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Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

GroenLinks 1 Waar is nu de verwarring ontstaan over het minimale 
aanvraagbedrag richting RVO? Hoe wordt binnen PU 
geborgd dat dit bij een volgend traject niet nog eens 
misgaat? (Kan evt ook mondeling besproken worden 
tijdens commissie)

In een uitgebreide technische toelichting door RVO is dit nooit ter sprake 
gekomen. En bij de afspraken in Rijk/IPO verband over de verdeling per 
provincie heeft het te lage bedrag van €750k ook steeds in de tabel gestaan en 
heeft niemand ons erop gewezen. Toen de ROM vervolgens de aanvraag deed 
kwam het eigenlijk voor iedereen een beetje als een ‘verrassing’ dat dit te weinig 
bleek te zijn. Slordig van zowel RVO, EZK, ROM Regio Utrecht als van onszelf. 
Wij hadden los van de technische toelichting de regeling ook nog even goed 
moeten doorlezen. 

2 Welk  effect  heeft  de  huidige  recordinflatie  op 
financieringsvragen  vanuit  innovatieve  bedrijven?  Wordt 
daar een effect op verwacht en wat betekent dat voor de 
hoeveelheid aanvragen die met dit budget gedekt kunnen 
worden?

Door de inflatie wordt elke Euro qua koopkracht minder waard. Bovendien is de 
verwachting dat door de inflatie de rente gaat stijgen. Het lenen van geld zal 
daarmee duurder worden en voor innovatieve bedrijven ook moeilijker, omdat 
de onzekerheid voor financiers groter wordt. De verwachting op basis van 
bovenstaande ontwikkelingen is dat meer innovatieve bedrijven een beroep 
zullen doen op de VFF, omdat financiers terughoudender zullen worden. De 
verwachte gemiddelde grootte van een aanvraag bedraagt € 250.000 tot € 
300.000, maar zal wellicht iets toenemen onder invloed van eerstgenoemde 
punt.

VVD 3 N.a.v. de bespreking van het Jaarplan van de ROM in de 
vorige  BEM-vergadering:  kan  de  ROM  het  qua 
personeelscapaciteit aan om deze regeling uit te voeren?

Een deel van het budget voor de VFF-regeling wordt beschikbaar gesteld voor 
de uitvoeringskosten. Dit is een vast percentage dat door RVO is vastgesteld 
(zie ook Statenvoorstel). Hiermee kan door de ROM extra benodigde capaciteit 
en expertise worden gefinancierd (inhuur of tijdelijke aanstelling). 
Tegelijk is er enige overlap met de activiteiten die nu al uitgevoerd worden door 
de ROM. Een onderneming kan bijvoorbeeld worden afgewezen omdat ze nog 
te vroeg zijn voor het POC fonds, maar met het VFF mogelijk wel geholpen 
worden. De (financiële) analyse van het bedrijf hoeft dan niet helemaal te 
worden overgedaan. Tot slot ontstaat er ook enige capaciteit bij de ROM 
doordat de portefeuille van de Coronaoverbruggingsleningen (COL-regeling) nu 
langzaam afneemt. De ROM heeft er daarom vertrouwen in dat er voldoende 
capaciteit beschikbaar gesteld kan worden.

4 Leidt het uitvoeren van deze regeling tot aanpassing van 
het Investeringsreglement van de ROM?

Nee, er komt een apart investeringsreglement voor de Vroegefasefinanciering. 
Dit reglement wordt in samenspraak met EZK, RVO en de ROM opgesteld.

5 Is het Investeringsreglement van de ROM eerder 
gewijzigd? Wanneer is PS daarover geïnformeerd?

Ja, het Investeringsreglement van de ROM is eerder gewijzigd. U bent hierover 
in de Statenbrief ‘Jaarplan 2022 Rom Regio Utrecht’ d.d. 25 januari 2022 
geïnformeerd.
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