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Geachte mevrouw Heimovaara, heer Essers, 

Hartelijk dank voor uw briefadvies van 17 december 2020 inzake het Nationaal 
Groeifonds. Wij kunnen het zeer waarderen dat de Adviesraad voor wetenschap, 
technologie en innovatie zich over de vormgeving van het Nationaal Groeifonds 
heeft gebogen. 

Uw suggesties die toezien op de beoordeling van de voorstellen hebben wij op 
14 januari jl. schriftelijk onder de aandacht gebracht bij de onafhankelijke 
beoordelingsadviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Zij gaat uiteindelijk 
over de beoordeling van de voorstellen. Wij willen hierbij wel graag aangeven dat 
we het punt dat sommige voorstellen moeilijk kwantificeerbaar te beoordelen zijn 
in termen van bruto binnenlands product, ook zien. Een grotere mate van 
onzekerheid is op zichzelf geen reden om een voorstel niet positief te beoordelen. 
Daarom hebben wij in de brief aan de Tweede Kamer over het Nationaal 
Groeifonds, van 7 september 2020, de beoordelingsadviescommissie ruimte 
geboden om hierover ook een kwalitatief oordeel te kunnen vellen.' 

Wat betreft uw advies om een overkoepelend toekomstbeeld voor Nederland te 
ontwikkelen, wil ik u graag wijzen op de Groeistrategie voor Nederland op de 
lange termijn, die op 13 december 2019 is gepresenteerd.2  Hierin is een brede 
agenda neergelegd om ons duurzame verdienvermogen op de lange termijn te 
versterken. Tevens is in navolging van deze groeistrategie een strategie 
ontwikkeld om bestaande ecosystemen te versterken en nieuwe toonaangevende 
ecosystemen te stimuleren, waaronder op sleuteltechnologieën en voor het 
oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze ecosystemenstrategie is 
verschenen op 30 oktober 2020.3  

Ten aanzien van uw advies over het gebruik van het ecosystemenperspectief bij 
de ontwikkeling en beoordeling van voorstellen, herkennen wij dat het Nationaal 
Groeifonds hier goede kansen voor biedt. De Ecosystemenstrategie geeft dan ook 
handvatten om dit te stimuleren. 
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fondsen om tot meer schaal en impact te komen geheel in lijn met recente 
brieven waaronder de Groeistrategie, de Ecosystemenstrategie en de 
kabinetspositie Europese Concurrentiekracht.4  De uitwerking hiervan is echter 
maatwerk en zal per voorstel verschillen. 

Hoogachtend, 

B. van 't Wout 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 

W.B. Hoekstra 
Minister van Financiën 
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