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Nummer 2021/068777

datum raadsvergadering : 30 september 2021
onderwerp : ROM MRA-NHN
portefeuillehouder : A.A.M. Boomgaars
datum raadsvoorstel : 17 augustus 2021

Samenvatting
24 september 2020 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel een besluit genomen tot 
deelname aan het fonds Invest-MRA, waarmee met financieringen aan projecten die 
bijdragen aan de duurzaamheidsopgave in de regio worden ondersteund. Na deze 
besluitvorming hebben maatschappelijke ontwikkelingen (onder andere corona) geleid tot 
een heroriëntatie over de wijze waarop de organisatie het beste ingericht kan worden en 
welke onderwerpen daarbinnen worden behandeld. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot 
een gewijzigd bedrijfsplan. Invest-MRA wordt doorontwikkeld naar een regionale 
ontwikkelmaatschappij (ROM). Het duurzaamheidsfonds Invest-MRA krijgt daarin een plek 
en blijft onder de nieuwe naam Transitiefonds, qua doelstelling en financiering 
ongewijzigd. Daarnaast wordt een nieuw MKB-fonds opgericht. Dit fonds heeft als doel bij 
te dragen aan de doelstellingen van de ROM en de financierings- en kapitaalmarkt voor 
(door)startende dan wel snelgroeiende MKB-ondernemingen. De uitvoeringsorganisatie die 
taken uitvoert voor beide fondsen wordt verder ingezet voor de uitvoering van 
rijksregelingen. Het ministerie van EZK draagt daardoor ook structureel bij aan de 
werkorganisatie van de ROM. Om deze aanvulling mogelijk te maken is een nieuw 
raadsbesluit vereist. Concreet wordt in dit voorstel gevraagd om te bevestigen dat het 
door de raad reeds beschikbaar gestelde bedrag in het kader van Invest-MRA voor de 
uitgebreidere organisatie ingezet mag worden. 

Leeswijzer, dit voorstel kent vele bijlagen: de bijlagen nummer 3 met een overzicht van de 
verschillen tussen Invest MRA en de ROM MRA-NHN en 2 met het Meerjaren Strategisch 
Bedrijfsplan zijn de meest interessante. 

Wat is de juridische grondslag?
Met dit voorstel wordt de eerdere besluitvorming rond Invest-MRA getransformeerd naar 
een deelname in de ROM-Regio B.V. De ROM Regio B.V. wordt aangemerkt als een 
verbonden partij. Op grond van artikel 160 lid 2 Gemeentewet moet de raad in de 
gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen te geven. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Samen zijn de MRA en de regio Noord-Holland Noord (hierna: NHN) goed voor ruim een 
kwart van de nationale economie. Maar, de regio staat mede als gevolg van de COVID-19 
uitbraak voor grote economische uitdagingen. Tegelijkertijd staan we voor de opgave om 
versneld uitvoering te geven aan de energietransitie en de transitie naar de circulaire 
economie. De realisatie en financiering van deze transitieopgaven zijn niet eenvoudig. 
Deze nieuwe markt heeft een hoge maatschappelijke urgentie, maar kent vanuit een 
traditioneel businesscaseperspectief een hoger risico, een relatief lager financieel 
rendement en een langere doorlooptijd. De huidige economische uitdagingen en 
noodzaak van een groene transitie vragen om een aanpak waarmee de economie 
gestimuleerd wordt om enerzijds banen te behouden en anderzijds nieuwe duurzame 
werkgelegenheid te creëren. Vanwege deze dubbele opgave hebben de overheden in de 
MRA en NHN het initiatief genomen voor de oprichting van een ROM. Eind 2020 is door 
het bestuurlijk overleg van het Platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam 
(hierna: MRA) afgesproken om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN (hierna: ROM MRA-NHN).
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Waarom dit raadsvoorstel?
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2020 is doorontwikkeld en heeft 
geresulteerd tot het voorliggende besluit voor de vorming van een ROM MRA-NHN. Een 
ROM is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij en heeft ten doel uitvoering te geven 
aan het economisch beleid in de regio. Dit doet een ROM door het bijeenbrengen van 
ondernemers en overheden, van kapitaal en organiserend vermogen, van innovaties en 
marktpartijen. Ook voeren de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen regelingen uit 
voor het Rijk om in de regio waar nodig economische ondersteuning te kunnen geven. De 
provincie Noord-Holland is de enige regio in Nederland zonder Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij. Met de komst van de ROM MRA-NHN komt hierin een 
invulling voor onze regio.
 
