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Purmerend, 7 juli 2021 
 
Betreft: oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Namens het georganiseerde bedrijfsleven, voor de regio Waterland verenigd in VOWA, richt ik mij tot 
u met een verzoek. Binnenkort staat bij u de oprichting van een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op de agenda en ligt de vraag voor of uw gemeente hierin zal 
participeren. Met deze brief roep ik u op hiermee in te stemmen. Graag licht ik dit aan u toe. 
 
Het bedrijfsleven in Zaanstreek en Waterland maakt een dynamische periode door; misschien 
moeten we deze zelfs turbulent noemen. Ik hoef u niet te wijzen op de coronapandemie en wat dit 
voor het bedrijfsleven betekend heeft en nu nog betekent. En nu, nu dat wat meer onder controle 
lijkt, zien we overal enorme tekorten aan geschikt personeel. Voor een gezonde economie en een 
gezond bedrijfsleven is het van groot belang te kunnen opereren in de gunstige omstandigheden. Een 
ROM helpt het bedrijfsleven bij alle vormen van innovatie – ook die op de arbeidsmarkt. We hebben 
ieder talent in de regio hard nodig! 
 
De economie in onze regio Zaanstreek-Waterland moet zich daarnaast blijven vernieuwen. De 
concurrentiepositie van onze regio is gunstig door de nabijheid van Amsterdam en de ligging aan de 
noordzijde van de Randstad. We kunnen het ons echter niet veroorloven stil te zitten, want overal 
om ons heen veranderen bedrijfsprocessen, economische omstandigheden en zien we steeds 
verdere toepassing van bijvoorbeeld digitale technologieën. We moeten blijven investeren in nieuwe 
ontwikkelingen die bijvoorbeeld voortvloeien uit de klimaatdoelen; dit zijn uitgelezen kansen om 
nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk te maken.  
 
Met een ROM kunnen wij hierop beter anticiperen. Een ROM biedt ons veel meer mogelijkheden om 
te investeren, om te vernieuwen en om te innoveren. We kunnen meer verbindingen leggen tussen 
actoren en sectoren en krijgen meer kapitaal beschikbaar voor economische ontwikkeling. Iedere 
Nederlandse provincie kan over zo’n ROM beschikken – sommigen zelfs al decennialang. Hiermee 
hebben bedrijven in deze andere provincies een voorsprong op het bedrijfsleven in Noord-Holland. 
 
Een ROM biedt ook de kans om nog meer en nog intensiever samen met de onderwijspartners in de 
regio samen te werken. We kennen hier al enkele mooie voorbeelden van, zoals Purmer Valley en 
Techlands. Dit soort verbanden hebben de toekomst en hebben we veel meer nodig: het biedt de 
uitgelezen mogelijkheid om leerlingen al in vroeg stadium vertrouwd te maken met zich snel 
ontwikkelende technieken en technologie. Ook stemmen we het onderwijsaanbod steeds beter af op 
de toekomstige kennisvraag vanuit het bedrijfsleven. Gegeven de huidige en toekomstige tekorten 
op de arbeidsmarkt is dit geen luxe, maar bittere noodzaak. 
 



U bent in de bijzondere positie dat uw stem bepaalt of uw gemeente zal participeren in de ROM. 
Namens de (toekomstige) werkgevers en de (toekomstige) werknemers en de toekomstige hoop ik 
dat we op uw steun en op uw instemming mogen rekenen. 
 
De inhoud van deze brief wordt breed gesteund door de ondernemersverenigingen van Edam-
Volendam, Waterland, Zeevang, Beemster en Purmerend en door de directies van Regio College (  

 en Horizon College (  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
Voorzitter 

 
 




