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Aan Provinciale Staten, 
 
Gevraagd besluit 
 
Provinciale Staten besluiten: 
 
1. Het aandelenkapitaal van de ROM Regio Utrecht met € 8 miljoen te verhogen. Hiervoor € 2 miljoen uit de 

reserve Covid-flankerend beleid beschikbaar te stellen voor een risicoreservering van 25% in het 
weerstandsvermogen. De storting van € 8 miljoen vormt de provinciale bijdrage in de regionale cofinanciering 
voor Ministerie EZK om in totaal te komen tot 31,98 miljoen financiële ondersteuning aan startups, scale-ups 
en innovatief MKB. 

2. € 197.937,- uit de reserve Covid-flankerend beleid in te zetten voor de vereiste cofinanciering van 50% van 
de kosten voor de uitvoering van de regeling REACT-EU door de Managementautoriteit ‘Kansen voor West’. 

 
Inleiding 
Aanleiding 
In dit statenvoorstel treft u twee aparte voorstellen om het innovatieve bedrijfsleven in de regio Utrecht te 
ondersteunen in de Post-Corona tijd en bij het herstel van de economie. Het voorstel inzake de ROM is gericht op 
matching van rijksgeld en het voorstel REACT EU is gericht op het benutten van Europese middelen. Hieronder 
lichten we beide voorstellen toe. 
 
Innovatie is belangrijk zeker nu we onze nieuwe economie vormgeven, herstellend van de Coronacrisis. Het 
coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en de 
economie. Duidelijk is ook dat de economische gevolgen van corona langer bij ons zullen blijven. Rijk, gemeenten 
en provincie maken zich gezamenlijk hard voor de door- en herstart van onze economie in het post 
Coronatijdperk. De crisis en wens tot overheidssteun bij de herstart leidt tot een versnelling van transities die al 
gaande waren; zoals het toenemende belang van verduurzaming, gezondheid en digitalisering. Deze 
maatschappelijke vraagstukken lossen we alleen op met de noodzakelijke innovaties op het gebied van 
bijvoorbeeld energietransitie, klimaatadaptatie, life sciences & health, circulariteit en digitalisering. Hiervoor zijn 
investeringsfondsen nodig voor R&D, startups, scale-ups en innovatief MKB die met nieuwe producten en 
diensten oplossingen bieden voor deze transities. Onderzoek van ERAC (2020)1 becijfert de additionele behoefte 
aan financieringskapitaal voor innovatie en R&D ten gevolge van Covid-19 op ruim € 665 miljoen voor West-
Nederland. Onderzoek van Techleap (2020)2 vult dit aan met de veronderstelling dat private investeerders 
terughoudender zullen optreden als gevolg van Covid-19. Extra kapitaal vanuit publieke investeerders is daarom 

 
1 https://www.kansenvoorwest2.nl/files/eindrapport-onderzoek-financieringsinstrumenten-kvw-201020.pdf 
2 https://www.agconnect.nl/artikel/jonge-techbedrijven-dreigen-om-te-vallen-door-coronavirus 

https://www.kansenvoorwest2.nl/files/eindrapport-onderzoek-financieringsinstrumenten-kvw-201020.pdf
https://www.agconnect.nl/artikel/jonge-techbedrijven-dreigen-om-te-vallen-door-coronavirus
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nog urgenter. De Europese Unie heeft met het REACT-EU programma voor heel Europa € 47,5 miljard 
uitgetrokken voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Het Rijk heeft binnen het 
3e steun- en herstelpakket landelijk € 150 miljoen uitgetrokken voor de uitgifte van nieuw aandelenkapitaal en 
daardoor extra fondsvorming bij alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Deze regelingen om sterker 
uit de crisis te komen vereisen echter regionale cofinanciering. Provincie en gemeenten willen hierin voorzien. 
In dit Statenvoorstel worden daarom twee claims voor de reserve Covid-flankerend beleid aan u voorgelegd. Het 
betreft benodigde cofinanciering om geld vanuit Europa en het Rijk naar de regio te krijgen voor de ondersteuning 
van innovatieve bedrijven en projecten in de regio Utrecht. Zonder deze cofinanciering krijgen wij het geld niet en 
lopen we vele miljoenen mis voor de ondersteuning van deze bedrijven die een bijdrage leveren aan het 
toekomstige verdienvermogen van onze regio, de banen van de toekomst en oplossingen voor onze 
maatschappelijke vraagstukken. Daarmee krijgen bedrijven in de regio geen kans om aanspraak te maken op 
deze Europese en nationale middelen terwijl de nood soms hoog is. 
 
