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Geachte Staten en Commissieleden,

Namens gedeputeerde Strijk nodig ik u van harte uit voor een gezamenlijke informatiebijeenkomst 
voor gemeenteraden en staten op woensdagavond 2 oktober a.s. vanaf 19:30 uur in het 
provinciehuis over de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM).

Vorig jaar is door PWC in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Utrecht 
een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor versterking van het Utrechtse ecosysteem 
(Kansen in een topregio). De uitkomsten lieten een versnipperd beeld zien van de regio en een 
gebrek aan capaciteit (business development) en middelen (fondsen) voor de ontwikkeling en 
financiering van innovatieve bedrijven en complexe (transitie)projecten. 

Op basis van dit onderzoek is door de provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Hilversum en 
Utrecht en de Universiteit Utrecht, een verkenning gestart naar draagvlak en scenario’s voor de 
oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Het advies van de verkenning heeft 
u begin dit jaar ontvangen en wordt momenteel door de kwartiermaker, Nathal van Rijn, uitgewerkt 
in een businessplan voor de ROM. De regio wil haar economisch instrumentarium richten op 
maatschappelijke opgaven en duurzame doelen zoals gezondheid, energietransitie, circulariteit en 
digitalisering (gezond stedelijk leven). De ROM werkt daarom alleen aan de ontwikkeling en 
financiering van MKB-bedrijven en transitieprojecten die maatschappelijke waarde hebben voor de 
regio. Daarmee vergroten we als regio de kans voor het MKB op het aantrekken van middelen van 
Invest-NL (€ 2,5 miljard) en uit Europa (EIB en EFRO). De start van de ROM is beoogd op 1 januari 
2020.

Op woensdagavond 2 oktober 2019 organiseren we voor u als Statenlid en Raadslid van de 
opdrachtgevende partijen voor de ROM een informatieavond. Tijdens deze avond willen we u graag 
breed informeren over de ROM en kunt u al uw vragen stellen, zoals:

- Wat gaat de ROM straks wel/niet doen?
- Welke inhoudelijke focus krijgt de ROM?
- Welke bedrijven kunnen profiteren van de ROM?
- Hoe kunnen we met de ROM profiteren van Invest-NL en Europees geld?
- Wat is de relatie tussen de aandeelhouders en de ROM?
- Hoe kunnen de aandeelhouders invloed uitoefenen?
- Op welke manier vindt verantwoording plaats?
- Hoe ziet de planning en besluitvorming eruit?

Over de precieze invulling van deze avond wordt u nog nader geïnformeerd.

Gegroet,

Johan Dorst
Commissiegriffier FAC & BEM @SGU
 
Telefoon (030) 258 27 93 / (06) 25 77 89 77
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