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Amendement: Het waarom van de ROM
De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 februari 2019,
aan de orde hebbend het Statenvoorstel Basisscenario Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
(ROM) PS2019MME05,
Besluiten:
Om aan het tweede beslispunt

"akkoord te gaan met het aanstellen van een kwartiermaker met als opdracht het opstellen
van een businessplan voor een ROM in de regio Utrecht"
toe te voegen

", voor zowel grote-, midden- en kleine bedrijven als ook start-ups en die zich specifiek richt
op de economische speerpunten van de regio, te weten energietransitie en duurzaam gebruik
van water, grondstoffen en infrastructuur, levenslang leren, diensteninnovatie door slimme
toepassing van informatie- en communicatie technologie, bevorderen van gezondheid en
verantwoord voedsel."
En tevens als derde beslispunt toe te voegen:

"3. Deze focus van de ROM nader te preciseren binnen de uitwerking van de regionale
economische agenda en tenminste de statutaire scope en de beoogde bezoldiging van de
toek°_"!,:J!g.e-J,?f)ll,bestuurders ter goedkeuring voor te leggen aan Provinciale Staten"
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Toelichting:
Een ROM is geen doel op zich, maar moet maatschappelijke meerwaarde creëren. In de
Advies Verkenning ROM van Utrecht Region staat de economische ambitie van de regio en
de rol van de ROM daarin als volgt geformuleerd:

"De regio Utrecht wil maatschappelijke meerwaarde creëren op het gebied van gezond
stedelijk leven. Met een krachtige regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) vergroten we
de kans op extra investeringen gericht op deze opgaven zoals de energietransitie,
digitalisering, duurzame mobiliteit en circulariteit."
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In het Ontwerpbesluit missen we deze inhoudelijke focus. De scope van de ROM moet
statutair worden vastgelegd. De ROM wordt opgericht om investeringen te kunnen doen die
in de toekomst maatschappelijk wenselijke doelen realiseren. Met dit amendement wordt
de inhoudelijke focus in algemene termen toegevoegd aan het besluit, aansluitend bij de
inhoudelijk focus van de EBU (groen gezond, slim, zoals nader gedefinieerd in de
verordening van de EBU onder art. 2 lid 2) en besloten om deze inhoudelijke focus nader 'uit
te werken in de regionale economische agenda. Tevens wordt met dit amendement
benadrukt dat de ROM zich richt op zowel op grote-, midden- en kleine bedrijven als ook
start-ups.