Belang 
De provincie Utrecht heeft haar economisch innovatiebeleid samen met de partners in de regio vastgelegd in de 
regionaal economische agenda (REA), waarvan u de uitgangspunten op 29 januari 2020 heeft vastgesteld. In de 
REA staat gezond stedelijk leven centraal met als belangrijkste thema’s; toekomstbestendige leefomgeving, 
gezonde mensen en waardevolle digitalisering. Dit zijn ook juist de maatschappelijke vraagstukken die onder 
invloed van Corona urgenter worden. Het belang van de gezondheid van de mens is nog nooit zo manifest 
geweest als onder invloed van de Covid-pandemie. Tegelijkertijd drukt de lockdown ons met de neus op de feiten 
van het belang van een prettige woon- en leefomgeving. En als we kijken naar onze werkomgeving dan hadden 
we ruim een jaar geleden nooit kunnen voorzien hoe snel het belang en de mogelijkheden van digitalisering zich 
zouden ontwikkelen in het licht van het gedwongen thuiswerken.  
 
Deze versnelde ontwikkelingen bieden kansen voor Utrechtse startups, scale-ups en innovatief MKB. Denk aan 
verduurzaming van de gebouwde omgeving, digitale toepassingen voor thuiswerken, slimme mobiliteit, maar ook 
de gezondheidszorg en vaccinontwikkeling. Voldoende kapitaal vanuit publieke investeerders is essentieel voor 
de ontwikkeling van deze bedrijven. Het participatiefonds van de recent gestarte ROM Regio Utrecht heeft nog 
een omvang van € 20 miljoen. Op dit moment is de ROM al bezig met 158 leads van bedrijven die op zoek zijn 
naar een investering. Zoals eerder aangegeven blijkt uit onderzoek dat de effecten van de crisis nog lang zullen 
aanhouden en private investeerders terughoudender zullen zijn als gevolg van de Corona crisis. De verwachting 
is dan ook dat nog meer innovatieve ondernemers de komende tijd zullen aankloppen bij de ROM Regio Utrecht 
voor financiering. Daarom is het van belang om deze kans op een extra impuls vanuit het Rijk en Europa te 
benutten. Het draagt bij aan het herstel van onze bedrijven uit de crisis, de benodigde innovatiekracht voor onze 
maatschappelijke vraagstukken en het lange termijn verdienvermogen van de regio. 
 
Dat er behoefte was aan extra ondersteuning vanuit het Rijk laat de COL-regeling zien. De ROM Regio Utrecht 
heeft tot 1 oktober 2020 al meer dan 200 aanvragen binnengekregen voor de COL-regeling, waarvan er 93 
positief zijn beoordeeld. Aan deze 93 bedrijven is in totaal voor €18,2 miljoen aan krediet verstrekt, waarmee naar 
verwachting ongeveer 700 banen voor de regio zijn behouden3. Een aantal van deze bedrijven zal in het 
verlengde van de COL-regeling extra (her)financiering nodig hebben, waarin met het budget uit voorliggend 
voorstel wordt voorzien. Daarnaast worden er dagelijks nog steeds “in de kern gezonde” innovatieve bedrijven 
getroffen door de Coronacrisis, die met deze nieuwe kapitaalstorting kunnen worden ondersteund. Daarbij is de 
verwachting dat banken na de crisis terughoudender zullen zijn bij het verschaffen van de benodigde financiering. 
Dat betekent dat deze bedrijven vaker een beroep zullen doen op de ROM’s. De ROM Regio Utrecht kan hierin 
bij uitstek een belangrijke rol vervullen door met een investering in deze bedrijven, banken en of andere 
investeerders alsnog mee te krijgen. Het voorstel gaat dus om een extra buffer voor het ROM participatiefonds, 

