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DATUM 14-1-2021 

AAN Provinciale Statencommissie Milieu en Mobiliteit, en de commissie Omgevingsvisie 

VAN Gedeputeerde Mobiliteit 

REFERENTIE 821E7BC4   

ONDERWERP Propositie Nationaal Groeifonds: Schaalsprong OV / kabinetsbrief januari 2021 

 

 

Om een gezonde ontwikkeling voor wonen, werken en leefbaarheid in onze regio mogelijk te maken is een grote 

investeringsimpuls nodig.  

Op 1 december  jl. berichtten wij u over de propositie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) 

mede namens gemeente en Provincie Utrecht indient voor het Nationaal Groeifonds (NGF). Op 12 december 

2020 heeft u nadere informatie over de inhoud van deze propositie middels een geheime brief ontvangen.  

 

Bijgaand ontvangt u de kabinetsbrief aan de Tweede Kamer over de wettelijke instelling van het Groeifonds. In 

deze brief staat een overzicht van voorstellen die ter beoordeling voor de eerste tranche aan de onafhankelijke 

beoordelingscommissie aangeboden zijn. Hier maakt de Utrechtse propositie ‘Schaalsprong OV en verstedelijking 

in de Metropoolregio Utrecht’  een onderdeel van uit. 

Conform de eerder bekend gemaakte procedure wordt dit voorjaar de inhoud van de voorstellen samen met het 

oordeel van de beoordelingsadviescommissie gepubliceerd en aan het parlement verstuurd. 

 

Aangezien de inhoudelijke informatie over de proposities openbaar gemaakt wordt nadat de 

beoordelingscommissie haar werk heeft gedaan, is de eerder opgelegde geheimhouding op de brief van 12 

december 2020 nog onverkort van kracht.  

 

De groei van de regionale economie wordt door het voorstel met 1,9 procent verhoogd ten opzichte van de 

basislijn. Dit is op basis van investeringen in de railinfrastructuur en het effect van bestedingen aan R&D. Met de 

1,9 procent extra groei van het BRP draagt de regio voor 0,2 procent bij aan de nationale groei. Dit vertaalt zich in 

het genoemde bedrag van 16 miljard euro. Hierbij is verzuimd te vermelden dat het gaat over een periode van 10 

jaar; het genoemde bedrag is dus niet een jaarlijkse groei. De berekende extra jaarlijkse BBP groei van dit 

voorstel is 1,6 mld per jaar. 

 

Met deze memo informeren wij u op gelijke wijze als de raad.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Bijlage  

  - kabinetsbrief “Nationaal Groeifonds: Overzicht voorstellen” dd 14 januari 2021 

  - Persbericht ‘Utrechtse aanvraag Groeifonds door naar beoordelingscommissie’ 

 

 


