
 

Vergelijking Invest-MRA met de ROM  
 

Deze vergelijking is bedoelt om de verschillen van het bedrijfsplan van de ROM ten opzichte van Invest-

MRA inzichtelijk te maken.  

De ROM voegt aan het concept Invest-MRA het volgende toe: 

1.) De ROM krijgt 2 besloten vennootschappen (holdings), de ROM b.v. en de ROM regio b.v.  

2.) Toetreding van de Staat als aandeelhouder in de ROM b.v. 

3.) Naast MRA-overheden zullen ook gemeenten in Noord-Holland Noord toetreden in de ROM Regio 

b.v. via een Stichting Administratiekantoor (STAK) 

4.) Naast het Transitiefonds (doelkapitaal 100 mln) gepositioneerd onder de ROM Regio b.v. komt 

een fonds voor Innovatief MKB gepositioneerd onder de ROM b.v. met een oorsprong in middelen 

die EZK beschikbaar stelt om het vermogen van de bestaande ROM’s te versterken. Dit fonds kent 

een doelkapitaal van circa 60 mln euro, kent geen einddatum en richt zich op een rendement van 

fondskosten + inflatie.  

N.B. het transitiefonds kent een beoogde einddatum over circa 25 jaar en is nominaal revolverend. 

5.) De ROM zal in de toekomst Rijksregelingen zoals de COL voor COVID-19 gaan uitvoeren in de 

Provincie NH.  

6.) EZK en de gemeenten in Noord-Holland Noord zullen bijdragen aan de exploitatiekosten. 

Ongewijzigd zijn: 

1.) Doelstelling om het transitiefonds tot 100 miljoen te funden door Gemeenten 1% van hun 

begrotingsomvang (peiljaar 2019) in te laten leggen. 

2.) De bijdrage aan de exploitatie van de ROM is voor  MRA-gemeenten is voor de 1e 4 jaar gedekt uit 

MRA-middelen. Ook NHN en de Provincie Noord-Holland dragen bij. 

3.) De speerpunten van het transitiefonds. 

4.) Zeggenschap voor de deelnemende gemeenten in de ROM regio bv pro rato van hun inleg in het 

aandelen-/fondskapitaal en extra bescherming voor kleinere gemeenten, waarvan er tenminste 3 

moeten instemmen met besluiten door de grote aandeelhouders. 

5.) De inleg van het fondskapitaal kan in 4 gelijke tranches plaatsvinden. 

6.) Gewenste deelname per start van de ROM op 1 juli 2021. 

7.) De verwachte multiplier van investeringen door de ROM op het ingelegde kapitaal van 3 à 4. 

 


