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Betreffende wetsvoorstel:
35976
Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 29 maart 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB
en JA21.
Tegen: SP, DENK, PvdD, PVV, Groep Van Haga en FVD.

BIJ1, het Lid Gündoğan en het Lid Omtzigt waren niet aanwezig bij de stemmingen.

Aangenomen amendementen
Diverse artikelen
10  26 (Grinwis en Heinen) over een horizonbepaling
Met dit amendement wordt een horizonbepaling toegevoegd aan de Wet Nationaal
Groeifonds. Dit amendement regelt daarmee dat dit fonds een tijdelijk karakter krijgt,
passend bij de incidentele middelen waarmee het fonds gevoed wordt. Het amendement
voorziet er daarbij in dat zes jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet uit het
fonds geen financiële middelen meer beschikbaar kunnen worden gesteld voor nieuwe
investeringen (artikel 13, tweede lid (nieuw)). Door deze periode van zes jaar dient binnen
een jaar na het voorziene tijdstip van de eerste evaluatie, zoals genoemd in artikel 11, bij
wet bepaald te worden of de Wet Nationaal Groeifonds wel of niet dient te worden verlengd
om nieuwe investeringen te kunnen doen. De door de indieners voorgestelde zes jaar sluit
tevens aan bij het in de Startnota geraamde kasritme tot en met 2028. Voor de
uitfinanciering van voorstellen kan het nodig zijn dat de wet nog langer van kracht blijft.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Om die reden wordt bepaald dat het verval van de wet bij koninklijk besluit plaatsvindt,
zodat daarmee rekening kan worden gehouden. Om onduidelijkheden te voorkomen, wordt
tevens bepaald dat deze wet van toepassing blijft op uitgaven die zijn gedaan voor het
vervallen van de wet.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep
Van Haga en FVD
Invoegen lid 4a in artikel 2 na het vierde lid
9 (Grinwis en Van der Graaf) over het borgen van regionale spreiding van de investeringen
Dit amendement borgt de regionale spreiding van de investeringen uit het Nationaal
Groeifonds in de wet. Dit in lijn met de aangenomen moties Amhaouch c.s. (35 570 XIII,
nr. 28) en Amhaouch/Romke de Jong (35 850 XIX, nr. 8). Het doel van het Nationaal
Groeifonds is om het duurzame verdienvermogen van heel Nederland te vergroten. En in
de brief over de oprichting van het groeifonds (35 300, nr. 83) staat: “De adviescommissie
kan daarnaast een redelijke spreiding van investeringen in verschillende regio’s door de
tijd meewegen in de advisering”, maar dit is niet geborgd in de wet. Met de verankering in
de wet van een redelijke spreiding over de verschillende (grens)regio’s van het land, is
beter geborgd dat ook daadwerkelijk in het hele land wordt geïnvesteerd vanuit het
Nationaal Groeifonds en dat de investeringen niet alleen terecht komen in een beperkt
aantal kansrijke regio’s.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD,
D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en
FVD

