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40% van de nationale  
CO2-reductiedoelstelling  

25% van de nationale 
woningbouwopgave

5-15% productievere 
beroepsbevolking

20% van de nationale  
economische groeiambitie:  
12% extra economische  
groei in 10 jaar

Nederland staat voor gigantische 
maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Zuid-Holland is dé 
plek waar het Rijk het meer dan 
een kwart van haar ambities 
op CO2- reductie, woningbouw 
en economische groei kan 
realiseren. Private en publieke 
partijen hebben hier de handen 
ineengeslagen en gaan versneld 
aan de slag. Gezamenlijk hebben 
zij een ambitieus plan opgesteld: 
de Groeiagenda Zuid-Holland. Van 
investeren in Zuid-Holland plukt 
heel Nederland de vruchten!
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Zuid-Holland: economische motor  
van Nederland
Als een van de motoren van de Nederlandse 
economie realiseert Zuid-Holland 21% van het 
bruto nationaal product. Tegelijkertijd is Zuid-
Holland verantwoordelijk voor een derde van de 
nationale CO2-uitstoot. In de grote transities waar 
we als samenleving voor staan — digitalisering, 
de energietransitie, de overgang naar een 
circulaire economie — heeft Zuid-Holland grote 
potentie én een sleutelrol. De aanwezigheid van 
belangrijke sectoren, toonaangevende bedrijven 
en kennis- en onderwijsinstellingen maakt dat 
Zuid-Holland ook in de toekomst een grote 
bijdrage kan leveren aan brede welvaart in  
heel Nederland. 

Forse bijdragen op vier ambities
In de Groeiagenda staan vijf  
systeeminterventies centraal: 
1. kennis- en innovatie-ecosystemen 
2. maakindustrie
3. energie-infrastructuur 
4. mobiliteitstransitie
5. human capital
 
Met een integrale aanpak van deze systeem-
interventies leveren Zuid-Hollandse partijen de 
volgende concrete bijdragen aan vier ambities uit 
het regeerakkoord:
• 40% van de nationale CO2-reductiedoelstelling.  
• 25% van de nationale woningbouwopgave.
• 5-15% productievere beroepsbevolking.
• 20% van de nationale economische. 
  groeiambitie: 12% extra economische groei 
  in 10 jaar.

Samen investeren in nationale opgaven 
Meer dan tachtig sleutelspelers werken in Zuid- 
Holland samen en investeren in triple helix-verband 
jaarlijks €1,4 miljard extra. Naast deze investeringen 
zijn extra financiën vanuit de rijksoverheid nodig  
en beleidsmaatregelen die deze ontwikkelingen 
stimuleren. In dit document staat in het kort hoe 
Zuid-Holland in samenwerking met het Rijk kan bij-
dragen aan realisatie van de ambities uit het  
regeerakkoord. Samen vernieuwen, verduurzamen 
en versterken we de economie én realiseren  
we toekomstbestendige brede welvaart en  
werkgelegenheid voor heel Nederland.



Grootste duurzame waterstofhub van Europa
Waterstof is een van de belangrijkste speerpunten 
binnen de verduurzaming van de industrie. De haven 
van Rotterdam, het bijbehorende industriecluster 
en de omliggende regio ontwikkelen zich tot de 
grootste duurzame waterstofhub van Europa, 
Europe’s Hydrogen Hub (EHH). Hierbij komt de 
gehele waardeketen tot ontwikkeling. Bedrijven, 
overheden en kennispartijen zijn al volop aan de slag 
met de ontwikkeling en uitvoering van projecten 
in deze waardeketen, variërend van cutting edge-
technologie-ontwikkeling op universiteiten en 
fi eldlabs tot de eerste fabrieken en buisleidingen op 
industriële schaal.

