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MEMORANDUM 

NOTA VAN BEANTWOORDING 'WENSEN- EN 
BEDENKINGENPROCEDURE MEERJARENSTRATEGIE 
ROM UTRECHT REGION' 

PS2022BEM134 

DATUM 18‑11‑2022 

VAN Robert Strijk 

AAN Provinciale Staten 

TELEFOONNUMMER +31621124703 (Hans Rijnten)

TEAM ECO

Inleiding 

In het kader van de meerjarenstrategie 2023-2026 van de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht 

Region is een wensen- en bedenkingenprocedure doorlopen. Een wensen- en bedenkingenprocedure betekent dat 

de individuele leden van PS hun wensen en bedenkingen kunnen uiten en dat het College deze wensen en 

bedenkingen meeneemt in haar uiteindelijke ‘besluit’. Gezien het feit dat de ROM meerdere aandeelhouders heeft, 

kunnen wij niet eigenstandig besluiten over de meerjarenstrategie. Dit gebeurt in de aandeelhoudersvergadering 

(AvA) waarvoor de portefeuillehouder Economie is gemandateerd om hierin het standpunt van de provincie in te 

brengen. De meerjarenstrategie van de ROM staat op de agenda voor vaststelling in de AvA van 12 december 

2022. Gedeputeerde Strijk zal de wensen en bedenkingen in deze vergadering inbrengen.  

De uiterste datum voor indiening van uw wensen en bedenkingen was donderdag 20 oktober 2022. Op woensdag 

19 oktober 2022 is de meerjarenstrategie ook aan de orde geweest in de commissie Bestuur, Economie en 

Middelen. Op basis van de ontvangen wensen en bedenkingen is door het College deze Nota van Beantwoording 

opgesteld. 

Wens/bedenking 1 (BVNL) 
Er wordt gesproken over duurzame energie, maar er moet vooral gekeken worden naar het MKB dat zwaar 
benadeeld wordt. Ook moet er gekeken worden naar essentiële sectoren zoals de zorg. 

Reactie 1: 
Het MKB heeft het inderdaad zwaar te verduren onder invloed van o.a. de inflatie, stijgende energiekosten en 
de nasleep van Corona. Hiervoor zijn landelijk echter al de nodige regelingen ingericht of in de maak. 
De zorg wordt door de ROM en de EBU onderschreven als belangrijke sector die centraal staat in ons 
regioprofiel; ‘Beating heart of a healthy society’ (gezonde mens en gezonde leefomgeving). Ook is er via de 
Utrecht Talent Alliantie aandacht voor de tekorten aan personeel in de zorg. 

Wens/bedenking 2 (CDA): 
Het CDA heeft de wens geuit dat er projectfinanciering voor het MKB komt voor verduurzaming. 

Reactie 2: 
De ROM kan geen projectinvesteringen doen in een standaard verduurzaming van bijvoorbeeld een bedrijf of 
bedrijfspand. Wel kan de ROM investeren in innovatieve bedrijven met oplossingen (producten/diensten) voor 
verduurzaming. Dit gebeurt vanuit de huidige fondsen door leningen te verstrekken of door aandelenkapitaal te 
nemen in het bedrijf. Projectfinanciering vanuit de ROM wordt in de toekomst niet uitgesloten, maar ook dan 
moet het gaan om een innovatie die bijdraagt aan de verdere verduurzaming (of een van de andere thema’s 
van de ROM) en niet om de toepassing van reeds bestaande producten en/of diensten die zich al bewezen 
hebben. Er is op dit moment overigens niet voorzien in budget voor projectfinanciering door de ROM. In de 
AvA zal op basis van de positieve reacties ten aanzien van deze wens tijdens de bespreking in de cie BEM, de 
suggestie worden gedaan om de mogelijkheden hiertoe samen met de aandeelhouders te verkennen. 

