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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO art. 40) inzake de lancering van het Nationaal Groeifonds

Geachte mevrouw Fräser,

Op 14 september jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de lancering van het Nationaal Groeifonds.
Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1.
Is het college in voldoende mate bekend met opzet en werking van het Nationaal Groeifonds en heeft zij
hierover al contact gehad met de landelijke overheid en/ofMRDH? En welke kansen en uitdagingen ziet
het college?

Antwoord:
Het college is volledig op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Nationaal groeifonds. Vanaf de start
heeft de MRDH dit onderwerp geagendeerd en is de gemeente Ridderkerk betrokken. Een brede coalitie
van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland investeert samen in een gezamenlijke
Groeiagenda1. Deze Groeiagenda Zuid-Holland bevat concrete investeringen en acties uit Zuid-Holland
en biedt voor het Nationaal Groeifonds concrete handvatten en proposities. Ook zijn er vanaf het begin
contacten met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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Inforrrntie pa kket
De gemeenteraad van Ridderkerk krijgt op verzoek va n de MRDH op korte terrrijn een informatiepakket over het Nationale
groeifonds. Dit pa kket bestaat uit:
1. Een factsheet
2. De Groeiagenda Zuid-Holland Light
3. De ka rrerbrief nationaal Groeifonds

Stand van zaken Nationaal qroeifonds
De nnest recente stand van a ken kunt u als raadslid terugvinden op de onderstaande links
https://ww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nationaal-qroeifo nds

Q& A over Nationaal groeifonds
https://vww.rijksoverheid.nl/bl na rles/rijksoverheid/docurrente n/publicaties/2020/09/01 /veelqeste Ide -vragen-over-het-natIonaal-
qroeifonds/Veelqestelde+vra qe n+over+ het+Nationaal+Groeifo nds .pdf

jhe rrntische biieenkorrste n
In oktober en november zullen door de MRDH thematische bijeenkomsten worden georganiseerd voor raden en statenleden.
waarbij aanvullende inbreng op de Groeiagenda van onze regio kan worden meegegeven. Vanwege de ontwikkeling van COVID-19
zijn den aa ngekondigde inforrrntiebijeenko rrste n onder voorbehoud,

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/09/01/veelgestelde-vragen-over-het-nationaal-groeifonds/Veelgestelde+vragen+over+het+Nationaal+Groeifonds.pdf


Kansen en uitdagingen
De belangrijkste uitdaging is om projecten en initiatieven te signaleren en op het gewenste indienniveau
te brengen . Daarnaast is het belangrijk om Ridderkerkse projecten te agenderen bij de juiste partijen om
deel uit te kunnen maken van krachtige Zuid-Hollandse proposities. Gezien het sterke AGF-cluster in
onze gemeente biedt het Nationaal Groeifonds zeker kansen. Wij kijken met een open perspectief naar
alle kansen en hebben nauw contact met lokale ondernemers.

Vraag 2.
Op welke wijze is het college van plan de kansen die het Nationaal Groeifonds biedt in te zetten voor
duurzame economische groei in Ridderkerk?

Antwoord:

Wij houden signalen vanuit de economische clusters in onze gemeente in de gaten en spelen zelf een
actieve rol in de coalitie van Dutch Fresh Port, het AGF-cluster binnen Ridderkerk en Barendrecht. Onze
aanvliegroute is om grotere economische projecten met impact te verbinden aan de Zuid-Hollandse
groeiagenda. Het agenderen van onze lokale projecten gebeurt dus via de MRDH en GreenPort West-
Holland

De minimumomvang per project is 30 miljoen . Dit betekent dat projecten vanuit Ridderkerk mee kunnen
doen, echter waarschijnlijk wel gebundeld moeten worden met andere regionale initiatieven. Concreet
betekent dit dat de gemeente Ridderkerk, ondernemers en kennisinstellingen op het regionale speelveld
hun projecten en initiatieven moeten agenderen en koppelen aan andere initiatieven

Vraag 3.
Heeft het college al gesproken met lokale ondernemers en/ of met de MRDH over het Groeifonds? Zo ja,
wat zijn de eerste conclusies van deze gesprekken?

Antwoord:
De MRDH heeft vanaf de start het groeifonds geagendeerd. Aan de ambtelijke en bestuurlijke tafel van
de MRDH heeft de gemeente Ridderkerk actief meegedacht over de vraag hoe de regio zich op een
goede manier kan presenteren bij het nationale groeifonds en welk proces en welke manier van
organiseren hierbij gewenst is.

Op Dutch Fresh Port niveau is er met ondernemers gesproken over welke trajecten kansrijk zijn en welke
investeringen er worden gevraagd om het economisch cluster verder te brengen, dit is een continu
proces. Deze 'eerste’ trajecten zijn gecommuniceerd met GreenPort West-Holland, die deze initiatieven
bundelt met andere initiatieven en probeert te verbinden aan de groeiagenda van de provincie.

Vraag 4.
Is het college voornemens een rol te spelen bij eventuele Ridderkerkse initiatieven?

Antwoord:
Ja, vanuit de ambtelijke en bestuurlijke contacten met MRDH en Greenport West-Holland bespreken we
periodiek de projecten/programma’s , die we graag aangehaakt zien bij de Zuid-Hollandse groeiagenda.
Wanneer er andere Ridderkerkse initiateven zijn, zullen we deze initiatieven adequaat faciliteren en kijken
op welke manier de initiatieven verbonden kunnen worden aan de regionale groeiagenda.
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