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Ter informatie

Kennis nemen van:
Deelname Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN

Aanleiding
In Noord-Holland verwachten wij de komende jaren behoefte aan financiering voor duurzame en 
toekomstbestendige investeringen. Het gaat daarbij om investeringen in duurzaamheid zoals nieuwe 
productieprocessen, circulaire economie, duurzame energieopwekking en warmtenetten. Maar ook 
investeringen in innovatie en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
precisielandbouw, robotisering en nieuwe vormen van automatisering.

De gemeenten in Noord-Holland Noord, de MRA regio, de provincie het Rijk werken daarom samen aan een 
regionale ontwikkelingsmaatschappij om deze investeringen in onze regio mogelijk te maken. Naast de 
bijdragen van gemeenten in het fonds, dragen het Rijk en provincie bij aan het fonds. De herstelgelden 
vanwege het coronavirus komen via het ministerie beschikbaar in dit fonds.

Kernboodschap 
Het college heeft een principebesluit genomen om deel te nemen aan de op te richten Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN. We doen dit onder voorbehoud van financiering/budget en uw 
verklaring van geen bedenkingen. Ook vinden wij het belangrijk dat tenminste de helft van de gemeenten in 
West-Friesland deelneemt.

Met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN richten we ons op business development en een 
investeringsfonds. Op deze manier versterken we het ondernemersklimaat in onze regio en stimuleren we 
duurzame, innovatieve en toekomstbestendige investeringen. 

Business development
Met business development ondersteunen we (innovatieve) bedrijven bij het opschalen en het tot stand 
brengen van een financiering gereed businessplan. De ROM is aanvullend op het sterke regionale ecosysteem 
in Noord-Holland. Dat betekent bijvoorbeeld dat de activiteiten van de ROM op het terrein van business 
development starten waar die van het Ontwikkelingsbedrijf NHN (ONHN) stoppen. Zo versterken het ONHN en 
de ROM elkaar. Na zes jaar evalueren we dit onderdeel van de ROM.



In eerdere plannen droegen de gemeenten in Noord-Holland Noord samen bij aan het onderdeel business 
development. Vanwege de financiële situatie van de gemeenten is nu het uitgangspunt dat de provincie de 
eerste twee jaar 50% bijdraagt en dit daarna evalueert.  

Investeringsfonds
Het investeringsfonds is bedoeld voor investeringen tussen de 2 en 5 miljoen euro per project. Gemeenten, 
provincie en Rijk dragen financieel bij aan dit fonds. Na ongeveer 20 jaar is de inleg terugverdiend. Door het 
oprichten van het fonds komen niet alleen de middelen die gemeenten bijdragen beschikbaar in onze regio, 
maar ook middelen van het Rijk en provincie. Er komt dus meer geld beschikbaar voor investeringen in onze 
gemeenten, dan wanneer we dit alleen zouden doen.

Collectieve deelname
De gemeenten in Noord-Holland Noord die naast hun jaarlijkse bijdrage ook inleggen in het fonds, doen dat 
samen. Zo vormen we de vierde grote aandeelhouder in de ROM en hebben we samen meer zeggenschap.

Deelname
De ROM wordt per 1 juli 2021 opgericht. Er zijn twee instapmomenten, 1 juli 2021 en n 1 januari 2022. Op 
deze manier heeft uw raad de mogelijkheid hier bij de kaderbrief, begroting en meerjarenraming een 
integrale afweging in te maken. 

In bijgevoegde gemeenschappelijke raadsinformatiebrief leest u meer over de ROM MRA-NHN.

Consequenties
We spreken uit deel te willen nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN. We doen 
dit onder voorbehoud van de financiering. We doen daarvoor voorstellen in de kaderbrief, begroting en 
meerjarenraming. Op deze manier heeft uw raad de mogelijkheid een integrale afweging in te maken. 

Communicatie
We informeren uw raad met deze informatienota.

Vervolg
1. We delen het besluit van het college met de andere gemeenten in Noord-Holland Noord.
2. We nemen voorstellen op in de kaderbrief 2022 voor de eenmalige en structurele lasten voor 

deelname aan de ROM.

3. Wanneer de uiteindelijke voorwaarden, statuten en contracten beschikbaar zijn, nemen we nog een 
besluit voor de feitelijk juridische deelname. Dit voorstel leggen we voorafgaand voor aan uw raad 
conform artikel 160 lid 2 Gemeentewet.

Bijlagen
1. Gemeenschappelijke Raadsinformatiebrief over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in oprichting 
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