Wens/bedenking 3 (Christen Unie en SGP): 
Door de ChristenUnie wordt het food-gedeelte van de Food Valley gemist. 
Op pagina 16 staat dat er geïnvesteerd moet worden in klimaat, maar voedselzekerheid zit niet in de doelen 
van de ROM. De SGP wil dit toegevoegd hebben. 
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Reactie 3: 
Ten aanzien van de wensen en bedenkingen rond het thema voeding combineren we de reactie op de 
opmerking van Christen Unie (Foodvalley) en SGP (voedselzekerheid) aan de hand van een paar punten: 
- De samenwerking met regio Foodvalley op het thema voedsel heeft de afgelopen jaren de nodige 

aandacht gehad via de regiodeal Foodvalley. Daarin is aandacht voor de thema’s verduurzaming van de 
voedselproductie en voeding en gezondheid. De ROM is zijdelings betrokken bij de regiodeal. 

- Het onderwerp voedselzekerheid is geen speerpunt van de ROM. Dit is ook niet direct een provinciaal 
thema, maar in het licht van geopolitieke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraine veel meer een 
landelijk en Europees vraagstuk. 

- Via de contacten van de ROM Utrecht Region met Oost-NL (de ROM van Gelderland en Overijssel) 
worden bedrijven in de Foodvalley aan elkaar gekoppeld rond het thema voedsel/voeding. 

- Er is een aanvraag ‘Preventie promotor’ in voorbereiding voor het nationaal groeifonds (NGF) waarin 
voeding een dwarsdoorsnijdend thema is voor vier ontwikkelomgevingen; school, werk, wijk en zorg. De 
provincie is gevraagd om dit voorstel te ondersteunen. Op dit moment vindt hiertoe een verkenning plaats 
naar inhoudelijke aanknopingspunten en financiële mogelijkheden. 

Er gebeurt dus het nodige rond dit thema, maar er zal in de AvA van de ROM door de verantwoordelijk 
Gedeputeerde Strijk in aanvulling hierop aandacht worden gevraagd voor het thema voeding als belangrijk 
onderdeel van het thema ‘Gezonde mens’ (preventie).  
 

Wens/bedenking 4 (Christen Unie): 
Christen Unie heeft de wens geuit te investeren in bedrijven die de meeste werkgelegenheid per vierkante 
meter opleveren 
 

Reactie 4: 
De ROM Utrecht Region heeft geen criteria voor het aantal arbeidsplaatsen per vierkante meter voor eventuele 
dienstverlening (business development, financiering) aan bedrijven. Wel kan worden gesteld dat de doelgroep 
van het innovatieve MKB over het algemeen bedrijven betreft met veel werkgelegenheid per vierkante meter. 
Dus investeringen vanuit de ROM zullen op dit aspect goed scoren en tegelijkertijd bijdragen aan duurzame en 
gezonde banen voor de regio. 
 

Wens/bedenking 5 (GroenLinks) 
GroenLinks vraagt aandacht voor mensen met een beperking: hoe kan deze groep worden meegenomen 
zodat zij ook een bijdrage kunnen leveren op de arbeidsmarkt? 
 

Reactie 5: 
Mensen met een arbeidsbeperking worden primair bediend door gemeenten en het UWV, zij hebben daar veel 
middelen en capaciteit voor. De ROM houdt zich niet specifiek bezig met het arbeidsmarktvraagstuk, maar 
ervaart uiteraard ook de knelpunten van een tekort aan talenten voor de regionale arbeidsmarkt. De Utrecht 
Talent Alliantie (UTA) is het regionale platform waarop het gesprek en de afstemming over de arbeidsmarkt 
plaatsvindt, de ROM is vertegenwoordigd in de stuurgroep UTA. De UTA richt zich op de volledige 
beroepsbevolking met nadrukkelijke aandacht voor de werkende beroepsbevolking en is specifiek gericht op 
structurele tekortsectoren. In de projecten vanuit de UTA ligt daarom de eerste focus op de werkende 
beroepsbevolking (van werk naar werk en leven lang ontwikkelen), maar worden mensen met een beperking 
zeker niet uitgesloten van deelname.  
 