 
3 Bij aanvragen voor de COL-regeling wordt ook gevraagd naar het aantal banen dat met de lening wordt behouden.  
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waarmee we inspelen op de verwachte toename in het aantal aanvragen van startups, scale-ups en innovatief 
MKB. Daarvoor doet zich met de extra kapitaalstorting door Ministerie EZK bovendien een unieke kans voor om 
deze inleg nu te verdubbelen. 
 
Concrete vraag 
De vraag aan uw Staten bestaat uit twee aanvragen voor de reserve Covid-flankerend beleid voor versterking van 
het financieel instrumentarium voor innovatieve bedrijven en projecten die bijdragen aan het innovatievermogen 
voor het oplossen van onze maatschappelijke vraagstukken en het verdienvermogen van de regio. Dit is van 
groot belang voor het herstel van de regionale economie na Corona.  
De claims betreffen:  
1. Cofinanciering versterking (Participatie)fondsvermogen ROM Regio Utrecht. 
2. Cofinanciering kosten Management Autoriteit voor uitvoering REACT-EU. 
 
1. Cofinanciering versterking fondsvermogen ROM Regio Utrecht 
Het Ministerie EZK heeft in totaal €150 miljoen beschikbaar gesteld voor financiering van startups, scale-ups en 
innovatief MKB die door de Covid-crisis in de problemen zijn gekomen. Het betreft de opvolger van de Corona 
OverbruggingsLening (COL-regeling) die vorig jaar en begin dit jaar door de ROM’s is uitgevoerd. Voor de regio 
Utrecht (incl. Regio Gooi & Vechtstreek) is €15,99 miljoen beschikbaar onder voorwaarde van 100% 
cofinanciering. Het geld dat de ROM verkrijgt uit de emissie van de nieuwe aandelen wordt gestort als extra 
fondsvermogen in het participatiefonds van de ROM Regio Utrecht waarmee in nieuwe financieringsrondes het 
eigen vermogen van de COL-bedrijven en andere startups, scale-ups en innovatief MKB kan worden versterkt. In 
tegenstelling tot de COL-regeling gaat het dus niet om leningen, maar om participaties (ofwel eigen vermogen). 
 
Met onze regionale partners in de ROM Regio Utrecht zijn afspraken gemaakt over de verdeling per partner van 
de vereiste regionale cofinanciering van €15,99 miljoen. Voor de provincie Utrecht is een bijdrage van €8 miljoen 
voorzien en de resterende € 7,99 miljoen komt van de overige regionale aandeelhouders, alvorens EZK dit 
bedrag cofinanciert. De inbreng van de provincie Utrecht verloopt via het aankopen van nieuwe aandelen ROM 
en die aandelen staan als een financieel vast actief op de eigen provinciale balans. Voorzichtigheidshalve houden 
we er rekening mee dat de aandelen 25% in waarde verliezen, ook al is het streven dat de ROM honderd procent 
revolverend investeert. Dit is zoals we het ook bij de eerdere storting in het aandelenkapitaal hebben gedaan. 
Omdat de bijbehorende businesscase en daarmee gepaarde risico's niet veranderen hoeft geen nieuwe toets aan 
het financieringsbeleid uitgevoerd te worden. De dotatie aan de reserve weerstandsvermogen komt daarmee 
neer op € 2 miljoen euro; zijnde 25% van € 8 miljoen. De verdeling van de bijdragen van de verschillende 
partners is weergegeven in onderstaande tabel. Dit betreft een bestuurlijke afspraak, uiteraard onder voorbehoud 
van de besluitvorming in de achterliggende Raden en Staten. Hiermee kunnen we extra bedrijven ondersteunen 
die een bijdrage leveren aan het toekomstige verdienvermogen van onze regio, de banen van de toekomst en 
oplossingen voor onze maatschappelijke vraagstukken. 
 

