
 
 
 
 
 
 
 
Aan het College van B&W 
Postbus 12345 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch 
 
 
’s-Hertogenbosch, 14 september 2020 
 
Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Nationaal Groeifonds – kansen voor ‘s-Hertogenbosch 
 
 

Geacht college, 
 
Vorige week is het Nationaal Groeifonds gelanceerd. Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 
miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei om het verdienvermogen van 
Nederland te vergroten. Dit geld gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, 
ontwikkeling & innovatie. Ondernemers, (mkb)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen 
een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Een investeringsvoorstel heeft een 
minimumomvang van 30 miljoen euro. 

Het Nationaal Groeifonds biedt kansen voor ’s-Hertogenbosch én onze regio. De uitdagingen zijn hier de 
komende jaren fors: meer woningen, genoeg werkgelegenheid, verduurzaming (van o.a. mobiliteit), 
klimaatadaptatie, vergroening en minder CO2-uitstoot. Gelukkig beschikt ’s-Hertogenbosch over een 
sterk netwerk van ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties die samen met de 
gemeente aan oplossingen kunnen en willen bijdragen. Bovendien heeft onze gemeente een aantal – 
aan die opdrachten gerelateerde - krachtige plannen die wellicht kansrijk zijn om in aanmerking te komen 
voor het Groeifonds.  

Projecten als de MIRT A2 (incl. Route de Soleil: inpassing van zonne-energie) en de 
knooppuntontwikkeling station liggen uiteraard in de rede, maar D66 denkt bijvoorbeeld ook aan nieuwe 
kansen voor de realisatie van Station Maaspoort, de mobiliteitshub en gebiedsontwikkeling bij station 
Oost, De Bossche Stadsdelta, het uitbreiden van het snelfietspaden-netwerk en de uitvoering van de 
binnenstadsring. En – in een ander veld – ook aan projecten gericht op het behouden en ontwikkelen 
van kennis en vakkundige expertise in onze gemeente met een uitdrukkelijke link naar onze 
onderwijsinstellingen, zoals Spark en DataLab AgriFood en het onderwijsinnovatiefonds. 

Om de kansen van het Groeifonds te grijpen acht D66 slagvaardigheid gewenst. Daarom hebben wij de 
volgende vragen: 

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? 

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? 

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? 



4. Is het College bereid om, wanneer een en ander verder is uitgewerkt, middels een raadsbrief 
een verdere toelichting c.q. update te geven? 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
René van den Kerkhof 
Fractievoorzitter D66 ‘s-Hertogenbosch  
 


