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Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Bij de besluitvorming over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht d.d. 29 januari 2020 is 
aan PS toegezegd om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang en ontwikkelingen. Daarbij is in ieder 
geval afgesproken dat PS wordt geïnformeerd over het Jaarplan en Jaarverslag/Jaarrekening van de ROM Regio 
Utrecht. Maandag 28 juni 2021 is de eerste Jaarrekening van de ROM Regio Utrecht vastgesteld in de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders (AvA). Graag informeren wij u met deze brief over de belangrijkste zaken. 

Inleiding 
Op 29 januari 2020 heeft Uw Staten het besluit genomen om als provincie Utrecht een bijdrage te willen leveren 
aan de oprichting en inrichting van de ROM Regio Utrecht binnen de kaders van de regionale economische 
agenda (REA). In het verlengde van onze besluitvorming hebben ook de andere partners in de ROM, alsmede 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hiertoe positief besloten. Ondertussen is de werving & 
selectie gestart van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. Uiteindelijk is op 29 mei 2020, 
midden in de coronacrisis, de ROM Regio Utrecht opgericht om de regio Utrecht te versterken. 

De ROM kon direct haar toegevoegde waarde laten zien door uitvoering van de Corona overbruggingsleningen 
(COL)-regeling die door het Ministerie van EZK via de ROM’s werden verstrekt. Een speciale regeling voor 
startende en groeiende bedrijven en innovatief MKB die door COVID-19 zijn getroffen en geen financiering krijgen 
via de bank, omdat ze daar vaak (nog) geen klant zijn. Een mooie manier voor de ROM om kennis te maken met 
veel bedrijven die ook goed passen binnen haar doelgroep/doelstelling. Via de COL-regeling zijn 97 leningen 
verstrekt voor in totaal bijna € 20 miljoen. 

Pas op 16 november 2020 heeft de ROM Regio Utrecht haar oprichting gevierd, samen met staatssecretaris, 
Mona Keijzer van Economische Zaken en vele regionale ondernemers. Dit resulteerde in een persbericht van de 
Rijksoverheid met als titel; Utrechtse regionale ontwikkelingsmaatschappij ondersteunt eerst ondernemers en 
viert dan pas oprichting. Een aanpak die passend is in deze tijd van crisis waarin ondernemers keihard worden 
getroffen.

Na deze hectische en vliegende start is - en wordt nog steeds - hard gebouwd aan de verdere oprichting en 
inrichting van de ROM Regio Utrecht. Eind vorig jaar is het Jaarplan 2021 vastgesteld in de eerste AvA en tevens 
met u gedeeld. Een mooi plan dat de ambities van de regio weerspiegelt en goed aansluit op het strategisch 
beleidskader van de REA. In 2021 wordt de ROM verder uitgebouwd en het plan concreet ingevuld. De ROM 
gaat zelf ook van startup naar scale-up en zal alle uitdagingen tegen gaan komen die typisch bij deze groeifase 
horen. De ROM zal pas eind 2021 op volle sterkte zijn. In het eerste halfjaar is er nog veel tijd en energie nodig 
om de teams, tools en processen verder in te richten en te formaliseren. In het tweede halfjaar is tijd nodig om 
goed op elkaar ingespeeld te raken. Niet alleen binnen de ROM maar ook met alle externe stakeholders en 
partijen.
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/utrechtse-regionale-ontwikkelingsmaatschappij-ondersteunt-eerst-ondernemers-en-viert-dan-pas-oprichting
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In dat kader heeft u op 24 maart 2021 samen met vele Raadsleden al kennisgemaakt met de ROM Regio Utrecht. 
Op 29 juni hebben we deze kennismaking ambtelijk verder verdiept en gaan we concreet aan de slag met een 
aantal van onze maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor het Nationaal 
Groeifonds (NGF) verkent de ROM samen met partners binnen en buiten de regio de mogelijkheid van een aantal 
aanvragen voor de 3e ronde. Op het gebied van preventie & gezondheid, het geocluster voor een gezonde 
leefomgeving (bodem, water, lucht) en transformatie/digitalisering van het Mediacluster. Stuk voor stuk grote 
maatschappelijke vraagstukken waarvoor de regio Utrecht een belangrijk deel van de puzzel heeft. Zo versterken 
we samen met onze partners het verdienvermogen en scheppen we de banen van de toekomst voor de BV-
Nederland.

Jaarrapport 2020 ROM Regio Utrecht
Als bijlage treft u het Jaarrapport 2020 aan van de ROM Regio Utrecht; een combinatie van het jaarverslag met 
(de geconsolideerde) jaarrekening. Het jaarrapport 2020 is besproken in de AvA, waarbij een aantal zaken wat 
uitgebreider aan de orde is gekomen:
 Op navraag van de AvA heeft de externe accountant (Ernst & Young) van de ROM Regio Utrecht op dit 

moment geen grote noties mee te geven. De accountant was bovenal positief over de opstartende 
vennootschap. De accountant heeft wel aangegeven dat het (indien mogelijk) goed zou zijn om toe te werken 
naar een eenvoudiger structuur in verband met doorbelasting van diverse zaken. Er zijn door de accountant 
wel zorgen uitgesproken over het tempo van de professionalisering van de financiële functie. Hier is door de 
ROM al direct actie op ondernomen door het aanstellen van een ervaren financieel manager.

 Er zijn tot op heden nog geen investeringen gedaan vanuit het Participatiefonds. Dat is niet vreemd 
aangezien de doorlooptijd van een aanvraag tussen de 7 en 9 maanden ligt en de coördinator van het team 
‘Investeren’ pas 1 november 2020 is gestart en het team sinds 1 juni compleet is. Dat team is momenteel 
druk met het analyseren van de 195 (!) leads die in de pijplijn zitten. Er is dus geen gebrek aan interesse en 
daarmee nog steeds de verwachting dat de beoogde 4 investeringen in 2021 worden gehaald.

 Het proof of concept (POC)-fonds sluit voor de zomer een derde contract af met een innovatieve startup en 
zit daarmee op de planning van 7 financieringen in 2021. Het POC-fonds kent een gemiddelde doorlooptijd 
van 3 – 5 maanden. Bij het POC-fonds zitten op dit moment 186 leads.

 Naar aanleiding van de negatieve rente in 2020 is door de ROM Regio Utrecht samen met de andere ROM’s 
met het Ministerie van Financiën een regeling getroffen voor schatkistbankieren.

Vervolgprocedure / voortgang
De jaarrekening en het jaarverslag is op de AvA vastgesteld en wordt openbaar gepubliceerd. De komende tijd 
zullen we u blijven informeren over de ontwikkelingen in de ROM.
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