De groeiende vraag naar duurzame energie leidt 
tot de import van 20 megaton duurzame waterstof 
in 2050 die via Rotterdam naar het achterland gaat. 
Mogelijk moet dat al eerder worden gerealiseerd 
nu de Europese Commissie met RepowerEU heeft 
gesteld dat een verviervoudiging van de import 
van waterstof in 2030 noodzakelijk is. Vergroening 
van de logistieke ketens door de haven begint 
bij trucktransport en binnenvaart en betreft op 
termijn ook de zeescheepvaart. Er komt een nieuw, 
klimaatneutraal verdienmodel als motor van de 
regionale en nationale economie, met behoud 
en uitbreiding van de economische activiteit en 
werkgelegenheid in het haven-industrieel complex, en 
in regionale maakindustrie, trading, de dienstensector 
en het innovatiecluster.

Het Fieldlab Industriële Elektrifi catie, 
een proeftuin waar technologieleveranciers, 
industriële eindgebruikers en kennispartijen 
werken aan de verdere ontwikkeling van 
duurzame technologieën.

Holland Hydrogen 1, elektrolyser met een 
vermogen van 200MW op de Tweede 
Maasvlakte. Als deze (hopelijk) in 2024 is 
gerealiseerd, heeft Zuid-Holland een primeur: 
de eerste groene-waterstoffabriek op 
industriële schaal ter wereld.

De Deltacorridor, een buisleidingenbundel 
met leidingen voor waterstof, CO₂, (duurzame) 
grondstoffen voor de industrie. Realisatie van 
deze infrastructuur zorgt niet alleen voor 
verduurzaming in Rotterdam, maar ook in 
Chemelot en Noordrijn-Westfalen.

Transitie op arbeidsmarkt van fossiel naar groen
De vernieuwing en diversifi ëring van de economie 
hangt nauw samen met die op de arbeidsmarkt. 
Vakmensen zijn nodig, want zonder technisch talent 
— met name mbo-geschoold — wordt het lastig 
om de energietransitie te realiseren. Er werken veel 
medewerkers in de Zuid-Hollandse industrie en 
energiesector. Een derde van de banen binnen het 
havenindustrieel cluster verandert als gevolg van 
de klimaattransitie, waardoor er een mismatch op 
vaardigheden is. 

We vragen het Rijk:
• Snelle realisatie van de zes sleutelprojecten 

uit de Cluster Energie Strategie binnen 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Energie en Klimaat.

• Snelle inzet van middelen voor de 
opschaling van innovatieve technieken uit 
het Klimaatfonds. 

• Snelle selectie van Important Projects of 
Common European Interest (IPCEI) en 
borging van de vereiste inzet van publieke 
middelen voor deze projecten. 

• Aanlanding van windparken nabij de 
Rotterdamse haven, zodat de stroom kan 
worden ingezet voor waterstofproductie, 
industriële elektrifi catie en 
walstroomaansluitingen.

• Voldoende stikstofruimte om de transitie 
effectief vorm te kunnen geven.

• Aanzienlijke middelen voor de human 
capital opgave. 

40% van de nationale 
CO2-reductiedoelstelling 

Nederland staat voor de opgave om in 2050 geheel CO2-neutraal te zijn. 
De huidige geopolitieke ontwikkelingen tonen extra aan hoe noodzakelijk een 
onafhankelijke, groene energievoorziening is. Voor Zuid-Holland betekent dit een 
grootschalige energietransitie. De stevige basis in de fossiele economie en de 
grootste haven van Europa vragen om grote investeringen in infrastructuur, 
techniek en mensen. Tegelijkertijd maken de schaal en verbondenheid van de haven 
en het industrieel cluster Zuid-Holland juist de plek om grote stappen te zetten in 
de energietransitie. Bovendien biedt deze energietransitie enorme kansen dankzij 
innovaties uit de regio die nationaal en internationaal kunnen worden toegepast.

Energie-infrastructuur en opschaling
De infrastructuur die nodig is voor het energie-
systeem van de toekomst moet tijdig worden 
aangelegd. Zes sleutelprojecten van nationaal 
belang vormen een katalysator voor de 
energietransitie in de regio en vergroten het 
toekomstige verdienvermogen van ons land. Het 
betreft 1. de ontwikkeling van een waterstofl eiding 
in de haven; 2. de Deltacorridor, een multimodale 
buisleidingencorridor naar andere industrieclusters 
in Nederland en Duitsland; 3. aanlanding van 2 
GW extra wind op zee en 4. de daarbij behorende 
verzwaring van het elektriciteitsnet; 5. transport en 
opslag van CO2; 6. infrastructuur voor H-Vision. Met 
inzet uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Energie en Klimaat rekenen wij op snelle realisatie 
van deze projecten.

