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GroenLinks 1 Behoefte aan extra kapitaal wordt duidelijk gemaakt; als 
private investeerders terughoudend zullen zijn en de 
overheid dus wordt gevraagd meer risico te nemen qua 
investering, hoe wordt er dan bij deze fondsen 
gegarandeerd dat de opbrengsten uit deze investeringen 
ook weer terecht komen bij de overheid, en niet bij 
private co-investeerders/aandeelhouder? Hoe ziet de 
belastingbetaler dit bedrag en mogelijke winsten die 
hieruit voortvloeien weer terug? 

Private investeerders kunnen soms terughoudend zijn bij het investeren in 
innovatieve startende bedrijven, vanwege het risico profiel. Hierdoor ontstaat 
extra behoefte aan publieke fondsen zoals die van de ROM Regio Utrecht. Ook 
de ROM Regio Utrecht maakt haar investeringsbeslissingen op basis van de 
businesscase van het bedrijf dat een lening aanvraagt. De overkoepelende 
afspraak is immers dat het fonds resolverend is. De ROM kijkt bij de risico 
afweging echter ook naar de maatschappelijke baten en de risicobereidheid kan 
dus iets groter zijn. Door de investering van de ROM durven dan ook vaak 
private partijen in te stappen. De ROM wordt daarbij net als de private 
investeerders beloond voor dat deel van de transactie dat zij hebben mogelijk 
gemaakt en het genomen risico.
De ROM krijgt rente, aflossingen en opbrengsten van verkoop van aandelen 
(heel sporadisch misschien ook een enkele keer een dividend). Dat geld wordt 
ingezet om nieuwe ondernemingen te ondersteunen. Dus ‘de belastingbetaler’ 
ziet de baten met name terug doordat steeds weer bedrijven ondersteund 
worden die vervolgens werkgelegenheid creëren en belastingen zullen gaan 
afdragen, en door innovaties die bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke opgaven. De aandeelhouders zouden er in theorie voor 
kunnen kiezen de ROM te liquideren. Dat moet wel in overleg met alle 
aandeelhouders plaatsvinden en als dat besluit wordt genomen duurt het een 
aantal jaar voor alle leningen van de ROM aan bedrijven zijn terugbetaald of 
deelnemingen van de ROM in bedrijven weer liquide zijn gemaakt. Als al die 
middelen terug zijn bij de ROM, zouden alle aandeelhouders na rato hun geld 
terugkrijgen. Het is overigens niet de bedoeling de ROM Regio Utrecht te 
liquideren, omdat het doel van de ROM is de innovaties in de Regio Utrecht te 
stimuleren.  

2 Hoe wordt gegarandeerd dat deze investeringen 
daadwerkelijk ten goede komen van gezondheid en 
duurzaamheid? Tot nu toe zijn fondsen in Nederland en 
wereldwijd voor herstel maar zeer beperkt gebruik voor 
duurzaam/groen herstel: slechts 18% van alle 
investeringen wereldwijd, en in Nederland ligt dat % nog 
veel slechter 
(https://recovery.smithschool.ox.ac.uk/tracking/Global 
Recovery Observatory - Oxford University Economic 

De regionaal economische agenda (REA) is het inhoudelijk toetsingskader voor 
de ROM Regio Utrecht. Alle bedrijven die door de ROM worden ondersteund 
passen binnen de REA en dragen dus bij aan een groene, gezonde en slimme 
economische groei van de regio. De ROM bestaat nu bijna een jaar en bij de 
jaarlijkse rapportages zullen we dit ook inzichtelijk maken.

In overleg met de verschillende aandeelhouders is er voor gekozen om 
gezamenlijk aandeelkapitaal bij te storten zodat de stemverhoudingen gelijk 
blijven. Ook al staan de gemeentefinanciën onder druk, toch vinden ook de 
gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht het belangrijk te blijven investeren 
om de kansen van het innovatief vermogen van het bedrijfsleven in onze regio 
te vergroten..
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Recovery Project recovery.smithschool.ox.ac.uk) 
Waarom wordt aan provincies en gemeenten, die het vaak 
al zwaar hebben om hun begrotingen sluitend te krijgen, 
cofinanciering gevraagd voor deze extra investering via de 
ROMs? Is het verantwoord om gemeentebegrotingen 
verder onder druk te zetten door deze cofinanciering? 
Hoe wordt Staatsteun gedefinieerd? Wordt er nagedacht 
over het herdefiniëren van dit begrip in Europese en NL 
wetgeving, nu private investeringen nog minder risico 
nemen en steeds meer duidelijk wordt dat een ambitieuze 
innoverende overheid noodzakelijk is voor het bereiken 
van veel beleidsdoelen zoals die uit de REA? Heeft de 
provincie daar een zienswijze op?

De definitie van staatssteun wordt Europees bepaald en zover ambtelijk bekend 
(technische vragen worden ambtelijk beantwoord) heeft de provincie geen 
zienswijze over de definitie van staatssteun.
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