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Onderwerp Statenbrief: Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Op 29 januari 2020 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel inzake de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
(ROM) Regio Utrecht en de Regionale Economische Agenda (REA). Daarin wordt de oprichting van de 
uitvoeringsorganisatie ROM Regio Utrecht voorgesteld binnen de kaders van de REA; gezond stedelijk leven. 
Inmiddels hebben ook de andere partners in de regio (gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, Universiteit 
Utrecht en UMC Utrecht) en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) ingestemd en is de 
oprichting van de ROM Regio Utrecht BV een feit. Graag informeren we u in deze Statenbrief over enkele zaken 
die lopende de besluitvorming aan de orde zijn gesteld, zoals de openstaande punten uit het advies van PwC bij 
de stukken voor de besluitvorming, werving & selectie RvC en directeur/bestuurder en het brede 
welvaartsprincipe. Afsluitend willen we u graag op de hoogte brengen van de rol die de ROM versneld heeft 
gekregen in relatie tot de uitvoering van een regeling van het Ministerie van EZK voor Corona 
overbruggingsleningen (COL) voor startups, scale-ups en het innovatieve MKB. 
 
Opstart ROM Regio Utrecht 
Sinds de besluitvorming in Provinciale Staten op 29 januari 2020 is met de partners gewerkt aan het 
inrichtingsplan voor de ROM Regio Utrecht in afstemming met het nieuwe inrichtingsplan voor de Economic 
Board Utrecht (EBU). Hierbij zijn over en weer duidelijke afspraken gemaakt over rollen, taken en de afstemming 
tussen beide organisaties in de nieuwe situatie. De EBU zal zich focussen op de kerntaken; netwerkvorming, 
strategische advisering, versterken lobbykracht en het opwerken van maatschappelijke initiatieven. De ROM 
Regio Utrecht bundelt de uitvoeringscapaciteit op het gebied van business development, fondsen en handel en 
acquisitie, zodat deze kennis en ervaring wordt opgebouwd en gedeeld binnen een grotere pool van mensen.  
 
Voor de opstartfase van de ROM Regio Utrecht zijn inmiddels een controller ingehuurd voor de financiële zaken, 
een HR-adviseur voor de personele kant en een communicatieadviseur. In het kader van de uitvoering van de 
COL-regeling van EZK is op basis van inhuur bovendien versneld een gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie 
opgebouwd (zie verderop). Hierbij is rekening gehouden met een mogelijke doorstroming in de ROM Regio 
Utrecht. De werving- en selectie van de bestuursfuncties voor de ROM is door een extern bureau opgepakt (zie 
onder). Voor de huisvesting heeft de ROM een locatie op het oog op Rijnsweerd. Daarbij is gekeken naar 
bereikbaarheid, representativiteit, betaalbaarheid, duurzaamheid en groeimogelijkheden voor het huisvesten van 
andere partners zoals bijvoorbeeld de EBU en het Energiefonds Utrecht. Met de EBU zijn afspraken gemaakt 
over afstemming en optimalisering tussen beide organisaties op het gebied van governance, ICT en mogelijke 
shared resources.  



 

  

 
Stand van zaken PwC-advies ROM Regio Utrecht 
Bij het aanbieden van de stukken ter besluitvorming is als oplegger een advies van PwC meegestuurd. In dit 
advies is een aantal aanbevelingen opgenomen die op dat moment nog niet konden worden ingevuld. Inmiddels 
is een groot aantal van deze aanbevelingen overgenomen. Zie hiervoor onderstaand overzicht:  
 

Aanbeveling PwC Status 

B1 – Personeelsplan Er is een organisatie- en inrichtingsplan voor de ROM opgesteld waar het 
personeelsplan integraal onderdeel van uitmaakt. Daarnaast is een HR-adviseur 
ingeschakeld om de functieprofielen verder aan te scherpen en te communiceren. 

