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Geachte heer Van den Kerkhof,
In uw brief van 14 september 2020 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over het
Nationaal Groeifonds.
Voorafgaand aan de beantwoording willen wij graag aangeven dat wij uw mening delen over de
relevantie van het Groeifonds met het oog op de ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch en de regio op
langere termijn. En voor de kortere termijn; het blijven investeren in sterke punten van en kansen voor
stad en regio, zeker in het licht van effecten van de Corona-crisis.
Op de vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:
Vraag 1:
Is het College inmiddels in voldoende mate bekend met opzet en werking van het Nationaal
Groeifonds en heeft zij hierover al contact gehad met de landelijke overheid? En welke kansen en
uitdagingen ziet het College?
Antwoord:
In de afgelopen weken hebben wij kennis kunnen nemen van de uiteindelijke opzet van het Nationaal
Groeifonds. Over deze opzet, criteria en proces zijn wij in overleg met de rijksoverheid. Dit overleg,
inclusief verkenning van concrete mogelijkheden, zetten wij in de komende tijd door. Daarbij is ook
aandacht voor de verschillende termijnen die binnen de looptijd van het fonds zijn benoemd.
Zoals in uw inleiding bij de schriftelijke vragen reeds is gesteld, heeft het rijk een brede doelstelling
neergelegd voor het fonds. Met de insteek en de scope van het fonds is een relatie te leggen met de
opgaven in ’s-Hertogenbosch en de regio. Het uitbouwen van onze kracht op het vlak van
kennisontwikkeling en innovatie (data, agrifood en gezondheid; denk aan het Innovation District) en
het borgen van de bereikbaarheid van stad en regio zijn daarbij mogelijke lijnen. Maar ook ten aanzien
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van andere vormen van fysieke infrastructuur zien we kansen (energie, digitale connectiviteit). Het
fonds kan een extra mogelijkheid bieden om de ambities van stad en regio (en rijk en provincie) te
realiseren.
Uitdagingen liggen vooral in het vinden van die projecten, die kansen bieden voor inwoners en
ondernemers uit stad en regio, die voldoende concreet en haalbaar zijn én voldoen aan bijvoorbeeld
het financiële criterium (minimaal € 30 miljoen) en het criterium van grote landelijke economische
impact. Daarbij wordt brede inschrijving op het fonds verwacht en zal het dus niet eenvoudig zijn tot
honorering van aanvragen te komen.
Vraag 2:
Heeft het College al over het Groeifonds gesproken met ondernemers en kennisinstellingen in onze
stad én regio en zo ook met eventuele medeoverheden? Zo ja, wat zijn de eerste voorzichtige
conclusies van deze gesprekken? Zo nee, heeft u die intentie?
Antwoord:
Er zijn contacten met partners over het Groeifonds. Die hebben echter tot op dit moment nog niet
geleid tot concrete aanvragen. De mogelijkheden om gezamenlijk tot aanvragen te komen, en de
kansen die het fonds biedt, worden zeker gezien. De gesprekken zullen in de komende periode zeker
worden doorgezet.
Vraag 3:
Is het College voornemens één of meer Bossche aanvragen in te dienen of regionale aanvragen te
coördineren? Kunt u al een indicatie geven waar u daarbij aan denkt?
Antwoord:
De komende tijd zullen wij, tezamen met partners in de stad en in de regio concrete projecten in beeld
brengen. Gericht op het indienen van aanvragen. Daarbij wordt ten aanzien van de regionale
ontwikkeling (in overleg met regiopartners) nadrukkelijk de link gelegd met trajecten zoals bijvoorbeeld
de Omgevingsagenda en de Verstedelijkingsstrategie.
In onze reactie op de eerste vraag hebben we kansen en uitdagingen benoemd. Ons inziens is het
enigszins prematuur om aan te geven welke exacte aanvragen we gaan doen. We delen uw mening
dat het over een breed scala aan onderwerpen kan en moet gaan. Daarom zijn we in ieder geval de
mogelijkheden aan het verkennen van de knooppuntontwikkeling station, innovatiedistrict en
transformatie in de regionale voedselvoorziening.
Vraag 4:
Is het College bereid om, wanneer een en ander verder is uitgewerkt, middels een raadsbrief een
verdere toelichting c.q. update te geven?
Antwoord:
Ja. Hierop komen we graag terug op het moment dat de mogelijkheden met partners en rijksoverheid
verder verkend zijn.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers
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