
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN op een aantal vooraf schriftelijk ingediende vragen over de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM.) 
 
Het RRN-lid de heer Sjaak Vriend van het CDA Hollands Kroon heeft via de mail een aantal vragen 
gesteld over de ROM.  
Hierbij de door de heer Vriend gestelde vragen en de antwoorden op deze vragen. 
 

1. Vraag: Hoe verhoudt de ROM zich tot De Kop Werkt, stoppen we daarmee en krijgen de 
gemeente de daarin nog verblijvende gelden retour? Doelstellingen komen deels overeen 
tenslotte. 
Antwoord: De gelden van De Kop Werkt! staan los van de ontwikkeling van de ROM. Dit is een los 
programma, wat haar eigen inhoudelijke- en budgetverantwoording richting u als gezamenlijke 
raden geeft. Daarnaast verschilt het doel en inhoud van het programma De Kop Werkt!, dit is 
vanuit lokale en regionale projecten opgezet, rondom een viertal bestuursopdrachten. 

De ROM heeft het doel om financiering van risicovolle duurzame ontwikkelingen mogelijk te 
maken in onze regio, samen met provincie en het Rijk. Er zitten geen fysieke projecten in de 
openbare ruimte of de arbeidsmarkt verbonden aan deze financieel economische ontwikkeling. 

2. Vraag: Hoe verhoudt de ROM zich met het Ontwikkelbedrijf NHN? Gaat die op in de nieuwe 
organisatie? en hoe zit dat financieel? Ook hier geldt dat de doelstellingen van beide 
instituten redelijk overeenkomen lijkt mij  
Antwoord: Het zullen twee losstaande organisatie zijn, die wel gaan samenwerken. Er zal een 
samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen het Ontwikkelingsbedrijf en de ROM. De 
ROM moet worden gezien als een waardevolle aanvulling op bestaande organisaties in het 
ecosysteem. In de regio NHN is dat het Ontwikkelingsbedrijf en in de MRA bijvoorbeeld de 
Economic Board en “Amsterdam in Business.” Het Ontwikkelingsbedrijf is al jarenlang in onze 
regio actief met businessdevelopment. Een belangrijke lacune is echter het ontbreken van 
risicodragend kapitaal. Daar gaat de ROM nu in voorzien. Waar toch overlap in werkzaamheden 
ontstaan, zullen deze beoordeeld worden en op termijn zo uitgevoerd wordend dat dit niet tot 
dubbel werk leidt. 

3. Vraag: Ik begrijp dat Texel niet deelneemt, een toelichting op dat standpunt heb ik in de 
stukken niet kunnen vinden. 
Antwoord: Het college van Texel is van mening dat het te vroeg is om een standpunt in te nemen. 
Het college van Texel heeft dit standpunt samen met de gezamenlijke raadsinformatiebrief van 21 
april 2021 over de ROM (voor Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan haar raad 
toegezonden. Het collegebesluit luidt: 

Wij zijn van mening zijn dat het te vroeg is om namens het college van Texel een standpunt in te 
nemen. We hebben hiervoor de volgende redenen.  

1. De raden zijn nog helemaal niet meegenomen. Om dit nu als college te beslissen, gaat te 
snel.  

2. We hebben nog geen zicht op de bijdrage die gevraagd wordt aan Texel voor De Kop 
Groeit en willen daarover eerst besluiten. 

3. Gemeente Texel geeft jaarlijks een naar verhouding fors bedrag uit ter stimulering van de 
economie. Daar komt dan een bedrag van 1% van onze begroting bovenop. Het college 
wil meer zicht krijgen op de budgetten die we uittrekken voor de economie en een 
standpunt innemen over verdeling van onze begroting over de beleidsterreinen.  

4. Er zijn onzekerheden over de financiële positie van Texel in verband met de financiële 
gevolgen van Corona en de afkoop Haven.  



 
5. In verband met de herijking van het gemeentefonds is bekend dat Texel structureel 

jaarlijks €. 513.000 minder van het Rijk gaat ontvangen. 

Het is nu niet het juiste moment om te gaan deelnemen aan een op te richten ROM. 
 

 * Inmiddels is de door het college van Texel aan de raadsleden van Texel toegezonden 
Raadsinformatiebrief over dit onderwerp als extra informatie toegevoegd aan de stukken…  
U treft deze dan hierbij ook als extra bijlage aan. 

4. Vraag: Lopen we niet het risico dat de markt achter over gaat leunen door de instelling van 
deze fondsen?  
Antwoord: Nee, de oprichting van de ROM zal juist zorgen voor het versnellen van economische 
ontwikkelingen. Het heeft tot doel investeringen te doen, die door de reguliere financiële 
markt (nog) als te risicovol worden beoordeeld voor (een deel van) het kapitaal dat benodigd is. In 
de meeste gevallen zal de ROM niet alleen financieren, maar zal er een stapeling worden 
georganiseerd met ook bijdragen van bijvoorbeeld banken. 

5. Vraag: Het Klimaatakkoord is door de Rijksoverheid afgesloten. Dat de gemeenten zich 
moeten inspannen om daar een bijdrage aan te leveren denk aan de RES is al een 
behoorlijke klus en kostenpost voor de gemeenten maar waarom dan ook nog meebetalen? 
Tenslotte moeten de gemeenten ook al forse personele inspanningen verrichten. Die 
kosten ook (veel) geld.  
Antwoord: Zie hiervoor voorgaande toelichting, het gaat om met name het financieringsvraagstuk. 
Hier zal sec vanuit de gemeente geen inzet op worden gepleegd.  

6. Vraag: Waarom nu met stoom en kokend water? Waarom niet een jaar later zodat de 
nieuwe raden hierover kunnen besluiten? We krijgen donderdag een toelichting en moeten 
dan gelijk adviseren. Gelet op de impact van dit voorstel, ook op de gemeentelijke 
begroting heb ik daar grote moeite mee.  
Antwoord: De voorbereidingen zijn al enige tijd in gang gezet, we hebben ook getracht u als raden 
vroegtijdig mee te nemen in de informatievoorziening hieromtrent. Het uitgangspunt om de ROM 
per oktober op te richten, is vorm gegeven door de fondsen die beschikbaar zijn en de versnelling 
die ook in onze regio nodig is om doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Voor ondernemers 
in de regio is het een belangrijk instrument. 

7. Vraag: Hoe krijgen we zekerheid dat er ook daadwerkelijk aandacht zal zijn voor de 
regionale economische ontwikkeling van de Noordkop? Ik heb vaak het gevoel dat de 
provincie NH vooral naar het zuiden van de provincie kijkt, zeker gelet op haar zeer 
stringente ruimtelijk beleid ten aanzien van het landschap in NHN en haar houding ten 
opzichte van ruimtelijke economische ontwikkelingen in de Noordkop c.q. Hollands Kroon. 
Antwoord: Juist door met de Noordkop deel te nemen aan de ROM, krijgen we (beperkte) 
zeggenschap en een plek aan tafel om juist invloed uit te oefenen. We hebben met u ook het 
beeld dat we anders mogelijk niet de plek krijgen die we zelf nodig achten om ook mee te doen in 
de versnelling van de economische ontwikkelingen.  

 
 
  


