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De commissie had diverse vragen over dit Statenvoorstel. Een vraag die vaker naar voren kwam, was:  

Waarom kan de Vroegefasefinanciering niet meegenomen worden met de andere regelingen van de ROM? 

Er is al een Participatiefonds. Later is daar het Proof of Concept fonds bijgekomen en nu komt er weer een 

Vroegefasefinanciering. 

 

Gedeputeerde Strijk gaf voor de beantwoording op deze vraag een toelichting op de TRL-fasen (Technology 

Readiness Levels). Elke van deze levensfasen waarin een bedrijf of project zich bevindt vereist een andersoortige 

financiering. Van subsidie of lening tot (aandelen) participatie. Afhankelijk van de fase waarin een bedrijf of project 

zit, brengt dat meer of minder risico met zich mee.  

De Vroegefasefinanciering bevindt zich in de eerste TRL-fase (2-4) en brengt een hoog risico met zich mee. De 

kans is groot dat niet 100% van de lening terugbetaald gaat worden. Het Participatiefonds daarentegen moet in 

theorie 100% revolverend zijn (dat de lening weer terugbetaald kan worden en opnieuw ingezet kan worden voor 

andere leningen).  

De Vroegefasefinanciering heeft een andere doelstelling dan Participatiefonds. Er zijn drie verschillende potten bij 

de ROM omdat ze alle drie op een andere manier steun geven aan bedrijven die in verschillende fase van hun 

productontwikkeling zitten. 

 

Een andere vraag van de commissie was: wat gebeurt er als de Vroegefasefinanciering er niet komt?  

Gedeputeerde Strijk antwoordde dat dan de kans groot is dat starters en ondernemingen geen leningen kunnen 

krijgen om hun ideeën van planfase naar startfase te brengen. De markt durft het vaak nog niet aan om dit te 

financieren. 

 

Waarom is bij de Vroegefasefinanciering gekozen voor een lening, waarom niet voor deelname zodat meegedeeld 

kan worden in het mogelijke succes?  

Gedeputeerde Strijk gaf aan dat het antwoord op deze vraag, voor de Statenvergadering, uitgezocht gaat worden. 

 

De commissie zou graag op termijn een werkbezoek te brengen aan de ROM. Zij wil een breed beeld te krijgen van 

de ROM: concreet te zien welke resultaten er geboekt worden, maar ook kunnen zien wat niet goed gaat.  

 

De commissie adviseert dit Statenvoorstel als klein debat te agenderen voor de Statenvergadering van 

11 mei 2022. 

 

Voorzitter van de commissie, 

Mw. ir. M. de Widt MPM 

 

Commissiegriffier, 

Mw. drs. B.F. Ferwerda 


