerbaarheid
zijn onderbouwd. Al deze elementen worden meegenomen, doorgerekend en onderbouwd
binnen het Groeiagenda-traject.
De Groeiagenda Zuid-Holland draagt niet alleen de verschillende projecten uit Zuid-Holland
aan, maar toont ook de strategische samenhang tussen verschillende investeringen in de
regio én de verwachte financiële en maatschappelijke baten voor Nederland.
Het Nationaal Groeifonds kent een lange doorlooptijd met meerdere tranches. Bij de eerste
tranche (op korte termijn, voor 1 november 2020) geldt dat uitsluitend lopende projecten via
de departementen worden aangedragen. De gezamenlijke inzet vanuit Zuid Holland is er op
gericht om de gezamenlijke kansrijke projecten op te werken. De volgende tranches van het
Nationaal Groeifonds kennen een langere looptijd, hiervoor kunnen samenwerkende
bedrijven, instellingen en overheden en vertegenwoordigers uit het middenveld projecten
indienen.
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