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Aanleiding 

Op 2 dec 2020 zijn de colleges B&W van alle MRA gemeenten via een brief van de bestuurlijke trekkers, 

gedeputeerde mevr. Zaal en voorzitter van het MRA-platform economie, dhr. Everhardt,  geïnformeerd 

over de afspraken in het BO Economie om te komen tot een Regionale Ontwikkelings Maatschappij.  Tij-

dens de bespreking in uw portefeuillehoudersoverleg Zaanstreek-Waterland zijn hierover enkele vragen 

gesteld en is verzocht om een nieuwe, aangepaste brief.  

Omdat er bij de andere MRA-gemeenten geen behoefte is aan een aangepaste brief, ga ik in dit memo in 

op uw vragen en opmerkingen. In combinatie met de brief van 2 december moet zo een helder beeld ont-

staan, op basis waarvan u uw raden kan informeren. 

 

Van Invest-MRA naar ROM MRA-NHN 

Zoals regelmatig in uw portefeuillehoudersoverleg besproken, was er tot oktober 2020 de intentie om met 

elkaar (gehele MRA + NHN) te komen tot Invest-MRA. In maart 2020 is aan alle partijen het Ontwerpvoor-

stel Invest-MRA toegezonden, met daarbij de uitnodiging aan alle gemeenten en provincies van de MRA en 

de gemeenten in Noord-Holland Noord om deel te nemen in Invest-MRA. Meerdere gemeenten hebben 

vervolgens een traject met hun raad gestart, om te komen tot besluitvorming over de deelname aan In-

vest-MRA.  

 

Vervolgens heeft het BO Economie in zijn vergadering van okt 2020, op voorstel van de provincie Noord-

Holland, afgesproken om het traject van de totstandkoming Invest-MRA om te vormen naar een traject tot 

oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Hierbij is geconstateerd dat alle werk-

zaamheden die al voor Invest-MRA (m.n. het Ontwerpvoorstel) zijn gedaan, goede bouwstenen zijn voor 

de nieuwe ROM. Daarom wordt in de brief van 2 dec jl. dan ook gesproken van “(….) om het ontwerp voor 

Invest-MRA direct door te ontwikkelen tot een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)”.  Het gaat dus 

nadrukkelijk om een verdere doorontwikkeling van de reeds bestaande plannen. 

In de brief wordt verder toegelicht wat de beoogde taken van deze ROM zullen zijn. Ook hieruit wordt dui-

delijk dat belangrijke taken van beoogd Invest-MRA over zullen gaan in de nieuwe ROM, aangevuld met 

enkele nieuwe taken. Tenslotte wordt het verdere proces geschetst. De brief heeft dus primair een infor-

merend karakter en licht toe waarom we vanaf heden niet meer spreken over Invest-MRA, maar van een 

ROM. 
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Huidige stand van zaken  

Inmiddels wordt hard gewerkt aan deze doorontwikkeling. Binnenkort hopen we afspraken met min EZK 

over hun (voorwaarden tot) deelname te kunnen maken, waarna we het Ontwerpvoorstel ROM MRA-NHN 

kunnen afronden en aan alle MRA-partijen en NHN gemeenten zullen voorleggen met het verzoek tot 

deelname. We verwachten dit nieuwe Ontwerpvoorstel in maart 2021 beschikbaar te hebben.  

 

Tot slot 

Deze brief is een aanvulling op de brief die op 2 december 2020 aan alle colleges is verstuurd. De wethou-

ders economische zaken in de regio Zaanstreek-Waterland hebben een toelichting gevraagd op deze brief, 

omdat niet duidelijk was of er nu nog een apart besluit genomen moest worden over de deelneming aan 

Invest-MRA en, daarmee samenhangend, of de vraag vanuit Invest-MRA met betrekking tot de financiële 

deelname van de gemeenten (streefbedrag 1% van de gemeentelijke begroting), nog steeds bestaat. Mid-

dels deze aanvulling hopen we hier duidelijkheid in te scheppen: Invest-MRA wordt onderdeel van de ROM 

NH, de bijdrage van de gemeenten zoals die in de stukken tot maart 2020 steeds werd genoemd, is onge-

wijzigd. 

 

 

 

 

 


