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Er komen tijdens de uitgebreide bespreking van dit Statenvoorstel verschillende onderwerpen 
meerdere keren ter sprake, zoals: 
 
- Er zijn vragen of de ROM niet alleen wordt opgericht voor de steden Utrecht en Amersfoort, 
eventueel aangevuld met de Gooi en Vechtstreek. En de Regio Foodvalley dan? Of een startende 
onderneming in bijvoorbeeld Renswoude? Gedeputeerde geeft aan dat de ROM voor de héle 
provincie Utrecht werkt. 
 
- Door het oprichten van de ROM worden een aantal taken op afstand gezet. Wat is dan nog 
de (kaderstellende en controlerende) rol van PS? Moet bijvoorbeeld zoiets als de REA of de 
meerjarenstrategie van de ROM niet door de Staten worden vastgesteld?  
Gedeputeerde geeft aan dat de rol van PS inderdaad verandert. De Staten kunnen GS nog wel steeds 
opdrachten meegeven, die gedeputeerde in zijn rol van aandeelhouder kan inbrengen in de ROM. 
Ook wordt uitgelegd waarom de REA niet door de Staten wordt vastgesteld. Naast de REA wordt er 
óók provinciaal Utrechts economisch beleid ontwikkeld, waar uiteraard PS de kaders voor aangeven. 
De ROM is één van de instrumenten waar de provincie mee werkt, m.n. voor de ondersteuning van 
innovatie en startende ondernemingen. Voor overige doelen blijven er andere instrumenten. 
 
- Relatie (op termijn) met de EBU. Ook: is er wel behoefte aan nòg een econimisch gremium? 
Gedeputeerde geeft aan dat een en ander zich deels nog zal uitkristalliseren. Tegelijkertijd: de EBU is 
een eigen gremium, bestaande uit partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. De EBU 
heeft en houdt een eigen agenda.  
 
- Er wordt gevraagd of er niet alleen ingezet kan worden op hoofdzakelijk economische 
output-indicatoren, maar ook op outcome, zoals ‘Brede welvaart’. Gedeputeerde zegt toe zich hier 
hard voor te maken. 
 
- Er worden vragen gesteld over de diversiteit in de Raad van Commissarissen, m.n. de 
verdeling man : vrouw. Gedeputeerde zegt toe te streven naar een diverse samenstelling van de RvC. 
 
De commissie adviseert het presidium dit statenvoorstel als een ‘normaal’ debat te agenderen in 
Provinciale Staten van 29 januari a.s. 
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