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Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
De ROM Utrecht Region is medio 2020 van start gegaan op basis van een businessplan op hoofdlijnen binnen de
strategische kaders van de Regionale Economische Agenda (REA). Deze beide documenten heeft u vastgesteld bij
oprichting van de ROM. Daarnaast heeft u ter informatie de Jaarplannen 2021 en 2022 van de ROM ontvangen
waarmee in de eerste anderhalf jaar verschillende doelstellingen met succes zijn gerealiseerd. Desondanks is er
binnen de ROM behoefte aan een meer uitgewerkte strategische visie c.q. meerjarenplan als kapstok voor de
jaarplannen. In deze brief schetst het College de wijze waarop wij deze meerjarenstrategie met uw Staten wensen
te behandelen.
Inleiding
Op 29 januari 2020 heeft u het Statenvoorstel Regionaal Economische Agenda (REA) 2020-2027 en regionale
ontwikkelingsmaatschappij (ROM) aangenomen (PS2020BEM01). Met de komst van de ROM hebben we de
uitvoeringscapaciteit van het regionaal economisch ecosysteem flink versterkt. De ROM zal zich in eerste instantie
richten op het netwerk van startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers die het toekomstig verdienvermogen van de
regio Utrecht bepalen en bijdragen aan onze grote maatschappelijke opgaven op het gebied van energie,
circulariteit, digitalisering en gezondheid.
De ROM Regio Utrecht is een belangrijke verbonden partij van de provincie Utrecht, zowel inhoudelijk als
financieel. Als aandeelhouder van de ROM zien wij toe op een zorgvuldige inzet van middelen vanuit de fondsen,
waarin wij ons aandeel (kapitaal) hebben gestort. Als subsidiënt dragen wij bij aan de exploitatie van de ROM
Regio Utrecht en zijn wij medeverantwoordelijk voor het jaarplan en de jaarrekening en een zorgvuldige opbouw en
continuïteit van de organisatie. Tot slot kunnen wij ook gebruiker/afnemer zijn van diensten van de ROM. Wij als
College worden als aandeelhouder geïnformeerd over de Jaarplannen van de ROM en stellen de Jaarrekening
formeel vast. Voor de meerjarenstrategie ligt de verantwoordelijkheid voor de vaststelling ook bij ons in onze rol als
Aandeelhouder. Graag brengen wij uw Staten in de gelegenheid om hier vooraf uw wensen en bedenkingen bij
mee te geven.
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Toelichting
De afgelopen periode is de ROM Utrecht Region op eigen gelegenheid aan de slag gegaan met de voorbereiding
voor de meerjarenstrategie. Deze zal in de periode voor/na het zomerreces 2022 met een aantal externe
stakeholders worden besproken. Graag organiseren wij direct na het reces ook voor uw Staten een gecombineerde
informatiebijeenkomst met de Raadsleden van gemeente Utrecht. De overige publieke aandeelhouders (gemeente
Amersfoort en Hilversum) hebben aangegeven liever iets op eigen gelegenheid te organiseren. Op basis van deze
(mogelijke) consultatieronde komt een definitieve versie uw kant op voor een zogenaamde wensen- en
bedenkingenprocedure. Gezien het karakter van de ROM Utrecht Region met verschillende aandeelhouders is dit
de meest geëigende procedure om enerzijds gehoor te geven aan eventuele suggesties en bezwaren, maar
tegelijkertijd ook grip te houden op tegenstrijdige wensen vanuit de aandeelhouders. De uitkomsten van deze
procedure komen eerst terug in het College, alvorens de portefeuillehouder Economie deze meeneemt in de
aandeelhoudersvergadering van de ROM voor finale besluitvorming.
De gemeenteraad van Utrecht kiest voor het vaststellen van de meerjarenstrategie van de ROM en niet voor de
procedure van wensen en bedenkingen. Het College van gemeente Utrecht is daartoe ook opgeroepen via een
motie. Wij willen vasthouden aan de besluitingsvormingsprocedure, zoals vastgesteld bij het Statenvoorstel
PS2020BEM01 (zie o.a. pagina 5). U heeft toen vastgesteld “dat de ROM regio Utrecht B.V. opereert op afstand
van de politieke besluitvorming van de aandeelhouders”. Verder zijn wij slechts een van de aandeelhouders in de
ROM en hebben geen absolute meerderheid in het aandelenkapitaal. We gaan er dus niet alleen over. PS kan via
de wensen- en bedenkingenprocedure goed de inzet meegeven aan GS en ook de mate waarin die inzet
geprioriteerd moet worden, maar we zullen er uiteindelijk ook als aandeelhouders samen uit moeten komen.
Vervolgprocedure / voortgang:
Onderstaand de globale planning voor de vervolgprocedure voor zover we die al kunnen overzien. Op dit moment
wordt o.a. in nauw overleg met de griffie van gemeente Utrecht gekeken naar een geschikt moment voor de
gecombineerde informatiebijeenkomst voor PS en Gemeenteraad Utrecht na het zomerreces.
Wanneer
31 mei 2022
Juni 2022

Wat
•
•

Conceptversie meerjarenstrategie ROM gereed
BBOT College GS en Colleges van B&W

Zomerreces

•

Verwerken inhoudelijk commentaar door ROM (90%-versie)

Eind augustus/begin september
September 2022

•
•

Infosessie voor leden PS en Gemeenteraad Utrecht
Definitieve versie meerjarenstrategie ROM gereed

Oktober 2022

•

Wensen- & bedenkingenprocedure

November 2022

•

Vaststelling in GS

12 December 2022

•

Aandeelhoudersvergadering ROM Utrecht Region

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

2 van 2

