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ONDERWERP Honorering Groeifondsaanvraag Toekomstbestendige leefomgeving 
DATUM 22‑03‑2023 
DOCUMENTNUMMER UTSP-279699493-43224 
VAN Huib van Essen 
AAN Commissie Milieu en Mobiliteit  
TELEFOONNUMMER +31634499784 
TEAM PL1 
 
 
Op 17 mei 2022 bent u via een statenbrief geïnformeerd over de resultaten van de tweede ronde Nationaal 
Groeifonds (NGF). In deze statenbrief staat onder andere dat het kabinet een reservering had toegekend van 
100 miljoen euro voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en 
Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur'. Om aanspraak te maken op deze reservering moesten de 
indieners een aangescherpt plan opstellen en voor januari 2023 indienen. 

Eind december 2022 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken namens een consortium van meer dan 
130 partijen een aangepaste aanvraag ingediend. Op 24 februari 2023 heeft het Nationaal Groeifonds 
100 miljoen euro toegekend aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Provincie Utrecht is 
deelnemer aan dit onderzoeksprogramma dat inzet op innovaties om bestaande gebouwen op een duurzame 
manier op te knappen en nieuwe gebouwen van duurzame materialen te bouwen. Het draagt daarmee bij aan de 
nieuwbouwopgave waarbij gestreefd wordt naar 10.000 nieuwe woningen per jaar in provincie Utrecht en de 
renovatieopgave, waarbij jaarlijks tienduizenden woningen beter geïsoleerd moeten worden. Van het totale bedrag 
is 40 miljoen euro voorwaardelijk en afhankelijk van de resultaten van het programma. Het programma zorgt voor 
meer dan 3 miljoen euro aan investeringen in de provincie Utrecht. 

Het programma investeert onder andere in onderzoek en innovaties die zich richten op toepassing van 
bouwmaterialen die circulair zijn of (gedeeltelijk) gemaakt van biogrondstoffen zoals stro. Daarnaast wordt er 
geïnvesteerd in het verminderen van het tekort aan technisch personeel en is er aandacht voor het gebruik van 
digitale technologie en industrialisatie van het bouw- en renovatieproces. Op die manier ontstaat er bijvoorbeeld 
een standaard die ervoor zorgt dat verschillende bouw- en productiesystemen makkelijker kunnen samenwerken. 
Werkprocessen sluiten dan beter op elkaar aan en het wordt makkelijker om duurzame bouwmaterialen te 
produceren en toe te passen. Een uitgebreidere samenvatting van het programma is te vinden via: Samenvatting 
NGF voorstel Toekomstbestendige leefomgeving. 

Utrechtse initiatieven die een impuls krijgen door de deelname van de provincie zijn DigiC en het Utrechts 
renovatiecentrum. DigiC is een programma dat draait om digitalisering in de circulaire bouweconomie, waaraan 
gewerkt wordt door ROM Utrecht Region. In het Utrechts renovatiecentrum, van onder andere Hogeschool Utrecht, 
wordt gewerkt aan scholing van (toekomstige) werknemers, het delen van kennis en het stimuleren van 
bovenregionale samenwerking. Beide initiatieven passen binnen de samenwerking in het ecosysteem Earth Valley. 
Earth Valley is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Utrecht-Amersfoort 
die zich richt op een gezonde en duurzame leefomgeving.  

De eerste resultaten van het programma worden begin 2024 verwacht. Provincie Utrecht zal de opgehaalde kennis 
actief delen, zowel binnen als buiten de regio. Dan kunnen ook regionale bedrijven en woningcorporaties daar 
gebruik van maken en wordt een stap gezet naar een klimaatneutrale samenleving. 
 
Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en 
Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam 
verdienvermogen van Nederland. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2022/22-juni/09:00/PS2022BEM41-01-SB-Resultaten-2e-ronde-Nationaal-Groeifonds-NGF2.pdf
https://tki-bouwentechniek.nl/wp-content/uploads/NGF-programma_Toekomstbestendige-Leefomgeving_Samenvatting.pdf
https://tki-bouwentechniek.nl/wp-content/uploads/NGF-programma_Toekomstbestendige-Leefomgeving_Samenvatting.pdf
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