Omdat deelname aan de ROM MRA-NHN een verbonden partij wordt met veel meer 
deelnemende gemeenten, zoals onder andere Uithoorn, Oostzaan, Velsen, Alkmaar, 
Amsterdam, Edam-Volendam, de provincie, het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat en nog diverse andere gemeenten in Noord-Holland is het nodig de 
gemeenteraad opnieuw te vragen naar haar wensen en bedenkingen op grond van artikel 
160 van de gemeentewet.

Wat gaan we doen?
Met de besluitvorming rond Invest-MRA van 24 september 2020, het voortschrijdende 
inzicht, onder andere door de coronacrisis, en de extra deelname van de Rijksoverheid 
wordt Invest-MRA uitgebreid naar een ROM MRA-NHN. Waarbij integraal de taken die zijn 
besloten in het kader van Invest-MRA worden doorgezet in het Transitiefonds en daaraan 
een MKB-Fonds wordt toegevoegd alsmede een uitvoeringsorganisatie die ook landelijke 
regelingen kan uitvoeren ten behoeve van het regionale MKB. Voor Ouder-Amstel zien we 
extra voordelen doordat de werkorganisatie meer slagkracht krijgt en eveneens de 
brugfunctie kan vormen voor het bedrijfsleven in Ouder-Amstel naar diverse 
Rijksregelingen, zoals bijvoorbeeld innovatie-, duurzaamheids- en R&D-subsidies en -
leningen. Het biedt het Rijk bijvoorbeeld de mogelijkheid om de middelen die beschikbaar 
zijn gesteld via het ‘Noodpakket banen en economie’ (als gevolg van COVID-19) in de 
regio te laten landen.

In andere woorden: we transformeren het voorstel Invest-MRA naar de ROM MRA-NHN. 
Deze ROM krijgt de volgende organisatiestructuur.

De ROM krijgt 2 besloten vennootschappen (holdings), de ROM B.V. en de ROM Regio 
B.V. De Staat (=Het Rijk via het Ministerie van EZK) treedt toe als aandeelhouder in de 
ROM B.V. Naast MRA-overheden zullen ook gemeenten in Noord-Holland Noord toetreden 
in de ROM Regio B.V. via een Stichting Administratiekantoor (STAK). De nieuwe 
organisatiestructuur ziet er als volgt uit:
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Toevoeging fonds
Naast het Transitiefonds (doelkapitaal 100 miljoen, voorheen Invest-MRA), 
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 het ministerie van 
EZK beschikbaar stelt om het vermogen van de bestaande ROM’s te versterken. Dit fonds 
kent een doelkapitaal van ongeveer 60 miljoen euro, kent geen einddatum en richt zich 
op een rendement van fondskosten en inflatie. De Rijksbijdrage van 30 miljoen euro gaat 
volledig naar het MKB-Fonds. Voor de duidelijkheid, de beoogde einddatum voor het 
transitiefonds blijft gelijk: over ongeveer 25 jaar en is nominaal revolverend. Dit MKB-
fonds is gericht op versterking van de solvabiliteit van het MKB en investeringen in 
economisch herstel in de provincie Noord-Holland exclusief de Gooi en Vechtstreek (die 
voor wat betreft het MKB-fonds al is aangesloten bij de ROM Utrecht). 

Toevoeging werkzaamheden uitvoeringsorganisatie
De ROM zal in de toekomst Rijksregelingen gaan uitvoeren in de provincie Noord-Holland. 
De uitvoering van deze (toekomstige) steunmaatregelen zullen grotendeels hun 
uitwerking vinden via de lijn van de ROM’s. Met de oprichting van de ROM wordt een 
essentiële schakel tussen het Rijk en de regio gevormd, waardoor deze gelden ook ten 
goede komen aan onze regio. Verder zal de ROM fungeren als een spin in het web dat (al 
bestaande) innovaties, fondsen en expertise uit de gehele regio met elkaar verbindt. Zo 
kan een innovatieve MKB’er altijd terugvallen op business development van de ROM, 
waar in de regio de onderneming zich ook bevindt.

Wat is het maatschappelijke effect?
In aanvulling op de eerdere doelstelling van het aanjagen van een duurzame regionale 
economie, is de toegevoegde waarde van de wijziging van Invest-MRA naar een ROM dat 
ook via het MKB-fonds extra financieringsmogelijkheden ontstaan voor MKB-bedrijven 
om te groeien en daarmee een bijdrage te leveren aan de diverse maatschappelijke 
opgaven. De doelstellingen van Invest-MRA zijn integraal overgenomen in het 
Transitiefonds. Hiermee en met de aansluiting door het ministerie van EZK kunnen 
ondernemers sneller worden geholpen om de gewenste maatschappelijke transitie van de 
economie en rond het thema energie mogelijk te maken. 



