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GroenLinks 1 Zoals ook op de termijnagenda staat aangegeven zou in 
juni of september een brief gestuurd worden met 
informatie over de uitvoering & invulling van de 
aangenomen motie “gun iedere Utrechter de kans op 
ondernemerschap”, met als doel ondersteuning bieden bij 
het opzetten van coöperaties als ondernemingsvorm, 
waarbij alle werknemers mee kunnen profiteren uit de 
opbrengsten van de onderneming. Dit biedt namelijk veel 
kansen voor het verbeteren van brede welvaart. Daarbij 
zou in overleg getreden worden met de ROM. 

Hoe staat het met dit overleg, en hoe staat het met de 
uitvoering van de motie? Kan dit worden meegenomen in 
de ontwikkeling van KPI’s voor brede welvaart (bv hoe 
worden de winsten verdeeld bij ondernemingen die 
succesvol zijn dankzij investeringen uit de ROM?)

College wilde bij het versturen van de begroting 2022 op deze toezegging 
toekomen. In de afgelopen maanden is hiertoe dan ook overleg geweest met de 
ROM Regio Utrecht. Er volgt eind september tegelijk met de begroting een 
Statenbrief met een inhoudelijke reactie op de Motie ‘Gun iedere Utrechter de 
kans op ondernemerschap’.
De ontwikkeling van KPI’s op brede welvaart (maatschappelijke impact) voor de 
ROM’s wordt door alle Roms gezamenlijk en landelijk opgepakt. De verwachting 
is dat hier aan het eind van het jaar meer over bekend is. 

Recent hebben we samen met uw Staten een informatiesessie gehad over 
brede welvaart en dit een duidelijker plek gegeven in de P&C-cyclus (begroting, 
jaarrekening) van de gehele provinciale organisatie. In de jaarrekening 2020 
heeft u dit inmiddels kunnen beoordelen en ook in de komende begroting krijgt 
de Brede welvaart een nadrukkelijke toelichting in hoofdstuk 1 van de begroting. 

2 Voor een andere toekomst, is ook een andere manier van 
investeren nodig. Een waarbij brede welvaart centraal 
staat, en waar de overheid gedurfd mag zijn in zijn 
investeringen. Hierover hebben gedeputeerde Strijk en PS 
vaak gedachten gewisseld. Voor de jaarrekening 2020 en 
de toelichting hierop lijkt de focus nog erg op puur 
economische cijfers te liggen. Gelukkig zien we voor 2021 
wel (nog te ontwikkelen) ambities op het gebied van 
brede welvaart. Is GS als aandeelhouder hier tevreden 
mee? Wat vindt GS van het feit dat brede welvaart in 
2020 nog niet aan bod is gekomen?

De ROM is vorig jaar gestart in een jaar waarin de wereld werd getroffen door 
de Corona pandemie. In dat jaar heeft daardoor de focus vooral gelegen op de 
uitvoering van een regeling om levensvatbare innovatieve bedrijven die door 
Corona in de problemen waren gekomen met leningen van het Ministerie EZK 
overeind te houden. Daarnaast stond 2020 en de eerste helft van 2021 in het 
opbouwen van de organisatie. Recent is bijvoorbeeld ook pas de eerste 
investering gedaan vanuit het Participatiefonds. Voor dit fonds is de afspraak 
gemaakt dat het revolverend dient te zijn. Dat betekent dat er ook met een 
economische bril naar de voorliggende aanvragen moet worden gekeken. Een 
aanvraag komt echter alleen in aanmerking voor ondersteuning vanuit de ROM 
als het bedrijf past binnen de strategische kaders van de regionale economische 
agenda (REA). Daarmee is de maatschappelijke relevantie van een eventuele 
investering vanuit de fondsen van de ROM aan de voorkant al geborgd. 
Naast de investeringen in innovatieve bedrijven vanuit de fondsen, houdt de 
ROM zich ook bezig met het zogenaamd ‘bouwen van ecosystemen’ van 
relevante bedrijven en kennisinstellingen (R&D) rond grote vraagstukken als 
circulair bouwen, preventieve gezondheid van de mens en geo-informatie (lucht, 
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water, aarde) over het fysieke domein.

GS weet dat uw staten werken aan de brede welvaart zeer belangrijk vindt en 
ziet uw vragen over de voortgang dan ook opnieuw als een bewijs daarvan. GS 
begrijpt ook dat de startende organisatie ROM Regio Utrecht over 2020 op dit 
punt nog niet veel kan rapporteren.

3 Zitten er in de RvC ook mensen met ervaring op het 
gebied van brede welvaart? Die hierop ook strategisch 
advies kunnen geven en bijsturen, op een manier die 
recht doet aan de manier waarop Brede welvaart 
verankerd is in de statuten van de ROM?

Ja. Voorbeelden van leden van de RvC met relevante ervaring op het gebied 
van brede welvaart:
- Ellen Peper is jarenlang directeur geweest van Twijnstra & Gudde een 
adviesbureau dat zich vooral richt op het publieke domein en zeer goed bekend 
is met de relevantie van Brede welvaart.
- Lennert Middelkoop was directeur ruimtelijke ontwikkeling & economie 
bij gemeente Utrecht en betrokken bij de eerste verkenningen van de ROM 
Regio Utrecht en de regionale economische agenda (REA)

2 – SB Jaarverslag 2020 ROM Regio Utrecht


