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Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
De ROM Utrecht Region is medio 2020 van start gegaan op basis van een businessplan op hoofdlijnen binnen de
strategische kaders van de Regionale Economische Agenda (REA). Deze beide documenten zijn door uw Staten
vastgesteld bij oprichting van de ROM. Op basis van de jaarplannen 2021 en 2022 zijn in de eerste anderhalf jaar
verschillende doelstellingen met succes gerealiseerd. U bent hierover geïnformeerd door middel van het toesturen
van de jaarplannen en jaarverslagen van de ROM. Binnen de ROM is er behoefte aan een meer uitgewerkte
strategische visie c.q. meerjarenplan als kapstok voor de jaarplannen. Met deze Statenbrief wordt u gevraagd uw
wensen- en bedenkingen te uiten ten aanzien van de meerjarenstrategie 2023-2026 van de ROM Utrecht
Region. Deze wensen en bedenkingen worden meegewogen door Gedeputeerde Strijk in zijn hoedanigheid als
gedeputeerde voor de eigenaarsrol van verbonden partijen bij de vaststelling van de meerjarenstrategie tijdens de
aandeelhoudersvergadering van de ROM Utrecht Region d.d. 12 december 2022.
Inleiding:
Provincie Utrecht is aandeelhouder in de verbonden partij, ROM Utrecht Region. Daarmee hebben we positie in
relatie tot bepaalde strategische besluiten. De meeste besluiten worden op het niveau van de directeur/bestuurder
of de Raad van Commissarissen genomen. Enkele meer strategische besluiten worden voorgelegd aan de
algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). In de AVA heeft de verantwoordelijk Gedeputeerde voor de
eigenaarsrol van verbonden partijen zitting en is gemandateerd daarin namens het College standpunt in te nemen.
Voor strategische/meerjarige visies en/of plannen wordt daarvoor input opgehaald bij uw Staten. Aangezien de
ROM Utrecht Region meerdere aandeelhouders heeft, kan de Provincie niet eigenstandig besluiten over
vaststelling van de meerjarenstrategie. Dit gebeurt in de AVA waarbij de leden het mandaat voor een besluit vooraf
ophalen in hun achterliggende organisaties. Daartoe wordt richting uw Staten een wensen- en
bedenkingenprocedure ingezet om het standpunt van de provincie Utrecht ten aanzien van de meerjarenstrategie
van de ROM te vernemen en op basis daarvan de opstelling/inbreng van de verantwoordelijk Gedeputeerde in de
AVA te bepalen.
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Motie 5 Utrecht is geen eiland
Eerder hebben wij u bij het vaststellen van de Economische Visie 2020-2027 'Focus op een vitale en duurzame
economie' voorgesteld om de motie ‘Utrecht is geen eiland’ van 29 januari 2020 als afgedaan te beschouwen. Toen
is vanuit leden van de commissie aangegeven meer concrete voorbeelden te willen zien. Met hetgeen u heeft
kunnen lezen in deze meerjarenstrategie en in eerdere stukken die wij u gestuurd hebben en informatiesessies die
u heeft gehad, hopen wij dat u een beter beeld heeft gekregen. Naast de bovenregionale samenwerking van de
ROM Utrecht Region met andere ROM’s is er ook de samenwerking van de provincie met andere provincies via
o.a. het IPO en via verschillende Europese samenwerkingsverbanden. Via deze verschillende gremia wordt er o.a.
voor gezorgd dat de positionering van de provincie Utrecht met andere partijen wordt afgestemd en dat, waar
mogelijk, wordt aangesloten op elkaars krachten en de kansen die samenwerking biedt. De Europese
samenwerking stijgt ook boven het nationale uit. Net als overigens de ROM internationaal opereert. Op die manier
is de provincie goed gepositioneerd om samen te werken met andere regio’s in Nederland maar ook in Duitsland en
België.
Vervolgprocedure / voortgang:
De meerjarenstrategie 2023-2026 ROM Utrecht Region treft u als bijlage aan bij deze Statenbrief. Ambtelijk is voor
de zomer reeds input geleverd op een eerdere conceptversie. Deze input is in de zomerperiode samen met de
input van de andere aandeelhouders meegewogen in de verdere aanscherping tot voorliggend stuk. Op 14
september 2022 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgehad met uw Staten over de meerjarenstrategie in
combinatie met een werkbezoek aan de ROM Utrecht Region. Op basis van bijgevoegd document en de
inhoudelijke toelichting d.d. 14 september 2022 vragen wij u om uw wensen en bedenkingen ten aanzien van de
meerjarenstrategie ROM Utrecht Region uiterlijk donderdag 20 oktober 2022 kenbaar te maken bij uw Griffie. In
de commissie BEM van 19 oktober 2022 bestaat de mogelijkheid hierover met uw College in gesprek te gaan.
De wensen en bedenkingen zullen worden voorzien van een Nota van beantwoording die na vaststelling in het
College met u wordt gedeeld. Dit dient tevens als input voor het College ter voorbereiding op de
aandeelhoudersvergadering van de ROM Utrecht Region d.d. 12 december 2022 waarin de meerjarenstrategie
wordt besproken en vastgesteld.
We beschouwen motie 5 ‘Utrecht is geen eiland’ hierbij als afgedaan.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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