
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 7 juni 2021 
van : Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA) 
onderwerp : Groeifonds laat vooral Randstad groeien? 

 
 
Inleiding 
Zaterdag 5 juni verscheen in De Stentor het bericht ‘Groeifonds laat Oost-Nederland links liggen’1. Het 
CDA heeft vol verbazing kennisgenomen van dit bericht. In de eerste tranche van het Nationaal 
Groeifonds (NGF) €3,5 miljard2 is €3 miljard naar de Randstad gegaan. Overijssel en Gelderland 
ontvangen samen een schamele €95 miljoen.  
 
In augustus vorig jaar het CDA schriftelijke vragen3 gesteld over de verdeling van kunstgelden, 
waarvan meer dan de helft naar Amsterdam ging en Overijssel en Gelderland niks kregen. 
 
In januari van dit jaar heeft het CDA schriftelijke vragen4 gesteld over de verdeling van Europese 
subsidies EFRO en JTF. Ook deze vielen voor Oost-Nederland negatief uit ten opzichte van andere 
provincies. 
 
We zijn dus erg verrast door het feit dat ook bij de eerste verdeling van de gelden uit het Nationaal 
Groeifonds de verdeling weer zeer scheef is. Vorig jaar is een motie van Amaouch c.s.5 in de kamer 
aangenomen die aangeeft dat een goede regionale spreiding onderdeel moet zijn van de nationale 
groeistrategie omdat we de kracht van alle regio’s nodig hebben. 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 
Vraag/Vragen* 

1. Waarom krijgt Oost-Nederland maar €95 miljoen van de €3,5 miljard die in de eerste tranche 
van het NGF beschikbaar is gesteld? 

2. Bent u het met ons eens dat bij de verdeling van de gelden van het NGF een goede regionale 
spreiding van belang is? 

3. Bent u bereid om dit signaal terug te geven aan het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (Min EZK)?  

4. In antwoord op onze vragen over de Europese subsidie heeft u aangegeven goede 
proposities voor het Groeifonds neer te kunnen leggen. Kunt u verklaren waarom deze 
proposities niet tot toekenning van gelden hebben geleid? 

5. Hoe kijkt u nu terug op de inspanningen van Oost-Nederland die hebben geleid tot de 
toekenning van projecten in deze eerste tranche? 

6. Kan Oost-Nederland indirect nog de vruchten plukken van de eerste tranche van NGF? 
7. Hoe gaat u te werk in het traject voor het tweede ronde van het NGF? 
8. Wat kunt u op het gebied van lobby of anderszins anders doen om te zorgen dat Gelderland in 

een volgende tranche meer gelden binnenhaalt?  

 
1 https://www.destentor.nl/regio/groeifonds-laat-oost-nederland-links-liggen-bizar~a4f031dd/  
2 Waarvan €646 miljoen direct is toegekend. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/kabinet-trekt-646-miljoen-euro-uit-voor-
economische-groei  
3https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9032887/1/Statenvragen%20G_%20Bos%20(CDA)%
20e_a_%20over%20Lobby%20reparatie%20toekenningen%20meer%20jarige%20productiesubsidies
%20Fonds%20Podiumkunsten%20(PS2020-556) 
4https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9614665/1/Statenvragen%20over%20Europese%20s
ubsidies%20van%20D_%20Vliegenthart%20(CDA)%20(PS2021-19)  
5 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20767&did=2020D44521  
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9. Hoe gaat de provincie bijdragen aan kansrijke NGF voorstellen die, indachtig het doel van het 
NGF, het toekomstig verdienvermogen van Nederland en dus ook van Oost-
Nederland/Gelderland versterken? 

10. Dit is nu deed derde keer binnen een jaar waarin we zien dat Oost-Nederland relatief weinig 
gelden toegekend krijgt, dan je zou verwachten op basis van grootte, inwonersaantal, potentie 
en/of vraagstuk zou rekening. Is hier een gemene deler uit te halen?  

11. De komende tijd zal een beslissing worden genomen over de REACT EU gelden en de 2e 
tranche Nationaal Groeifonds. Hoe kunt u de lobby, samenwerking en/of verbindingen in het 
netwerk anders vormgeven om te komen tot een beter resultaat voor Gelderland en Oost-
Nederland? 

 
 
 
 
 
 
 


