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Waarom een ROM?
Maatschappelijke en economische opgaven
▪ Samen zijn de MRA en regio NHN goed voor 25% van de nationale economie
▪ Tegelijkertijd staan we voor een dubbele opgave:
▪ Economische uitdagingen voor MKB na COVID-19
▪ Versneld uitvoering geven aan de transitie naar een circulaire economie & energietransitie

▪ Vraag naar financiering door MKB: hoog risico, relatief laag financieel rendement en
lange doorlooptijd

Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) door overheden in PNH en Rijk
met als resultaat: regionaal rendement om duurzaam uit de crisis te komen.

Wat doet de ROM?
Regionaal investeren in grote maatschappelijke transities
De ROM levert bedrijfsondersteuning in de vorm van:
▪ Business development
▪ Helpt MKB business cases sluitend maken
▪ Legt relaties met andere financiers zoals Invest-NL

▪ Investeren met twee revolverende fondsen (geld komt terug in de fondsen)
▪ MKB fonds: Innovatief MKB met brede regionale speerpunten zoals Agribusiness, Repair en
maakindustrie (60 mln)
▪ Transitiefonds: voor MKB met investeringen in de Energietransitie en Circulaire Economie
(100 mln)

▪ Rijksregelingen
▪ Bijvoorbeeld de uitvoering van de COL (Corona Overbruggingsleningen aan het MKB)

Hoe doet de ROM dat?
We maken de puzzel compleet
Goede samenwerking op zowel landelijk als regionaal niveau is essentieel
▪ Landelijk: enige regio die niet over een ROM beschikt die cruciale rol vervult in het verbinden van
nationale middelen aan innovatieve projecten van ondernemers aan de regio (COL, Invest-NL,
Noodpakket banen en economie, etc.)
▪ Regionaal : ROM als spin in het web dat (bestaande) innovaties, fondsen en expertise uit de gehele
regio met elkaar verbindt.
▪ Samenwerking is de norm: ROM vult het bestaande systeem aan, zoals ONHN

Structuur ROM

Aandachtspunten structuur
ROM is het hele construct binnen de stippellijn
Bestaat uit een Regionale BV en ROM BV: de laatste wordt aangestuurd door Rijk en Regionale BV
op basis van gewone meerderheid met uitzondering van
▪ Majeure besluiten o.b.v. 2/3 meerderheid:
▪ Indien Regio of Rijk niet akkoord is, moet men uiteindelijk tot consensus komen
▪ Er wordt een escalatiemogelijkheid opgenomen in de bestuursovereenkomst
▪
▪

Voorbeelden majeure besluiten: goedkeuring meerjarenbeleidsplan, vervreemding aandelen,
benoeming schorsing ontslag RVC en bestuurder
▪ Voor zowel de ROM Holding als de Regio Holding is er een AvA en een RvC ingericht
▪ Stemrecht ROM Regio b.v. wordt uitgeoefend door een aangewezen bevoegde vertegenwoordiger
namens de Regio
▪ Agendaleden van de ROM Regio b.v. mogen de AvA van ROM b.v. bijwonen als toehoorder
▪ De directeur-bestuurder en alle medewerkers zijn aangesteld bij de ROM b.v., welke
verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van alle activiteiten binnen de ROM
▪ Gemeenten uit MRA mogen deelnemen in de Regio ROM, maar slechts deelnemen in 1 ROM

Planning
Besluitvorming
▪ Besluitvorming in gemeenten/provincie/Rijk

mei/juni/juli/(september)

Voorbereiding oprichting organisatie

april - september

▪
▪
▪
▪

Opstellen samenwerkingsovereenkomsten
Communicatie & naamgevingstraject
Huisvesting
Werving en inrichting organisatie
▪ Directeur-bestuurder, RvC
▪ Staf, business development, fondsmanagement

Oprichting

1 oktober

De ROM in één plaatje

€ 160

Vragen

