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Uw kenmerk

Bijlage(n)

Beste medeaandeelhouder,

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse

bevolking, samenleving en economie. De impact hiervan is de afgelopen periode

goed zichtbaar en voelbaar geworden. De economische situatie vraagt om een

aanpak die werkgelegenheid en bedrijvigheid beschermt en gelijktijdig ook

investeert in het verdienvermogen van de toekomst. Om dit te bereiken is het

van groot belang dat er goed met de regio’s wordt samengewerkt.

Het kabinet geeft in de Kamerbrief “Noodpakket banen en economie” van

28 augustus 2020 aan dat het extra wil investeren in de economie. Het nieuwe

investeringspakket krijgt vorm langs vier lijnen: het versnellen van publieke

investeringen, het uitlokken en aanjagen van private investeringen, het

versterken van de solvabiliteitspositie van Nederlandse bedrijven en het

stimuleren van innovatie.

In de genoemde brief stelt het kabinet € 150 miljoen beschikbaar voor de

versterking van het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelings-

maatschappijen (ROM’s). Met het versterken van het fondsvermogen van de

ROM’s worden de ROM’s in staat gesteld nieuwe financieringsrondes te doen om

het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteitspositie van veelal innovatieve

mkb-ondernemingen in hun portefeuilles te versterken. Hierbij wordt de

voorwaarde gesteld dat de regio’s cofinanciering verschaffen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil graag met u in

gesprek over de wijze waarop dit nader wordt ingevuld. Hierbij valt te denken aan

financiële voorwaarden en het tijdsframe waarbinnen de investeringen zouden

kunnen worden gedaan. De wens is om gezamenlijk als aandeelhouders te

investeren in de ROM’s mede om verwateringseffecten te voorkomen en krachten

te bundelen in het (regionaal) groeivermogen van innovatieve bedrijven.

Mijn streven is om de € 150 miljoen te verdelen over de ROM’s op grond van het

aandeel van de regio’s in het BNP en deze middelen zo spoedig mogelijk aan de

ROM’s beschikbaar te stellen. Van de regio’s verwacht ik dat dit bedrag wordt

gematcht om de ROM’s in staat te stellen om hun bijdrage aan het herstel van de

regionale economie te vergroten. Om dit te realiseren nodig ik een afgevaardigde
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EZK het initiatief nemen om dit voorstel met u door te nemen.

Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
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