Pagina 4 van 5

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Met het besluit van de gemeenteraad tot deelname aan Invest-MRA vorig jaar ligt als 
gevolg van de nadere uitwerking ook deelname aan de ROM MRA-NHN voor de hand. De 
ROM biedt vanuit duurzaamheid en als instrument voor de energietransitie exact 
hetzelfde als waartoe Invest-MRA is opgezet. Echter door het tweede fonds ondersteunt 
de ROM ook snelgroeiende bedrijven en innovatie - veelal ook op het gebied van de 
gewenste transformatie van de economie - en het biedt daarmee extra werkgelegenheid 
en toegevoegde waarde voor de economie. Tenslotte komt er een grotere 
uitvoeringsorganisatie die deels structureel zal worden gefinancierd door het Rijk, 
waarmee de bijdragen van de MRA-gemeenten vanuit de MRA-begroting nagenoeg gelijk 
blijven. 

Conform de wens van de raad tijdens de besluitvorming over Invest-MRA zal Ouder-
Amstel als aandeelhouder blijven pleiten voor een degelijke verankering van social return 
in het investeringskader van de ROM.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Zoals in het raadsvoorstel Invest-MRA van september vorig jaar beschreven stond, zijn 
de risico’s beheersbaar en zelfs iets minder groot dan bij het besluit tot deelname aan 
Invest-MRA. De verwachting is dat het Transitiefonds nominaal zal revolveren in de 
fondsperiode van 25 jaar.
De doelstelling voor het MKB-fonds is om het in reële termen revolverend te zijn. Dat 
betekent, inclusief inflatiecorrectie en fondskosten. Het risico met betrekking tot de inleg 
van de gemeente Ouder-Amstel wordt daarmee wat kleiner, omdat van de inbreng van 
de gemeente Ouder-Amstel via de ROM Regio B.V. voor 100/130 deel gaat naar het 
Transitiefonds en 30/130e deel naar het MKB-fonds. 

Een risico van 15% van € 370.000, afgerond € 55.000, is als gevolg van het besluit rond 
Invest-MRA al voorzien in het risicoprofiel van de begroting. Dit blijft ongewijzigd en 
wordt halfjaarlijks gemonitord. 

Het begrotingsbeslag rente op verstrekte kapitaalstorting blijft gelijk aan de inleg bij 
Invest-MRA. Beoogd blijft een totale inleg van 1% van de gemeentebegroting. Op basis 
van het eerdere raadsbesluit over deelname aan Invest-MRA is een bedrag van 
€ 370.000 toegekend in de begroting van 2021. In de begroting worden jaarlijks de 
rentelasten toegerekend volgens de rente die momenteel 0,5% bedraagt. De 
toegerekende rentelasten komen daarmee met dit rentepercentage op maximaal € 1.850 
per jaar. Deze lasten worden gedekt vanuit de bestaande middelen voor economie. De 
werkelijke rentelasten nemen op korte termijn niet toe. De afdracht van de middelen in 
het fonds gaat plaatsvinden over een periode van 4 jaar met elk jaar ¼ x 370.000 = 
€ 92.500 storting in de ROM Regio B.V. Een eerste storting zal dit jaar nog plaats kunnen 
vinden.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De ROM MRA-NHN i.o. is betrokken, net als de reeds deelnemende gemeenten in de 
regio, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie. Voorts zal de ROM 
MRA-NHN een persbericht laten uitgaan bij de oprichting. 

Wat is het vervolg?
Als de raad akkoord gaat met dit voorstel wordt de gemeente Ouder-Amstel 
aandeelhouder van de ROM Regio B.V. De lancering vindt plaats in oktober dit jaar.

Hoe monitoren en evalueren we?
De Gemeentewet bepaalt dat het besluit (van het college) tot oprichting van een N.V. of 
B.V. of een deelneming daarin, pas genomen kan worden nadat de raad in de 
gelegenheid is gesteld om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
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brengen. De raad wordt in het raadsvoorstel gevraagd aan te geven dat van dergelijke 
wensen of bedenkingen geen sprake is.

Om het bovenstaande vorm te geven is in 2017 de nota verbonden partijen opgesteld die 
beleidsregels bevat over het aangaan van en sturen op verbonden partijen. De 
privaatrechtelijke samenwerking die met Invest-MRA wordt beoogd is aangewezen als 
verbonden partij. Door een gewijzigde organisatie zal de ROM Regio B.V., gezien het 
financieel belang en de mate van invloed die we daar als gemeente op hebben, aan te 
duiden zijn als ‘laag’. Het sturingsregime 1 is daarop van toepassing. Conform dit 
sturingsregime wordt de raad geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,   de burgemeester,

  
R. van Reijswoud   J. Langenacker


