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Geachte Voorzitter, 
 
Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de vragen die gesteld zijn door de 
leden van de fractie van de PvdD. Deze vragen hebben betrekking op de brief die 
wij op 27 oktober jl. hebben verzonden inzake het Nationaal Groeifonds: 
Omzetting voorwaardelijke toekenning in definitieve toekenning voor project 
Nationaal Onderwijslab.1 
  
 
 
 
 
Stef Blok 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
 
 
 
 
Wopke Hoekstra 
Minister van Financiën  
  

 
1 Kamerstuk 35925 XIX, A   
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Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie PvdD 
Een maand geleden sloot de termijn voor het indienen van nieuwe voorstellen 
vanuit de ministeries voor een administratieve en procedurele toetsing door de 
Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds (2e ronde). De ministeries hebben in 
totaal 37 voorstellen ingediend. Echter heeft, zo stellen de leden van de fractie 
van de PvdD, geen van deze voorstellen betrekking op het voorkomen van 
zoönose-epidemieën en -pandemieën, terwijl dit meerdere ministeries raakt (o.a. 
de ministeries van EZK, LNV, Financiën, VWS en SZW).  
 
Wij zijn als fondsbeheerders verheugd om te zien dat er zo veel voorstellen 
ingediend zijn gedurende de afgelopen maand. Onze inhoudelijke rol bij de 
totstandkoming van voorstellen is echter nihil. Gedurende deze tweede 
investeringsronde hebben alle ministeries de kans gehad om voorstellen te 
ontwikkelen die bijdragen aan ons verdienvermogen. Zij hebben daarbij de 
mogelijkheid gehad om te putten uit de vele Groeiplannen voor Nederland die het 
brede publiek gedurende de maand mei heeft aangeleverd. Dit heeft geleid tot de 
uiteindelijke indiening van de 37 voorstellen. Wij zijn als fondsbeheerders niet 
betrokken bij de inhoudelijke totstandkoming en uitwerking van voorstellen, noch 
bij de keuzes die ministeries maken omtrent welke voorstellen zij indienen. 


