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Recovery and Resilience Facility

Geachte heer Hoekstra,

De maatschappij wordt over de volle breedte hard geraakt, dat zien we door de economische

schade die bedrijven in verschillende sectoren op dit moment ondervinden in onze regio’s, maar

ook door de impact op het welzijn van iedere burger als gevolg van de corona-pandemie.

Wij willen graag uw aandacht vragen voor het proces inzake de voorbereiding van het nationaal

herstelplan. Op 9 februari jl. is de Recovery and Resilience Facility (RRF) door het Europees

Parlement vastgesteld en we zijn verheugd dat de Europese Commissie (EC) diverse financiële

middelen vrij maakt voor economisch herstel. We zien hier kansen om gezamenlijk toe te werken

naar een weerbare Nederlandse economie. We zien daarvoor veel aanknopingspunten in het eerder

aan u aangeboden IPO Herstelplan Regionale Economie en de daarin genoemde projecten en

actielijnen. We hebben afgesproken, de programmeringstafels te benutten voor het gezamenlijk

oppakken van maatschappelijke opgaven die het verdienvermogen van Nederland versterken. Het

RRF zien wij als een belangrijke bron om de transities op het gebied van de circulaire economie,

duurzame mobiliteit, de energieopgaven en digitalisering te versnellen.

De jaarlijkse deadline van 30 april voor indiening van de nationale hersteiplannen bij de EC is

losgelaten en de aankomende Tweede-Kamer verkiezingen en Kabinetsformatie brengen

onduidelijkheid met zich mee aangaande de verdere planning. Wij denken dat dit kan leiden tot

onnodige vertragingen in de opmaak van een herstelplan, terwijl onze Nederlandse (regionale)

economie schreeuwt om maatregelen.

Tot nu toe hebben 18 Europese lidstaten een concept plan ingediend bij de EC, 6 Europese

lidstaten hebben elementen van hun plannen gedeeld met de EC en 3 EU-landen waaronder

Nederland hebben hun aanpak globaal besproken met de EC. We zijn als provincies bezorgd over

de procedure en de voortgang in de opmaak van het nationaal herstelplan. We weten dat de
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ambtelijke verkenningen bij het Rijk zijn gestart en wensen daarom als provincies om ambtelijk en
bestuurlijk betrokken te worden bij de invulling van het nationaal herstelplan.

Verder roepen we op om specifiek rekening te houden met de bijzondere positie van het MKB, dat
vaak onevenredig geraakt wordt, doordat gemaakte kosten een hoger percentage van hun totale
begroting uitmaken. Onze voorkeur gaat sterk uit naar maatregelen die het economisch herstel ten
goede komen in lijn met het IPO Herstelplan, waarvan de prioriteiten goed aansluiten op de
thema’s van het RRF.

Regionaal economisch beleid is een provinciale taak, maar van nationaal belang en zeker in deze
tijden van economische crisis hopen we daarom onze samenwerking aangaande het RRF te
versterken.

Deze brief wordt ook gestuurd naar minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer B. van ‘t
Wout en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw M.C.G. Keijzer.

Met vriendelijke groet,
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