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Op 21 maart spreekt de Vaste 

Kamercommissie van Economische 

Zaken met de minister over de Regels 

inzake instelling van een Nationaal 

Groeifonds. Vanuit de provincies geven 

wij u graag enkele punten mee voor dit 

overleg.

 Wetgevingsoverleg Instellingswet 

Het Groeifonds is een welkome en robuuste aanvulling op het bestaande financiële instrumentarium om 

innovatie aan te jagen en het duurzaam verdienvermogen in Nederland te versterken. Provincies en hun regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen hebben dan ook meegebouwd aan projectvoorstellen die in de eerste of tweede ronde hebben 

meegelopen.

Waarborgen voor samenhang tussen Groeifondsprojecten en andere innovatie-
projecten ontbreken – formele betrokkenheid provincies bij wet regelen
Provincies maken zich wel zich zorgen over de samenhang tussen Groeifondsprojecten en de samenhang met andere 

grote (gesubsidieerde) innovatieprojecten en hoe dit geheel zich verhoudt tot de regionale ecosystemen en de regionale 

inspanningen rond valorisatie. Uw Tweede Kamer heeft daarover ook eerder zorgen geuit. Het Kamerlid Heinen (VVD) sprak 

in dit verband van een ‘jaarlijks confettikanon’, en hoe dit te voorkomen. Wij zien dit met de wet die nu voorligt niet opgelost. 

Sterker: een subsidieregeling voor ‘veldpartijen’ – de tweede route naast de departementale – lijkt het probleem alleen maar 

groter te maken omdat iedere coördinatie lijkt te ontbreken. Het leidt ons inziens tot onvoldragen/incomplete voorstellen 

maar ook tot voorstellen die op het moment van indienen niet meer kunnen worden samengevoegd. We zagen dit eerder 

gebeuren bij de grote verscheidenheid aan projecten bij de tweede ronde.

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen van de provincies worden op dit moment door EZK betrokken bij de verdere 

vormgeving van de derde ronde. Dit is echter geen formele positie. Wij vinden dat er duidelijke afspraken nodig zijn tussen 

het Rijk en provincies om de samenhang tussen projectvoorstellen aan de voorkant aan te brengen als voorstellen nog in 

ontwikkeling zijn. Inbreng en kennis van de regio is ons inziens onontbeerlijk om voorstellen te verrijken en verbindingen te 

leggen met andere (regionale) projecten en provinciale investeringen - dit kunnen de provincies leveren. 

Voor de zomer zullen de provincies een ‘Agenda Samenhangend Investeren’ presenteren. Met deze Agenda willen de 

provincies samen met het Rijk meer coördinatie en samenhang aanbrengen tussen de (boven)regionale innovatieprojecten 

en -programma’s. Hierover vinden al constructieve gesprekken plaats met het Ministerie.

 » Wij dringen erop aan de betrokkenheid van provincies nadrukkelijk in de aangekondigde uitvoeringsregelgeving van de 

subsidieregeling en de departementale route op te nemen.
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