Verworpen en ingetrokken amendementen

Artikel 2, derde lid
8 (Kröger en Van der Lee) over investeringen met een positieve maatschappelijke kostenbatensom die niet direct het duurzaam verdienvermogen vergroten
Dit amendement verankert in de wet dat publiek geld uitsluitend wordt ingezet voor
investeringen in maatschappelijke meerwaarde door de focus in de beoordeling van
voorstellen nadrukkelijker te leggen bij een zo positief mogelijke maatschappelijke kostenbatensom. Daarmee regelt het amendement dat ook investeringen met een positieve
maatschappelijke kosten-batensom die niet direct het duurzaam verdienvermogen
(uitgedrukt in het structurele bbp) vergroten, in aanmerking komen voor investeringen uit
het Nationaal Groeifonds. Investeringen die het structurele bbp verhogen blijven mogelijk,
maar voorstellen zullen middels dit amendement primair beoordeeld worden op hun
maatschappelijke kosten en baten.
De indieners achten een centralere rol voor de MKBA als sturingsindicator wenselijk, omdat
een MKBA het instrument is om expliciet te maken of er redenen zijn voor de bekostiging
van publiek-private projecten met publieke middelen vanwege positieve externaliteiten
(zoals meer kennisdeling) of het aanpakken van marktfalen (zoals milieuschade of te
weinig hoog risico-investeringen in sleuteltechnologieën). Een MKBA is daarmee ook het
geëigende instrument om te beoordelen of de publiek-private voorstellen aanspraak
zouden moeten maken op publieke middelen uit het Nationaal Groeifonds.
De tekortkoming van het (structurele) bbp is dat het externe effecten niet meerekent
terwijl de maatschappij en economie er wel baat bij hebben als het Nationaal Groeifonds
externaliteiten (zoals milieuschade) aanpakt en activiteiten financiert die niet direct
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bijdragen aan bbp-groei, maar wel positieve externe effecten hebben (zoals kennisdeling).
Investeringen in meer positieve en minder negatieve externe effecten worden niet
meegenomen in de berekening van de bijdrage aan het structurele bbp, maar werken wel
welvaartsverhogend en zouden daarom gedaan moeten worden.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD en BBB
Invoegen lid 3a in artikel 8 na het derde lid
13 (Leijten) over een verplichting tot terugbetaling van subsidie bij winst
Dit amendement zorgt ervoor dat subsidieontvangers via de nadere regels, bedoeld in
artikel 8, verplicht worden subsidie (deels) terug te betalen zodra zij winst maken als
gevolg van de verstrekte subsidie. Bedrijven kunnen financieel profijt halen uit het publieke
geld dat zij hebben ontvangen voor hun project. Dit is publiek geld, en de indiener is van
mening dat de opbrengsten daarvan dus ook toebehoren aan de samenleving en niet in de
zakken van enkelen dienen te verdwijnen.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, BBB, de PVV, Groep Van Haga en FVD
Invoegen lid 3a in artikel 8 na het derde lid
12 15  24  25 (Leijten) over het publiek toegankelijk maken van met de subsidie
ontwikkelde kennis
Dit amendement benadrukt dat aan de subsidieontvanger verplichtingen kunnen worden
opgelegd die ervoor zorgen dat de kennis die wordt ontwikkeld met behulp van uit het
Nationaal Groeifonds afkomstige subsidies publiek toegankelijk moet worden gemaakt of
aan derden beschikbaar moet worden gesteld. Met het Nationaal Groeifonds wordt publiek
geld gestoken in de ontwikkeling van kennis waar veel ondernemers en maatschappelijke
partijen baat bij kunnen hebben. Indiener is van mening dat het een publieke investering
niet waard is als de kennis in private handen blijft. Daarom moet iedereen ervan mee
kunnen profiteren.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, de ChristenUnie, de SGP en FVD
Invoegen lid 4a in artikel 2 na het vierde lid
11  14 (Leijten) over een reservering van minstens 2 miljoen euro voor het mkb
De indiener beoogt met dit amendement de verdeling van de gelden over het grote en
kleine bedrijfsleven eerlijker te verdelen door minstens 2 miljoen euro uit het fonds
specifiek voor het mkb te reserveren. Het gros van het bedrijfsleven bestaat uit mkb
bedrijven. Zij zullen indirect profiteren van de subsidiegelden van het Nationaal Groeifonds
omdat zij bij de uitvoering van gesubsidieerde projecten betrokken worden. Met dit
amendement wordt gegarandeerd dat het mkb ook direct aanspraak kan maken op een
eerlijk deel van de beschikbare gelden.
Ingetrokken.
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Moties
23 (Graus) over ervoor zorg dragen dat MKB-Nederland vertegenwoordigd wordt in de
adviescommissie Nationaal Groeifonds
Verworpen. Voor: DENK, Fractie Den Haan, de SGP, BBB, JA21, de PVV, Groep Van
Haga en FVD
22 (Graus) over de toegankelijkheid van het Nationaal Groeifonds voor het mkb
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep
Van Haga en FVD
21 (Romke de Jong) over het transparant maken van beslissingen en terugkoppelen over
keuzes aan de indieners
Ingetrokken.
20 (Kröger) over het actualiseren van de efficiënte CO2-prijs
Aangehouden
19 (Grinwis en Heinen) over de subsidieregeling gereed hebben vóór openstelling van de
toegangspoort voor de derde ronde
Aangehouden
18 (Amhaouch) over het bevorderen van economische strategische autonomie
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van
Haga
17 (Heinen c.s.) over in lijn met het advies van het Adviescollege toetsing regeldruk
ondersteuning bieden aan het mkb
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep
Van Haga en FVD
16 (Heinen en Grinwis) over rapporteren in hoeverre veldpartijen het initiatief nemen bij
aanvragen via de departementale route
Ingetrokken.

