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• In lijn met de eerder gemaakte afspraken in het kabinet vraagt het besluit 
over de twee reserveringen instemming van de ministerraad. Bij 
voorwaardelijke toekenningen zijn de fondsbeheerders gemachtigd een 
besluit te nemen zonder betrokkenheid van de ministerraad. 

• Er is geen aanleiding om af te wijken van het advies van de adviescommissie, 
en dat is daarmee integraal overgenomen. De ministerraad heeft ingestemd 
met het informeren van de Eerste en Tweede Kamer middels bijgevoegde 
brieven. Het advies van de adviescommissie wordt meegezonden met de 
brieven.  

• De middelen worden vanaf 2023 ter beschikking gesteld aan de 
departementen. Dit verloopt via een nota van wijziging op de begroting voor 
het jaar 2023 van het Nationaal Groeifonds en nota’s van wijzigingen op de 
begroting voor het jaar 2023 van de ontvangende departementen.  
 

Toelichting 
• In het geval van een voorwaardelijke toekenning heeft de ministerraad eerder 

al ingestemd met de toekenning mits aan de door de adviescommissie 
gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

• Als er een reservering is gemaakt, dient het betreffende departement een 
nieuw plan in te dienen, waarover de ministerraad dan na advies van de 
adviescommissie een besluit neemt. 

• In de onderstaande tabel staat het advies per project weergegeven. In het 
bijgevoegde advies staat dit nader toegelicht.  
 

Project 
(ministerie) 

Voorwaardelijke 
toekenning of 
reservering  

Bedrag Advies 

Werklandschappen 
van de Toekomst 
(BZK) 

Reservering € 26,2 
mln. 

Toekennen 

Ontwikkeladviezen 
(SZW) 

Reservering € 45 mln. Afwijzen 

De revolutie van 
zelfdenkende 
moleculaire systemen 
(OCW) 

Voorwaardelijke 
toekenning 

€ 96,9 
mln. 

Toekennen 

PhotonDelta (EZK) Voorwaardelijke 
toekenning 

€ 266,6 
mln.  

Toekennen.  
Fase 2 (€ 205 mln. 
blijft voorwaardelijk). 

Cellulaire agricultuur 
(LNV) 

Voorwaardelijke 
toekenning 

€ 60 mln. Toekennen 

Opschaling PPS in het 
beroepsonderwijs 
(EZK) 

Voorwaardelijke 
toekenning 

€ 152,6  Toekennen.  
Overig deel (€ 57,5 
mln.) blijft 
voorwaardelijk 

 
• Het project Ontwikkeladviezen van het ministerie van SZW wordt daarmee 

afgewezen. Dit is een deelproject van een project uit de eerste ronde en 
beoogt ontwikkeladviezen voor praktisch opgeleide mensen te ontwikkelen. 
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Een ander deel van dat project gericht op een gepersonaliseerd digitaal 
scholingsoverzicht is in de eerste ronde al wel toegekend. 

• De reservering van de middelen vervalt. SZW zou het project in de derde of 
vierde ronde opnieuw in kunnen dienen, het voorstel treedt dan echter wel in 
competitie met de overige ingediende voorstellen.  

• Voor het project Photondelta geldt dat een deel van de toekenning op advies 
van de adviescommissie wordt vormgegeven als een renteloze lening met 
daarbij specifieke voorwaarden. Dit betreft een investering in het bedrijf 
Smart Photonics. De reden hiervoor is dat de additionaliteit van de gevraagde 
subsidie ten opzichte van private financiering niet overtuigend genoeg is 
aangetoond. Bovendien zou verstrekking van een onvoorwaardelijke subsidie 
vanuit staatssteunperspectief waarschijnlijk niet mogelijk zijn.  

• Het project is wel van groot belang voor het fotonica ecosysteem. Een 
bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds in de vorm van een renteloze lening 
wordt gelegitimeerd vanwege de katalyserende werking ervan op additionele 
private financiering en vanuit het belang van deze technologie in het kader 
van economische veiligheid en de strategische autonomie. De renteloze lening 
draagt bij aan de mogelijkheden van het bedrijf om verdere private 
investeringen aan te trekken. 

• Deze lening zal door het ministerie van EZK worden verstrekt op een nader te 
bepalen wijze. De voorwaarden zullen worden ingevuld in lijn met het advies 
van de adviescommissie.  

• Op basis van deze casus zal worden bekeken of ook bij andere projecten een 
vergelijkbare constructie kan worden toegepast. Daarbij wordt onderzocht wat 
daarbij de rol van InvestNL kan zijn met als uitgangspunt dat het Nationaal 
Groeifonds en InvestNL elkaar zoveel mogelijk versterken binnen de specifieke 
doelstelling van beide instrumenten. 

 
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 
 




