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Wat is de ROM MRA-NHN?
 Initiatief van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam in samenwerking 

met de gemeenten in de MRA, de gemeenten in de regio NHN en het ministerie van EZK.

 Drie taken:

 het ondersteunen van (innovatieve) bedrijven bij het opschalen en het tot stand brengen 

van een voor financiering gereed businessplan;

 het financieel ondersteunen van (innovatieve) bedrijven door middel van een revolverend

fondskapitaal, verdeeld over een Transitiefonds en een MKB-fonds; en

 het uitvoeren van nieuwe rijksregelingen om de economie te stimuleren.



Waarom een ROM?
 We staan voor een dubbele opgave:

 economische uitdagingen voor MKB na COVID-19; en

 versneld uitvoering geven aan de transitie naar een circulaire economie & energietransitie

 Draagt bij aan realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten in de regio:

 behouden werkgelegenheid en creëren van nieuwe werkgelegenheid;

 realiseren van de klimaatdoelstellingen;

 aantrekken van private investeringen in de economie van de regio NHN; en

 mogelijkheid creëren om fondsen Rijk op een efficiënte manier naar onze regio te halen.

Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) door overheden in PNH en Rijk 

met als resultaat: regionaal rendement om duurzaam uit de crisis te komen.



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 ROM Regio 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.

 De gemeenten in NHN nemen deel via de Stichting Administratiekantoor (STAK) in de 

ROM Regio BV.



Vragen 


