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Raadsbrief m.b.t. Invest-MRA – oplegnotitie met laatste ontwikkelingen behorende bij
raadsvoorstel deelname gemeente Beverwijk aan Invest-MRA (INT-20-56991)
Geachte raadsleden,
Op 19 november aanstaande staat in de commissievergadering een presentatie van
het raadsvoorstel van Invest-MRA (INT-20-56991) op de agenda. Het college vraagt
de raad om haar wensen en bedenkingen te uiten bij het voorstel om als gemeente
deel te gaan nemen in Invest-MRA (werktitel). Op 26 november 2020 staat dit stuk
op de raadsagenda.
In de afgelopen weken zijn er nieuwe ontwikkelingen in het dossier ontstaan.
Wij willen u graag van tevoren op de hoogte brengen van deze ontwikkelingen, zodat
u volledig geïnformeerd bent ten tijde van de presentatie op 19 november.
Kort gezegd komt het erop neer dat de provincie Noord-Holland en het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het oprichten van Invest-MRA wil
gebruiken om deze nieuwe entiteit direct door te ontwikkelen tot een Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De belangrijkste reden hiervoor zijn de gevolgen
van de corona-uitbraak. De provincie en het Rijk hebben de behoefte om regelingen,
zoals bijvoorbeeld de Corona Overbruggingslening (COL) direct uit te zetten en te
laten landen in de regio. Een ROM is het gebruikelijke vehikel om dit soort taken uit
te voeren. Noord-Holland is de enige regio in Nederland waar nog geen volwaardige
ROM aanwezig is.
Wat is een ROM?
Een ROM is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij waarin het Rijk (Ministerie
van EZK) (mede-)aandeelhouder is. Een ROM is opgericht om de economie in een
regio extra te stimuleren en heeft daartoe middelen om te investeren in bedrijven.
Ook heeft een ROM een afdeling Regelingen die bedrijven ondersteunt bij Business
Development en bij het toeleiden naar of uitvoeren van rijksregelingen zoals de COL.
Een ROM doet ook aan acquisitie, het acquireren van bedrijven naar een regio.
In Nederland functioneren op dit moment 8 ROM’s in verschillende regio’s. Zoals
gezegd, heeft alleen de regio Noord-Holland nog geen ROM.

Wat verandert er voor Invest-MRA?
De voornaamste veranderingen als Invest-MRA door ontwikkelt naar een ROM zijn:
-

-

-

Het budget van Invest-MRA wordt groter. Het Rijk is voornemens om in
eerste instantie een extra bedrag van € 40 miljoen te investeren. Hierdoor
wordt het fondsomvang groter en het aandeelhouderschap van de gemeente
Beverwijk (iets) kleiner. Naar verwachting 0,7% i.p.v. 1%. Door de
governance structuur blijft de positie van kleine aandeelhouders, zoals de
gemeenten Beverwijk, hetzelfde.
Het ministerie wil de scope van het fonds verbreden. Daardoor wordt niet
alleen gekeken naar projecten m.b.t. energietransitie en circulaire economie,
maar wordt het fonds ook gericht op andere projecten die passen bij het
profiel van de regio (voorbeelden voor onze regio kunnen zijn investeringen
in de Maakindustrie of Smart Maintenance).
Er wordt een afdeling Regelingen toegevoegd om de Rijksregelingen uit te
voeren. Deze afdeling wordt gefinancierd door de provincie.
Op dit moment is er een versnipperd landschap waarin taken belegd zijn (zie
schema op bladzijde 3). Door één ROM op te richten worden al deze taken
gecentraliseerd.

Wat blijft hetzelfde?
- Uitgangspunt van het kwartiermakersteam van Invest-MRA is om het huidige
ontwerpvoorstel van Invest-MRA zoveel mogelijk in stand te houden. Dit
wordt gebruikt als input voor de gesprekken met EZK. De governance,
zeggenschap en risico’s van het huidige voorstel blijven overeind.
- Onze inbreng en de looptijd van de participatie blijven hetzelfde.
- De beoogde investeringen in projecten op het gebied van energietransitie en
circulaire economie blijven overeind. Er worden alleen taken aan toegevoegd.
Kansen en risico’s
Het college denkt dat de doorontwikkeling van Invest-MRA naar een ROM een
positieve weerslag gaat vinden in de regio. De redenen daarvoor zijn:
- De ontwikkeling geeft de mogelijkheid om als regio in de volle breedte van
onze economische stimulering een sprong voorwaarts te maken. We zijn in
staat om optimaal aan te sluiten bij de landelijke en Europese fondsen en
overleggen. Het betekent een nog grotere impact op behoud en groei van
werkgelegenheid.
- Door een afdeling Regelingen, en daarbij de middelen die hiertoe benodigd
zijn, toe te voegen zit de regio dichterbij EZK en heeft de regio en haar
bedrijfsleven sneller toegang tot deze regelingen.
- De risico’s zoals genoemd in het raadsvoorstel blijven hetzelfde.
Vervolg
Op 26 november as. kan uw raad wensen en bedenkingen uiten t.a.v. de
Beverwijkse deelname aan Invest-MRA. Het college verzoekt u om de aanvullende
informatie uit deze raadsbrief te betrekken bij uw overwegingen en reactie.
Het college zal alle reacties vervolgens betrekken bij de verdere voorbereiding van
de deelname van de gemeente Beverwijk aan Invest-MRA en de bijbehorende
voorgestelde doorontwikkeling van dat initiatief tot een Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
Voorgenoemd vraagstuk ligt ook voor bij de andere gemeenten in de MRA. De nieuw
voorgestelde ontwikkelingen is door het kwartiermakersteam van Invest-MRA
toegelicht in het recente MRA Bestuursplatform Economie. Ook in IJmond verband is
de nieuwe aanpak afgestemd.
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Toelichting/schema:
Wat is een ROM?
In Nederland zijn er op dit moment 8 ROM’s. Hoewel er verschillen zijn qua scope
tussen de ROM’s kennen ze globaal dezelfde taakgebieden.
Onderstaande tabel beschrijft de taakgebieden en toont bij wijze van voorbeeld hoe
deze worden ingevuld in Zuid-Holland (als voorbeeld voor de meeste andere ROM’s)
en hoe deze in de MRA en Noord-Holland Noord zijn verdeeld over verschillende
organisaties/loketten.
ROM Taken*

Business Development

Uitvoering in ZuidHolland als voorbeeld
voor de meeste andere
ROM’s
Innovation Quarter (IQ)
levert breed Business
Development en bemenst
het loket/toegang voor
EU-financiering.

Investeren en
fondsmanagement

IQ levert
fondsmanagement voor
de fondsen IQ Capital,
UIIQ, EnergIIQ en het
Energiefonds Rotterdam

Internationale acquisitie

IQ trekt uitvoering van
regelingen zoals de COL

Agendasetting + triple
helix (Economic Board
Zuid-Holland)

IQ voert secretariaat uit
voor EBZ

Huidige situatie in de
MRA en Noord-Holland
Noord
Business Development in
de breedte is niet belegd.
Delen van taken zijn
verdeeld bij ONHN, PIM
Noord-Holland en
Horizon
De bestaande taken zijn
verdeeld over diverse
zelfstandige fondsen
(bijv. het Innovatiefonds,
PDENH, AKEF). Er
resteert een
financieringsgat
De COL wordt uitgevoerd
door een ad-hoc netwerk
van partijen
Amsterdam Economic
Board en ONHN

Hoogachtend,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen
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