Partner Bedrag Datum besluit 
Provincie Utrecht € 8 miljoen 2 juni 2021 
Gemeente Utrecht € 3 miljoen 8 juli 2021 
Gemeente Amersfoort € 1,5 miljoen 25 mei 2021 
Gemeente Hilversum € 1 miljoen 9 juni 2021 
Kansen voor West (EFRO)4 € 2,49 miljoen n.t.b. 
Ministerie EZK5 € 15,99 miljoen Besluit reeds genomen 
Totaal € 31,98 miljoen  

 
4 De resterende bijdrage in de regionale cofinanciering zal via de EFRO-middelen worden aangevraagd 
5 De regionale cofinanciering is een harde vereiste voor de bijdrage van EZK 
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2. Cofinanciering uitvoeringskosten REACT-EU 
De provincie Utrecht heeft van de Europese Commissie de beschikking gekregen over REACT-EU middelen 
(circa € 4,8 miljoen) uit het Europese Herstelinstrument ter bestrijding van de COVID-19 crisis. Deze middelen 
worden ingezet als subsidie voor het stimuleren van een groene en digitale transitie van de economie. Hierover is 
eerder ook een Statenbrief verschenen; zie: Statenbrief BEM2021003. 
REACT-EU betreft een herziening van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en betekent in 
de praktijk een aanvullende programmering en een ophoging van de beschikbare middelen voor het bestaande 
programma Kansen voor West (KvW) 2014-2020. Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier 
Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht partijen werken binnen Kansen voor West samen om de regionale 
economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Het programma wordt voor een belangrijk deel 
gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
 
Provincie (€4,8 miljoen) en gemeente Utrecht (€ 3,4 miljoen) hebben gekozen voor één gezamenlijke openstelling 
van het regionale budget van REACT-EU (totaal € 8.123.880) inclusief de Rijkscofinanciering door Ministerie EZK 
(€1.355.000,-), in totaal € 9.478.880,-. Hiervoor kunnen aanvragen worden gedaan door initiatieven op het gebied 
van o.a. (digitalisering van) de zorg, circulariteit en duurzame energie. De regeling is door de 
Managementautoriteit op 15 februari 2021 opengezet voor de Regio Utrecht en op de eerste dag al overtekend 
(first-come, first serve). Dit geeft de urgentie aan van dit extra budget voor innovatieve projecten. De aanvragen 
worden door de Managementautoriteit na een technische toets (volledigheid aanvraag) middels loting op volgorde 
van behandeling geplaatst. De ingediende projecten worden vervolgens inhoudelijk getoetst aan het regionaal 
beleid (de regionale economische agenda, REA) en beoordeeld door een onafhankelijke deskundigencommissie 
van Kansen voor West. 
 
Om aanspraak te kunnen maken op deze middelen is een regionale cofinanciering vereist van 50% van de kosten 
voor de uitvoering van deze regeling door de Managementautoriteit (MA). De andere helft komt voor rekening van 
de partners in Kansen voor West. Voor de provincie Utrecht komt de totale eigen bijdrage voor de 
uitvoeringskosten van REACT-EU voor de periode 2021-2023 neer op € 197.937,-.  
 