Vier waardeketens
De vergroening van de industrie gebeurt op basis 
van de waardeketens waterstof, elektrifi catie, 
restwarmte en circulair. De projecten vinden voor 
het overgrote deel in Rijnmond plaats en leiden 
tot ruim 10 Mton CO2-reductie in 2030, oftewel 
70% van de totale reductieopgave van de industrie 
(Klimaatakkoord). Groene waterstof kan 2,8 megaton 
emissiereductie/jaar bijdragen aan de nationale 
klimaatdoelen voor 2030. Niet alleen de industrie 
wordt verduurzaamd, maar ook de gebouwde 
omgeving. Met regionale warmtenetten worden 
woonwijken ‘van het gas af’ gehaald.

Verduurzaming



We bouwden al duizenden woningen in 
Katendrecht in Rotterdam. Leiden 
en Zoetermeer realiseren nu elk 
400 woningen op de grote locaties 
Lammenschans (gepland: 1.700) en het 
Entreegebied (rond de 5.000). Na de 
WoningBouwImpuls-bijdragen van het 
Rijk kunnen we starten met Schieveste/
Schiedam (1.300), de Schieoevers in 
Delft (2.700) en Spoorzone Dordrecht-
Zwijndrecht (3.000), allen met minimaal 
50% betaalbare woningen. Er wordt al 
gebouwd op CID/Binckhorst-Den Haag 
(33.000), Kop van Feijenoord (1.000) en het 
Havenkwartier in Rijswijk (1.200).

We vragen het Rijk:
• Langjarige fi nanciële (programma)

afspraken en zekerheid met specifi eke 
aandacht voor de omvang van de plannen 
in Zuid-Holland.

• Investering in de hoofdaders van het OV 
in onze regio; MIRT-besluiten over de 
verkenning Oude lijn en Knooppunten, de 
Oeververbindingen regio Rotterdam en CID-
Binckhorst, de start van de planuit-werking 
samenloopdeel en HOV Leiden-Zoetermeer 
en de overige MIRT-besluiten in Zuid-
Holland (zoals Voorne-Putten, KTA en A12). 

• Integrale aanpak en fi nanciering van 
OV-bereikbaarheid die aansluit op 
maaschappelijke en economische functies, 
met oog voor leefbaarheid (groen) en 
kwaliteit (woningbouwopgave). 

• Forse investeringen in woningbouw 
en gebiedsontwikkeling. Dit kan onder 
meer via de middelen voor de NOVI 
verstedelijkings- en woondealgebieden 
en de nieuwe tranches voor de 
Woningbouwimpus.

• Ondersteuning van noodzakelijke 
bedrijfsverplaatsingen vanuit het Rijk, in 
het bijzonder voor complexe opgaven zoals 
watergebonden bedrijven, met behoud van 
de bedrijvigheid.

• Snelle aanpak stikstofproblematiek om 
de woningbouwopgave effectief vorm te 
kunnen geven.

25% van de nationale 
woningbouwopgave

Met grootschalige woningbouw creëren we nieuwe banen en leveren we een 
belangrijke bijdrage aan het vernieuwen, verduurzamen, verbinden en versterken van 
de Zuid-Hollandse economie. Van cruciaal belang daarbij is een integrale aanpak met 
een goede OV-bereikbaarheid. Als coalitie dragen we hieraan bij door te 
investeren in de spoorlijn Leiden-Dordrecht, het regionaal OV-netwerk (metro, 
randstadrail en R-net) en OV-knooppunten.