Wens/bedenking 6 (VVD): 
De meerjarenstrategie ziet er goed uit, maar men moet goed met elkaar in gesprek blijven. Het gaat om 
publieke middelen, deze moeten op een goede manier worden besteed. De VVD roept op hiertoe regelmatig 
ontmoetingen te organiseren 
 

Reactie 6: 
De wens om in gesprek te blijven met de ROM en de bedrijven die door de ROM worden geholpen, wordt van 
harte ondersteund. De gedeputeerde zal deze wens doorgeven aan de directie van de ROM. Een 
kennismaking met de ROM voor nieuwe Statenleden richting de zomer ligt in elk geval voor de hand. Gezien 
de veelal drukke agenda van Provinciale Staten met werkbezoeken en informatiebijeenkomsten zal de verdere 
frequentie van te organiseren bijeenkomsten en werkbezoeken met de ROM en de bedrijven waarin zij 
investeert, in goed onderling overleg moeten worden afgestemd. 
 

Wens/bedenking 7 (VVD en GroenLinks): 
De ROM richt zich op de top 500. Dit is op zich goed, maar een piramide heeft ook een basis nodig. Er moet 
ook aandacht zijn voor het MKB dat worstelt met dezelfde vraagstukken die in de meerjarenstrategie 
beschreven zijn zoals veranderingen in de economie en digitalisering. 
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GroenLinks sluit zich hierbij aan; Er moet ook aandacht zijn voor kleinere bedrijven. 
 

Reactie 7: 
De ROM richt zich inderdaad op de top 5000 (NB: niet 500!) innovatieve bedrijven in de regio Utrecht+. Dit is 
absoluut geen diskwalificatie van het belang van de overige bedrijven. Het brede MKB wordt via andere 
beleidsdoelen van de provincie Utrecht bediend. Bovendien is de ROM continu op zoek naar ondernemers uit 
het brede MKB die ambities hebben op het gebied van innovatie. Zo heeft de ROM in de meerjarenstrategie de 
doelstelling opgenomen om haar doelgroep van innovatief MKB te vergroten van 5000 naar 6000 
ondernemers. Dit is overigens al een groot deel van het Utrechtse bedrijfsleven. Volgens CBS telt de provincie 
39.000 bedrijven met meer dan 2 medewerkers. Dus een achtste van het Utrechtse MKB wordt reeds door de 
ROM bediend. Daarbij zal de suggestie worden meegegeven om ook te kijken hoe je bredere MKB kan laten 
meeprofiteren van de innovaties bij het innovatieve MKB. De ROM verwijst bedrijven sowieso actief door als zij 
zelf geen ondersteuning kan bieden. Hierover vindt ook afstemming plaats tussen de ROM en de 
samenwerking op de bredere MKB-dienstverlening tussen de provincie Utrecht, KvK en regionale partners. 
  

Wens/bedenking 8 (VVD): 
De motie 5 ‘Utrecht is geen eiland’ is afgedaan, maar met de huidige geopolitieke situatie is meer aandacht 
nodig voor de omliggende regio’s 
 

Reactie 8: 
De ROM werkt nationaal nauw samen met het Ministerie EZK en de andere ROM’s waarmee inmiddels een 
landsdekkend netwerk is gevormd. Hier vindt afstemming plaats tussen regio’s over kansen voor 
samenwerking, bijvoorbeeld in voorstellen voor het nationaal groeifonds (NGF) en regiodeals.  
Binnen de ROM houdt het team Internationalisering zich ook bezig met de organisatie van handelsmissies. De 
focus ligt daarbij op nabije markten zoals Duitsland, Frankrijk, UK en Scandinavië. De ecosystemen van de 
ROM en de vraag vanuit de markt zijn hierin leidend. Zo heeft recent ook een bezoek plaatsgevonden aan een 
beurs in Essen (D) met een delegatie van bedrijven uit het ecosysteem Earth Valley. 
Tot slot wordt ook gekeken naar kansen voor interregionale samenwerking binnen Europese projecten, 
waarvan de European Digital Innovation Hub (EDIH) een recent en concreet voorbeeld is. 
 

 