Juridische en andere relevante kaders 
- Artikel 158 provinciewet. 
- Het participatiefonds van de ROM is bij oprichting zo ingericht dat er geen sprake is van staatssteun bij 

investeringen door dit fonds. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het participatiefonds marktconform 
dient te handelen. De storting in het participatiefonds wordt op dezelfde wijze beheerd als bij oprichting is 
geadviseerd, zodat het risico op staatssteun klein is. 

- REACT-EU betreft een Coronaherstel programma waarbinnen subsidieaanvragen bij de EU kunnen worden 
ingediend. De EU zal hierbij ook de kaders aangeven waar specifiek op gelet dient te worden met betrekking 
tot staatssteun. De Managementautoriteit ‘Kansen voor West’ voert staatssteuntoetsen uit op projectniveau. 
Hiermee is voldoende geborgd dat er geen staatssteun zal worden verleend. 

 
Argumentatie 
 

 Beslispunt 1 (ROM) Beslispunt 2 (REACT-EU) 
Pro’s - €15,99 miljoen van EZK 

- Innovatie cruciaal voor vormgeven 
nieuwe economie na corona 

- Steun groeiende innovatieve bedrijven 
- Banken terughoudend 

- € 9,5 miljoen van EU/Rijk 
- Steun innovatieve projecten 
- Weinig subsidiepotjes voor 

innovatieve projecten 
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- Lange termijn financieel herstel 
bedrijven 

- ROM-partners doen ook mee 

- Samenwerking met gemeente 
Utrecht 

Contra’s - Het legt beslag op Covid-budget 
- Het Participatiefonds is nog gevuld 

- Het legt beslag op Covid-budget 
- Budget is toch niet genoeg voor alle 

ingediende projecten  
Alternatieven - Eenmalige kans op extra bijdrage EZK 

van +/- €16 miljoen laten schieten 
- Alternatief budget vinden voor de 

uitvoeringskosten 
- Provinciedeel REACT-EU (+/- €5 

miljoen) mislopen  
Politieke 
gevoeligheden 

- Geloofwaardigheid partners ROM 
- Afstemming provincie Noord-Holland 

inzake deelname Hilversum 

- Teleurstellen indieners 
projectvoorstellen 

- Samenwerking KvW met gemeente 
Utrecht onder druk 

Risico’s - Vertrouwensbasis aandeelhouders 
ROM verzwakt 

- Te lage risicoreservering in 
weerstandsvermogen  

- Bezwaar door afgewezen projecten 
- Samenwerking in nieuwe periode 

KvW (2021-2027) onzeker. 

Relatie Covid6 - EZK stelt dit extra budget in het 
verlengde van de COL-regeling 
eenmalig beschikbaar vanuit het 3e 
steunpakket van het Rijk voor herstel 
Covid bedrijven. 

- Banken voorzichtiger bij financiering 
van innovatieve startups door de 
Coronacrisis  

- Om goed uit de crisis te komen is 
innovatie juist nu nodig.  

- REACT-EU is een extra impuls 
vanuit EFRO vanwege herstel Covid, 
dat speciaal bedoeld is voor een 
groen, digitaal en veerkrachtig 
herstel van de regionale economie.  

- Voorwaarde voor deelname is 50% 
cofinanciering van de 
uitvoeringskosten door de 
Managementautoriteit. 

 
Doelen en indicatoren  
Het voorstel levert een bijdrage aan beleidsdoel 8.3; Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk 
Meer specifiek kan nog onderscheid worden gemaakt in het meerjarendoel van de twee claims in dit voorstel: 
- Beslispunt 1 raakt vooral aan meerjarendoel 8.3.2; Er zijn meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op 

gezond stedelijk leven. Hiervoor zullen we met de indicatoren aansluiten bij de KPI’s van de ROM Regio 
Utrecht, waarover verantwoording wordt afgelegd via de Jaarrekening. 

- Beslispunt 2 raakt zowel aan meerjarendoel 8.3.1 (Het startup klimaat is beter met meer innovatieve 
startups) als 8.3.2. Hiervoor zal als indicator het aantal projecten worden gehanteerd dat een subsidie 
verkrijgt en de hiermee direct uitgelokte investeringen. 