Verstedelijking en binnenstedelijke 
vernieuwing
Een groot gedeelte van de bouwopgave 
wordt binnenstedelijk gerealiseerd. Minimaal 
170.000 woningen komen langs de spoorlijn 
Leiden-Dordrecht in stedelijk gebied. Om 
deze ontwikkeling te versnellen werken acht 
gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam-Den 
Haag en de provincie Zuid-Holland samen in de 
Verstedelijkingsalliantie, met een heldere propositie 
voor de woningbouw. We staan klaar om veel 
woningen te realiseren, nu, op de korte en op de 
langere termijn. We bouwen slim, door de koppeling 
te leggen met klimaatadaptatie en energieneutrale 
woningen, en door circulair te bouwen. Het is 
geenszins de bedoeling bedrijvigheid te verdringen; 
noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen moeten 
fi nancieel worden ondersteund. 

Integrale aanpak
Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie 
van Nederland en tot 2040 komen daar ongeveer 
400.000 mensen bij. Die hebben huizen en banen 
nodig. Tot en met 2030 bouwen we ruim 200.000 
woningen in de regio, waarmee we 25% van de 
nationale woningbouwopgave realiseren. Op dit 
moment is er al een harde plancapaciteit van 80.000 
woningen. Ook moeten mensen makkelijk kunnen 
reizen van woning naar werk, school en groene 
gebieden.

Wonen & OV

Investering in de hoofdaders
Het regionale bereikbaarheidsnetwerk kan alleen 
tot volle wasdom komen met een schaalsprong van 
het OV in Zuid-Holland. De benodigde investering 
in de spoorlijn Leiden-Dordrecht omvat uitbreiding 
van de infrastructuur en ontwikkeling van de 
bestaande en nieuwe stations, zodat vijf campussen 
en veel belangrijke economische toplocaties met 
elkaar verbonden zijn en verstedelijking mogelijk 
is. Investeringen in de RandstadRail en metro zijn 
noodzakelijk om vervoerknelpunten op te lossen en 
woonlocaties beter te verbinden met werkplekken. 
Daarnaast zijn investeringen nodig in onder andere 
de Oeververbinding in Rotterdam en CID|Binckhorst. 
Deze investeringen omvatten meer en hoogwaardige 
OV-verbindingen, betere stations en uitbreiding van 
de infrastructuur en voorzieningen voor fi ets en lopen. 
Daarmee dragen we met elkaar bij aan een optimaal 
verbonden economisch en stedelijk netwerk, passend 
binnen de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hiermee 
werken we aan een toekomstbestendig systeem met 
oog voor de korte, middellange en lange termijn.



Bijscholing 55.000 werknemers en fl exwerkers
Op dit moment staat er een recordaantal aan vaca-
tures open, terwijl er nog steeds mensen langs de 
kant staan. De scholing en vaardigheden van deze 
mensen sluit niet aan bij de huidige én toekomstige 
behoefte vanuit het bedrijfsleven. Digitale en techni-
sche vaardigheden zijn belangrijke kwalifi caties waar 
verschillende sectoren grote behoefte aan hebben. In 
onze regio zijn er verschillende initiatieven gestart. De 
omscholing van de ene naar de andere sector wordt 
soms bemoeilijkt doordat scholingsfi nanciering alleen 
in een bepaalde sector beschikbaar is, terwijl juist de 
kruisbestuiving wenselijk is.

MBO-praktijkverklaring
We zien dat het praktijkleren met de mbo-praktijk-
verklaring bijdraagt aan een ‘skills’-gerichte manier 
van scholen in de praktijk, als sluitstuk op diploma’s 
en certifi caten. Dit is hard nodig voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent 
echter extra kosten voor de arbeidsmarktregio’s en 
betrokken ROC’s. 

We vragen het Rijk:
• Voldoende budget voor praktijkleren met 

praktijkverklaringen. Dit is fi nanciering 
boven op de max. 2.700 euro die sinds 
1 januari 2022 voor werkgevers beschikbaar 
is als zij een kandidaat een praktijkplek 
voor het praktijkleren in de derde leerweg 
hebben geboden. Voldoende aanbod voor 
praktijkopleidingen is een vereiste.

• De benodigde verandering in wet- en 
regelgeving om een beter functionerende 
arbeidsmarkt te realiseren, zoals vaardig-
heden centraal stellen door één gemeen-
schappelijke skills-taal en skills-paspoorten 
in te voeren.

