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Samenvatting 
De raadsleden worden hiermee geïnformeerd over de voortgang in de totstandkoming van 
het regionaal investeringsfonds Invest MRA, en specifiek aangaande mogelijke omvorming 
van het vehikel naar een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, oftewel een ROM. 
 
Inleiding 
De Metropoolregio Amsterdam heeft ruim twee jaar geleden de realisatie van een 
investeringsfonds geïnitieerd. Dat werd gedaan naar aanleiding van de komst van Invest 
NL, de ontwikkelings- en financieringsinstelling die vanuit het Rijk is opgezet ten behoeve 
van de economische innovatie van de zogenaamde BV Nederland. De MRA signaleerde dat 
andere prominente regionale samenwerkingsverbanden in Nederland een dergelijk fonds 
hadden opgetuigd, en dat het van toegevoegde waarde is als de MRA eenzelfde stap zet.  
In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Economie MRA heeft een kwartiermaker gedurende 
2019 en 2020 de kansrijke sectoren en investeringsmogelijkheden geïnventariseerd, een 
organisatiemodel ingericht alsmede de deelnamevoorwaarden geformuleerd.  
De gemeenten Beemster en Purmerend hebben, in overeenstemming met de andere 
gemeenten van Zaanstreek-Waterland, een positieve grondhouding ten aanzien van 
deelname aan Invest MRA. 
 
Stand van zaken 
De oorspronkelijk voorgenomen start van Invest MRA in voorjaar 2020 is vertraagd door de 
aanhoudende Coronacrisis; door de impact van de maatregelen alsmede onzekerheid over 
de economische tendens is de besluitvorming aangaande deelname door bijna alle MRA-
overheden uitgesteld tot nader te bepalen moment. Zo ook door Beemster, Purmerend en 
de andere gemeenten van Zaanstreek-Waterland. 
 
Tegelijkertijd met een nieuwe doelstelling vanuit de MRA om eind 2020 alsnog de 
besluitvorming te voltooien, stelde de Provincie Noord-Holland voor om een 
doorontwikkeling naar een ROM te starten. Het argument hiervoor is de recente ervaring 
met de uitvoering van rijksregelingen (bijv. COL) en de positionering van de ROM’s als 
belangrijk instrument in de beleidsuitvoering van het ministerie van EZK en een betere 
aansluiting bij de beschikbare landelijke en Europese fondsen. De MRA stelt tevens dat het 
de mogelijkheden om ‘groen de crisis uit te investeren’ vergroot en significant kan bijdragen 
aan behoud en groei in werkgelegenheid. 
 
Op 4 november jl. is in een extra BO Economie uitgeweid over de mogelijkheden voor een 
ROM, waarbij werd geconcludeerd op basis van de positieve reacties dat deze verkenning 
wordt voortgezet. Ter informatie vindt u in de bijlage het begeleidend gespreksdocument 
van laatstgenoemd bestuurlijk overleg. Daarin vindt u onder andere de mogelijke vormen 
van de op te richten ROM. 
 
Vervolg 
Voor Purmerend en Beemster heeft nog geen besluitvorming aangaande de deelname 
plaatsgevonden, maar de positieve grondhouding wordt behouden. De gemeenten zullen 
alvorens een formeel standpunt ingenomen wordt dit voorleggen aan de raad. 



Het uitgangspunt van de MRA is om op 1 juli 2021 een zogenaamde ‘Basis-ROM’ te hebben 
opgericht. Beemster en Purmerend zullen in het proces samen optrekken met de overige 
gemeenten in Zaanstreek-Waterland. De raad wordt nader geïnformeerd over de opmaat 
zodra meer informatie beschikbaar komt uit de MRA. De verwachting is dat dit in het eerste 
kwartaal van 2021 zal volgen. 
 
In de bijlage treft u: 

- Een informatiebrief aan alle colleges van de MRA namens de bestuurlijk trekkers 
Victor Everhardt en Ilse Zaal; 

- Een informatiebrief van de MRA in aanvulling op de hiervoor genoemde brief gericht 
aan de portefeuillehouders Economie van Zaanstreek-Waterland. 

 
 