B2 – PIOFACH Personeel: zie hierboven 
ICT: er is een beveiligde ICT omgeving gebouwd voor de ROM 
Organisatie: er is een organisatie- en inrichtingsplan opgesteld en afgestemd 
Financien: de financiële afspraken met de aandeelhouders zijn vastgelegd in een 
bestuursovereenkomst. Operationele voorfinanciering is door aandeelhouders 
geregeld 
Automatisering: voor de fondsbeheersing en managementinformatie is gekozen 
voor het systeem dat door Oost-NL wordt gebruikt. De komende weken wordt 
binnen Microsoft Dynamics een CRM-omgeving gebouwd die vergelijkbaar is met 
die van de reeds bestaande ROM’s. Dit zal aansluiten op het systeem van de EBU 
waarbij de AVG is geborgd. 
Communicatie: De oprichting van de ROM Regio Utrecht was oorspronkelijk 
voorzien op 2 april 2020 tijdens een feestelijke bijeenkomst met de Staatssecretaris, 
Mona Keijzer. Inmiddels heeft de oprichting via Volmachten plaatsgevonden en 
wordt voor de feestelijke lancering een andere gelegenheid gezocht. Er is een 
basale website gebouwd die de komende periode verder zal worden ontwikkeld. 
Huisvesting: Er heeft een uitgebreide marktverkenning plaatsgevonden op basis 
waarvan de keuze voor huisvesting wordt gemaakt. Na oprichting kan 
overeenkomst worden gesloten.  

B3 - Besturingsgids
  

De besturingsgids (rule book) heeft nog geen volledig uitwerking gekregen. Er is wel 
een informatieprotocol uitgewerkt. Na oprichting zal dit onderdeel in overleg met de 
RvC verder worden opgepakt en aangescherpt 

B4 – Aandeelhouders-
overeenkomst 

De aandeelhoudersovereenkomst is niet gewenst omdat de afspraken tussen 
aandeelhouders duidelijk in de statuten zijn vastgelegd. De financiële 
verbondenheid en verplichtingen zijn naar elkaar toe vastgelegd in een 
zogenaamde bestuursovereenkomst. 

B5 – Procuratieregeling Opgesteld en afgestemd; formele vaststelling na oprichting door RvC/AvA 

B6 – Informatieprotocol Opgesteld en afgestemd; formele vaststelling na oprichting door RvC/AvA 

B7 - Directiereglement Opgesteld en afgestemd; formele vaststelling na oprichting door RvC/AvA 

B8 - Conflictregeling Opgesteld en afgestemd; formele vaststelling na oprichting door RvC/AvA 

B9 - Fiscaal Er heeft een eerste fiscale verkenning plaatsgevonden. Afspraken met de fiscus 
kunnen pas na oprichting worden gemaakt. Hierbij wordt fiscale expertise 
ingeschakeld. 

 
Raad van Commissarissen en directeur/bestuurder ROM Regio Utrecht 
Bij de werving & selectie van de voorzitter RvC en directeur/bestuurder van de ROM Regio Utrecht is door u 
uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor diversiteit. Voor de werving & selectie is een bureau ingeschakeld voor 
zowel de functie van voorzitter RvC als directeur/bestuurder in verband met de noodzakelijke synergie en 
afstemming tussen deze twee functies en beoogde kandidaten. Bij het opstellen van de longlist van kandidaten is 
naast het hebben van een relevant netwerk en persoonlijke kwaliteiten, gekeken naar kennis, vaardigheden en 
ervaring met de volgende disciplines: 
- Private kapitaalmarkt (venture capital, fondsen, kredietverlening) en (complexe) financiële processen 
- Kennis en ervaring op het gebied van regionale economische stimulering  
- Valorisatie van kennis en ontwikkelen businesskansen 
- Marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen); 
- Functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties 
- Voldoende kennis en affiniteit met (hoger)onderwijs- en kennisinstellingen. 
- Ervaring in het bedrijfsleven en het opbouwen en runnen van een organisatie. 
 
Voorzitter RvC 
Uit deze werving- en selectieprocedure is Diana Monissen naar voren gekomen als kandidaat voor de functie van 
voorzitter RvC. Diana Monissen heeft ruime ervaring in de meeste van bovengenoemde disciplines, een 
uitgebreid regionaal en landelijk netwerk, in het bijzonder in de zorgsector. Zij heeft zich de afgelopen jaren als 
bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum ingezet voor de realisatie van dit centrum in 2018 en een 
stevig fundament gelegd voor de toekomst. In samenspraak met Diana Monissen zal de RvC worden aangevuld 



 

  

met de benodigde flankerende expertise tot 3 – 5 leden. Diana Monissen is de afgelopen periode al nauw 
betrokken geweest bij de procedure van de werving- en selectie van de directeur/bestuurder voor de ROM Regio 
Utrecht.  
 