• Het ontschotten van sectorale budgetten, 
zodat omscholing mogelijk wordt van 
werkenden en werklozen naar een andere 
sector dan waarin zij werkzaam zijn of 
waren. Met structurele fi nanciering in plaats 
van regelingen.

• Geef regio’s meer middelen, mandaat en 
regie op trajecten van werk naar werk en 
leven lang ontwikkelen. Het sluit aan bij de 
Werkhubs, waar werkgevers en werknemers 
terecht kunnen voor advies over loopbaan, 
scholing en van werk-naar werktrajecten.

We verkennen een nieuw regionaal 
Omscholings-/Ontwikkelfonds met werk-
gevers, O&O-fondsen, onderwĳsinstellingen, 
regiogemeenten en UWV. We bieden loop-
baan- en scholingsadvies, waarmee we 
bijdragen aan de ontwikkelingen van 
werkenden en werkzoekenden. 

Human capital

Het tekort aan goed gekwalifi ceerd personeel is de grootste uitdaging als wij 
koploper willen worden in de grote transities. Zuid-Holland heeft al een economische 
achterstand op vergelijkbare stedelijke regio’s in Europa en de nieuwe economie 
vraagt nieuwe vormen van arbeid. Daarom investeren we in Zuid-Holland in 
bijscholing en begeleiding van werk naar werk. Daarbij ligt de focus op de werkende 
beroepsbevolking en op de technische sector: meer jongeren verleiden om voor een 
technische opleiding te kiezen evenals werkenden verleiden om te gaan werken in de 
technische sector, al dan niet via omscholing.

In WE IT leiden we 3.000 extra IT’ers op. 
In het project Van Bank naar Bouw en 
Techniek begeleiden we werknemers uit de 
fi nanciële sector naar een baan in de bouw 
en techniek. We delen graag onze kennis 
en ervaring met andere regio’s.

10.000 mensen naar ander werk
Op nationaal niveau investeert de overheid samen 
met het onderwijs en het bedrijfsleven in van-werk-
naar-werktrajecten en Leven Lang Ontwikkelen. 
Dat doen de topsectoren gezamenlijk in de Human 
Capital Agenda, die vaak regionaal uitgevoerd 
worden. In Zuid-Holland begeleiden we 10.000 
mensen van werk naar werk en scholen we 55.000 
werknemers en fl exwerkers bij, waardoor zij 5-15% 
arbeidsproductiever worden.

5-15% productievere 
beroepsbevolking



Impulsprogramma Campussen 
Gemeenschappelijke opgaven die de campussen 
kennen, zijn doorontwikkeling van de campus-
organisatie, ondersteuning van startups en scale-ups, 
samenwerking met het mkb en corporates, een on-
derzoeks- en testinfrastructuur en beschikbaarheid 
van middelen voor campusontwikkeling. 
Zuid-Holland wil samen met het Rijk een aantal 
campussen gericht ondersteunen en doorontwik-
kelen om de innovatiekracht te versterken. Met de 
inzichten die dit oplevert, kan een instrumentarium 
worden ontwikkeld voor doorontwikkeling van 
andere campussen.

We vragen het Rijk:
• Beschikbaarheid van en laagdrempelige 

toegang tot Groeifondsmiddelen voor de 
hele keten van fundamenteel onderzoek 
tot en met toepassing, opschaling en inter-
nationale vermarkting. Maatregelen gericht 
op startups, scale-ups en mkb vragen 
specifi eke aandacht.

• Ruimte in het Groeifonds en de regiodeals 
voor gerichte, kleinere investeringen binnen 
thematische of regionale ecosystemen, zoals 
in specifi eke onderzoeksinfrastructuur, 
gedeelde faciliteiten voor innovatieve bedrij-
ven of campusontwikkeling.

• Gezamenlijk opzetten en uitvoeren Impuls-
programma Campussen Zuid-Holland.

Economische groei

Zuid-Holland heeft een groot economisch potentieel. Het is de meest kennisintensieve 
regio van Nederland, met TNO, drie universiteiten, twee universitair medisch centra en 
negen hogescholen als toonaangevende instituten binnen verschillende (toegepaste) 
onderzoekdomeinen. Innovatiecampussen leveren een belangrijke bijdrage aan de 
groei van ecosystemen, nieuwe economische sectoren en brede welvaart. Als de 
vernieuwende kennis in de regio goed ontsloten wordt, kunnen duizenden grote 
bedrijven en mkb hoogwaardige en toekomstbestendige producten en diensten 
leveren voor de internationale markt. 

