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Hoewel de meerderheid van de fracties kan instemmen met dit voorstel (‘Goed om kansen te pakken 
om uit deze crisis te komen!’) zijn er ook een aantal kritische vragen. 
 
Het is enerzijds goed om kansen te pakken, wanneer die zich voordoen. Tegelijkertijd kun je je ook 
afvragen of je ook niet een keer iets moet laten lopen. Waarom willen we dit? Gedeputeerde geeft 
aan dat dit enerzijds een kans is, die zich vanuit Brussel / Den Haag voordoet en daarom deze kans 
graag grijpt. Dat is het geval, omdat het ook nog eens goed aansluit bij het reeds bestaande beleid 
met de keuze voor innovaties voor Groen, Gezond en Digitaal. 
 
Heeft de ROM al wel een 2e storting nodig? Het ‘potje’ is immers nog lang niet leeg. Gedeputeerde 
geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Tegelijkertijd geeft hij aan dat er door er door 93 Utrechtse 
bedrijven 18,3 miljoen geleend is in het kader van de Corona Overbruggings Regeling. Deze leningen 
moeten volgend jaar afbetaald worden, waardoor hij verwacht dat er veel vragen m.b.t. 
herfinanciering op de ROM afkomen. Dan kan het zomaar eens heel hard gaan met de reserve.  
 
In de oorspronkelijke plannen is er sprake van een 1e en een 2e storting. Hoe verhoudt deze 
cofinanciering zich daartoe? Gedeputeerde geeft aan dat dit een extra storting is. De vraag naar een 
volgende storting komt naar zijn verwachting dan ook pas later naar de Staten toe. 
 
N.a.v. vragen over de 25% storting in de reserve weerstandsvermogen geeft Gedeputeerde aan dat 
hij zich zeker niet bij voorbaat neerlegt bij een verlies van 25%. Iedere businesscase wordt op zijn 
merites beoordeeld. Gedeputeerde stel dat er alles aan gedaan moet worden om de verliezen zo 
klein mogelijk te houden, maar tegelijkertijd wel een buffer te willen hebben voor het geval het risico 
zich toch voordoet. De ervaringen van andere ROM’s wijzen erop de 25% aan de hoge kant is.  
 
De commissie adviseert het presidium dit als ‘klein debat’ te agenderen voor de vergadering van 
Provinciale Staten. 
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