 
Het strategisch kader voor de werkzaamheden van de ROM Regio Utrecht (en de EBU) wordt gevormd door de 
regionale economische agenda (REA) conform het besluit van uw Staten op 29 januari 2020. Daarin staat gezond 
stedelijk leven centraal met als onderliggende thema’s; toekomstbestendige leefomgeving (1), gezonde mensen 
(2) en waardevolle digitalisering (3). De circulaire economie vormt een belangrijk thema binnen de 
toekomstbestendige leefomgeving. Er zijn vanuit de voorliggende voorstellen dus zeker ook bedrijven en 
initiatieven te verwachten die de transitie naar een circulaire economie versnellen (meerjarendoel 8.3.3) 
 

 
6 In de werksessie over criteria voor de reserve Covid-flankerend beleid bleek bij PS vooral behoefte aan onderbouwing van het 
gebruik van de Covid-reserve. Vandaar dit extra kopje onder ‘argumentatie’. 
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Brede welvaart 
Zowel het participatiefonds van de ROM Regio Utrecht als REACT-EU richten zich op de financiering van 
innovatieve bedrijven en projecten die een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke vraagstukken, zoals de 
energietransitie, circulariteit, (voeding &) gezondheid en digitalisering. Daarmee wordt niet alleen een bijdrage 
geleverd aan de meer klassieke economische welvaartsindicatoren, maar naar verwachting ook aan de 
indicatoren 2, 9, 11 en 17 van de brede welvaart zoals opgenomen in de begroting 2021. 
 
Participatie  
Provinciale Staten 
Op 9 maart 2021 hebben wij u een Statenbrief gestuurd met een overzicht van mogelijke bestedingen van de 
reserve Covid-flankerend beleid. Op 17 maart heeft de werksessie plaatsgehad waarin u heeft besproken aan 
welke criteria een besteding uit de reserve Covid-flankerend beleid moet voldoen. De claims uit de reserve Covid-
flankerend beleid die met dit Statenvoorstel worden voorgelegd zijn in de Statenbrief aangekondigd. Op basis van 
de discussie in de werksessie over criteria voor bestedingen uit de reserve Covid-flankerend beleid is in dit 
Statenvoorstel onder het kopje argumentatie een extra toelichting opgenomen over de relatie met Covid. 
 
Extern 
Bij de twee claims in dit voorstel zijn verschillende belanghebbende partijen betrokken: 
- De claim onder beslispunt 1 voor versterking van het fondsvermogen heeft betrekking op de aandeelhouders 

in de ROM Regio Utrecht met uitzondering van de kennisinstellingen (UU, UMCU). Het betreft naast 
Ministerie EZK en provincie Utrecht de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum. Met hen zijn afspraken 
gemaakt over de verdeling van de regionale cofinanciering, zodat we een maximale claim kunnen leggen op 
het beschikbare budget vanuit Ministerie EZK.   

- Voor de claim onder beslispunt 2 zijn afspraken gemaakt met gemeente Utrecht en de Managementautoriteit 
‘Kansen voor West’ over de inzet van het extra beschikbare budget van REACT-EU voor Covid-herstel.   

 
Financiële consequenties 
Bij de begroting 2021 heeft u de reserve Covid-flankerend beleid ingesteld waarin een bedrag is gereserveerd 
van €15 miljoen voor maatregelen in het kader van Corona-herstel. Afgesproken is toen dat claims uit deze 
reserve met een Statenvoorstel aan u worden voorgelegd. De financiële middelen zijn beschikbaar binnen deze 
Reserve. Met dit statenvoorstel stellen we u voor een deel van deze middelen als volgt te besteden: 
- Incidentele storting in de reserve weerstandsvermogen van € 2 miljoen in verband met een extra 