Groeipotentie
De Zuid-Hollandse economie groeide het afgelopen 
decennium 10 tot 15 procent minder hard dan 
andere belangrijke regio’s in Nederland, deels 
door een verouderde economische structuur, een 
tekort aan gekwalifi ceerd personeel, aanzienlijke 
ruimtelijke druk en een regionale samenwerking 
die veel beter kan. Vergelijkbare Europese regio’s 
zoals Antwerpen, Hamburg, München en Stockholm 
groeiden drie keer harder: de regio heeft dus een 
groot economisch potentieel. Sleutelspelers werken 
intensief samen aan innovatie en ontwikkeling en 
dat is nodig, want achterblijvende groei in Zuid-
Holland heeft grote impact op de economische 
groei van Nederland.

Valorisatie van kennis
Publieke en private sleutelpartijen werken in 
zogenoemde ‘kennis- en innovatie-ecosystemen’ 
- campussen, fi eldlabs en andere innovatieknoop-
punten - samen aan nieuwe technologieën en de 
toepassing hiervan in nieuwe producten, technieken 
en maatschappelijke oplossingen. Het Leiden 
BioScience Park en de TU Delft Campus zijn cam-
pussen van nationaal belang en kernknooppunten 
in het netwerk. Andere innovatieknooppunten zijn 
bijvoorbeeld Security Delta en Policy Campus in Den 
Haag, het World Horti Centre in Naaldwijk, de Space 
Campus in Noordwijk, de Duurzaamheidsfabriek in 
Dordrecht, Rotterdam The Hague Innovation Airport 
en het Fieldlab Industriële Elektrifi catie. De maak-
bedrijven in deze Zuid-Hollandse clusters dragen in 
belangrijke mate bij aan een autonome Europese 
economie met health-, energie- en technologische 
industrie als sleutelsectoren.

Zuid-Holland is sterk in quantum, AI, 
medtech, klimaatadaptatie, preventie, 
regeneratieve geneeskunde, translatie 
van fundamenteel onderzoek naar de 
klinische praktijk, food, health, medtech, 
space, industriëlebiotechnologie, 
maatschappelijke innovatiethema’s 
cultuur en govtech. De kennis die hier 
wordt ontwikkeld, draagt in belangrijke 
mate bij aan het huidige en toekomstige 
verdienvermogen van Nederland 
én de oplossingen voor de grote 
maatschappelijke problemen.

20% van de nationale economische 
groeiambitie: 12% extra economische 
groei in 10 jaar



GROEIAGENDA Zuid-Holland
40% van de 
nationale CO2-
reductie doelstelling

• Ruim 10 Mton CO2-reductie in 
industrie tot 2030

• Grootste duurzame waterstofhub 
van Europa

• Energiebesparing gebouwen én 
industrie

25% van de 
nationale woning-
bouw opgave

• 200.000 betaalbare woningen 
(170.000 binnenstedelijk)

• Oplossen grootste 
mobiliteitsknelpunten

H₂O

INNOVATIE ECOSYSTEMEN 
EN CAMPUSSEN

VERDUURZAMING

HUMAN CAPITAL 

WONINGEN

H₂O

GROEIAGENDA Zuid-Holland Hier realiseren we samen 
de nationale ambities

Meer dan 80 partijen in Zuid-Holland 
– regionale partners, bedrijven, gemeenten, 

kennisinstellingen, campussen & ecosystemen – 
geven samen invulling aan de nationale ambities

5-15% 
productievere 
beroepsbevolking

• Bijscholing 55.000 werknemers en 
fl exwerkers

• 10.000 mensen naar 
toekomstbestendig werk

12% aanvullende 
economische groei

• Kennispositie omzetten 

in bedrijvigheid

• Campussen voor topecosystemen

• Mkb maakt de hier 

bedachte innovaties

#ZuidHolland4NL
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