Directeur/bestuurder  
De procedure voor werving en selectie voor de directeur/bestuurder van de ROM Regio Utrecht heeft Arjan van 
den Born opgeleverd als kandidaat. Van den Born vervult al tientallen jaren leidinggevende functies binnen de 
academische wereld en in het bedrijfsleven en heeft zeer brede en praktische ervaring met ondernemerschap, 
technologie en financiering als speerpunten. Daarnaast is hij als hoogleraar digitaal ondernemerschap, 
gespecialiseerd in de impact van digitale technologie op ondernemers; van startups tot gevestigde bedrijven. Hij 
is erg enthousiast en gemotiveerd om aan de slag te gaan met het (verder) opbouwen van de ROM Regio Utrecht 
en neemt op 1 juli 2020 het stokje over van de kwartiermaker, Nathal van Rijn. Van Rijn vervult tot 1 juli 2020 de 
rol van interim-directeur/bestuurder en zal in de periode daaropvolgend nog enige tijd beschikbaar zijn voor de 
overdracht van werkzaamheden en introductie in het netwerk. 
 
Brede Welvaart en ROM Regio Utrecht 
Naar aanleiding van de behandeling in Provinciale Staten van het Statenvoorstel inzake ROM en REA is invulling 
gegeven aan Motie 04: Brede Welvaart voor Utrecht, ingediend door GroenLinks e.a. In de doelformulering van 
de Akte van oprichting van de ROM Regio Utrecht BV is het brede welvaartsprincipe als volgt opgenomen: 
‘De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Utrecht binnen de 
randvoorwaarden van het brede welvaartsprincipe en hiermee het versterken van de positie en de internationale 
concurrentiekracht van de regio Utrecht en Nederland.’ Voor het monitoren van de impact op brede welvaart 
wordt gekeken naar de mogelijkheid van het opstellen van een brede welvaarts indicator (BWI) in nauwe 
samenhang met bestaande instrumenten als bijvoorbeeld de Staat van Utrecht. Hierover zal u separaat middels 
een Statenbrief worden geïnformeerd. 
 
Corona OverbruggingsLening (COL) en ROM Regio Utrecht 
Door de Coronacrisis komen veel ondernemingen in de problemen en komt voor hen de continuïteit in gevaar. De 
overheid heeft een breed pakket aan maatregelen ingesteld om veel bedrijven en sectoren door deze moeilijke 
tijd heen te helpen. Voor startups, scale-ups en het innovatieve MKB zijn nog geen ondersteuningsmaatregelen 
beschikbaar. Het ministerie van EZK heeft nu €100 miljoen vrijgemaakt om specifiek aan dit soort ondernemingen 
leningen te kunnen verstrekken om hen door deze crisis heen te helpen. De regeling van EZK wordt naar rato van 
het Bruto Regionaal Product (BRP) verdeeld over de verschillende provincies. Dit betekent voor de provincie 
Utrecht € 9,3 miljoen. De verwachting is dat het niet blijft bij deze eerste tranche, maar dat in volgende tranches 
door EZK de provincies mogelijk zal worden gevraagd om een bijdrage in de cofinanciering. De uitvoering van de 
regeling wordt belegd bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).  
 
Om vanuit regio Utrecht deze regeling uit te kunnen voeren is binnen de structuur van de ROM Regio Utrecht 
versneld een uitvoeringsorganisatie opgebouwd, bestaande uit partners met regionale expertise (o.a. EBU, 
Startup Utrecht, Utrecht Inc en Energiefonds Utrecht) en inhuur van meer specialistische financiële kennis. Hierbij 
wordt de aansluiting gezocht bij de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) die door de Economic 
Board Utrecht (EBU) samen met enkele partners uit het bedrijfsleven is opgericht als ondersteuningsloket voor 
ondernemers uit de regio (“van en voor ondernemers”). De COL-regeling is op 29 april 2020 opengesteld en de 
eerste aanvragen zijn inmiddels in behandeling genomen. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de regionale 
spreiding van de aanvragen tussen de provincies en verdeling over sectoren.  
 
 
  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris, 
 



Bijlage 1: Overzicht aanvragen COL-regeling per provincie en verdeling sectoren 
 
 

 
 

Tabel 1: Overzicht aanvragen COL-regeling per gemeente in de provincie Utrecht 
 
 

Plaats #  Plaats # 

Abcoude 6  Maarn 1 

Amersfoort 16  Maarssen 3 

Baarn 2  Mijdrecht 3 

Bilthoven 4  Montfoort 1 

Bosch en Duin 1  Nieuwegein 2 

Breukelen 3  Soest 2 

De Meern 1  Soesterberg 1 

Doorn 2  Utrecht 58 

Driebergen-Rijsenburg 1  Veenendaal 1 

Eemnes 1  Wijk bij Duurstede 1 

Hooglanderveen 1  Woerden 2 

IJsselstein 1  Zeist 3 

Leusden 1  TOTAAL 118 

     

 
 