kapitaalstorting van € 8 miljoen in 2021 in het participatiefonds van de ROM Regio Utrecht. Hoewel het 
streven is dat de ROM revolverende leningen verstrekt en het eigen vermogen door de jaren heen kan en 
mag toenemen met de rendementen op de investeringen, is met de storting in het weerstandsvermogen 
rekening gehouden met een verlies op het gestorte aandelenkapitaal van 25%. Dit is zoals we het ook bij de 
eerdere storting in het aandelenkapitaal hebben gedaan. Omdat de bijbehorende businesscase en daarmee 
gepaarde risico's niet veranderen hoeft geen nieuwe toets aan het financieringsbeleid uitgevoerd te worden. 
Naast de provincie Utrecht dragen ook de andere partners in de ROM substantieel bij. In totaal doen het 
Ministerie EZK, de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht samen een extra 
kapitaalstorting van €31,98 miljoen. 

- Incidentele uitgave van € 197.937,- in verband met dekking van de kosten voor uitvoering van de regeling 
REACT-EU door de Managementautoriteit ‘Kansen voor West’. Deze uitgave wordt in 2021 toegekend aan 
de managementautoriteit (EFRO) voor de uitvoering van genoemde regeling REACT-EU in 2021-2023. 
 

Afspraken rond onttrekking reserve Covid-flankerend beleid 
Op 17 februari heeft uw Staten in een rondvraag voorgesteld om door middel van een werksessie een set criteria 
te ontwikkelen waaraan bestedingen uit de reserve Covid-flankerend beleid moeten voldoen. Hiermee wilt u voor 
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uzelf duidelijk maken hoe u de afweging gaat maken bij bestedingen waarvoor Statenvoorstellen worden 
ingediend. Ter voorbereiding op deze werksessie heeft u gevraagd om een overzicht van voorstellen voor de 
reserve Covid-flankerend beleid, die in de pijplijn zitten. Op 9 maart 2021 hebben wij u in dit kader een Statenbrief 
gestuurd met een overzicht van mogelijke bestedingen van de reserve Covid-flankerend beleid. Op 17 maart 
heeft de werksessie plaatsgehad waarin u heeft besproken geen kaders vast te stellen. Wij hebben uit die 
werksessie geconcludeerd dat u de volgende zaken randvoorwaardelijk vindt om uit de reserve Covid-flankerend 
beleid te putten: 
- Er is een causaal verband met Corona of de (effecten van de) lockdown 
- Het initiatief is passend in regionaal beleid of bij provinciale doelen 
- Het betreft incidenteel budget, geen meerjarige claim. Indien het project wel meerjarig is, moeten de 

jaren na 2021 via de reguliere p&c cyclus worden bekostigd. 
- Het levert een bijdrage aan (herstel van) de toekomstige economie die past in onze economische visie 
 
Onderstaand een overzicht van de voorstellen in het kader van de reserve Covid-flankerend beleid waarmee 
reeds is ingestemd en het resterend budget in deze reserve. 
 

Titel Behandeling Omvang (+/-) Portefeuillehouder 
Vuelta 2022 27 januari  € 250k Bruins Slot 
Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en 
winkelcentra 

3 maart €1,84 miljoen Strijk 

Totaal  € 2,09 miljoen   
Restant budget reserve Covid-flankerend beleid  € 12,91 miljoen  

 
Tegelijk met dit statenvoorstel ligt ook een statenvoorstel voor over de Human Capital Agenda. Ook bij dit 
Statenvoorstel wordt een beroep gedaan op de reserve Corona Flankerend beleid en wel voor een bedrag van € 
500.000,-. 
 
De emissie van nieuwe aandelen leidt tot vergroting van het participatiefonds bij de ROM Regio Utrecht, 
waardoor de ontwikkelingsmaatschappij meer innovatieve startende ondernemers in de Regio Utrecht kan helpen 
bij de financiering van hun nieuwe innovatieve producten, diensten of processen. De COL lening van het Rijk 
tijdens de Corona crisis heeft laten zien dat deze behoefte aan financiering bestaat en het sluit ook aan bij 
Rijksbeleid voor de door- en herstart van onze economie in het Post Corona tijdperk.  
Het ondersteunen van innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is 
provinciaal beleid en dit initiatief past dan ook binnen onze eigen beleidsdoelen en draagt bij aan het herstel van 
onze toekomstige regionale economie.  
 
Vervolg 
Na positieve besluitvorming ziet het vervolgproces er voor de verschillende onderdelen als volgt uit:   
- Voor de versterking van het fondsvermogen van het participatiefonds van de ROM Regio Utrecht zal in 

eerste instantie de besluitvorming bij de verschillende betrokken partners moeten zijn doorlopen. Vervolgens 
zal samen met Ministerie EZK worden gekeken op welke manier en onder welke voorwaarden de extra 
storting in het participatiefonds zal plaatsvinden. Daarna kunnen door de ROM Regio Utrecht, vanuit het 
participatiefonds (extra) leningen en participaties worden verstrekt aan de bedrijven. 

- De claim voor de uitvoeringskosten voor REACT-EU zal na uw akkoord ter beschikking worden gesteld aan 
de Managementautoriteit ‘Kansen voor West’ voor de uitvoering van de regeling. Dit betekent het technisch 
beoordelen van projectvoorstellen en voorleggen aan de stuurgroep voor de inhoudelijke beoordeling. 
Projectvoorstellen worden door de ROM Regio Utrecht ook getoetst aan de regionale economische agenda 
(REA) of ze passen binnen het beleid. 
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Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Ontwerpbesluit 
 
 
Besluit op 2 juni 2021 tot vaststelling van ‘Statenvoorstel cofinanciering storting participatiefonds ROM Regio 
Utrecht en innovatiegelden Kansen voor West’. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 2 juni 2021  
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 april 2021,  
met nummer utsp-852987353-908,  
van afdeling SLO, team Economie 
 
Overwegende dat: 
- Ook veel ‘in de kern’ gezonde bedrijven door Covid-19 in financiële problemen komen en de reguliere 

financiers zoals banken en private investeerders niet altijd in staat zijn om hierop in te spelen, zeker waar het 
gaat om wat innovatievere bedrijven, 

- Vanuit Europa en het Rijk zich verschillende kansen voordoen om onder voorwaarde van regionale 
cofinanciering extra middelen naar de regio te halen om deze bedrijven in hun financiering te ondersteunen 

- De ROM Regio Utrecht als nieuwe uitvoeringsorganisatie in de regio Utrecht zich primair richt op het 
ondersteunen en financieren van startende en groeiende bedrijven en innovatief MKB, de doelgroep van 
deze regelingen. 

- Bij het instellen van de reserve Covid-flankerend beleid al is gesproken over de mogelijkheid om deze juist 
ook in te zetten voor kansen die zich voordoen voor het aantrekken van extra middelen van het Rijk en 
Europa. 
 

 
Besluiten:  
 
1. Het aandelenkapitaal van de de ROM Regio Utrecht met € 8 miljoen te verhogen. Hiervoor € 2 miljoen uit de 

reserve Covid-flankerend beleid beschikbaar te stellen voor een risicoreservering van 25% in het 
weerstandsvermogen. De storting van € 8 miljoen vormt de provinciale bijdrage in de regionale cofinanciering 
voor Ministerie EZK om in totaal te komen tot 31,98 miljoen financiële ondersteuning aan startups, scale-ups 
en innovatief MKB. 

2. € 197.937,- uit de reserve Covid-flankerend beleid in te zetten voor de vereiste cofinanciering van 50% voor 
de uitvoering van de regeling REACT-EU door de Managementautoriteit. 

 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Griffier, 
mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters  


