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Onderwerp: Verslag China missie Science Parks 2-9 september 2008 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Een bestuurlijke delegatie van de Utrechtse kenniseconomie bestaande uit partners van het Science 
Park Utrecht heeft in de periode van 2 tot 9 september bezoeken gebracht aan diverse science parks in 
China (Hong Kong, Shenzen, Guangzhou en Shanghai). Het doel was te leren van de voorbeelden in 
China om daarmee de ontwikkeling van het Utrechtse science park een boost te geven. Daarnaast heeft 
de delegatie op deze wijze de vriendschapsbanden met de Chinese zusterprovincie Guangdong 
versterkt. Hierbij wordt het verslag van dit bezoek ter kennisname aangeboden.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 1 juli 2008 hebben wij besloten in te stemmen met het bezoek van de bestuurlijke delegatie van 
Science Parks in China o.l.v. de cvdK Utrecht en met deelname van de gedeputeerden Ruimtelijke 
Ordening en Economische Zaken. Het fractievoorzittersconvent is hierover geïnformeerd middels een 
aanmelding buitenlandse reis conform artikel 11 van de gedragscode voor gedeputeerde staten van 
Utrecht. Daarbij is een verslag van dit bezoek aan PS in het vooruitzicht gesteld.  
 
Aanleiding van dit Science Parks bezoek was het eerdere bezoek aan het Science Park Hong Kong in 
september 2007 door de cvdK Utrecht samen met de gedeputeerde voor Economische Zaken tijdens 
een nationale missie naar China. Bij terugkeer in Utrecht is dit bezoek met o.a. de Universiteit, de 
gemeente, de Hogeschool en het Universitair Medisch Centrum Utrecht doorgesproken en is 
afgesproken dit en enkele andere Science Parks in China gezamenlijk te bezoeken om de realisatie van 
een dergelijk park in Utrecht een boost te geven. Alle partners hebben uitgesproken het initiatief voor 
dit bezoek van de provincie zeer te hebben gewaardeerd.  
 
Essentie / samenvatting: 
Tijdens het bezoek zijn in alle steden Science Parks (Hong Kong, Shenzen, Guangzhou en Shanghai) 
en op deze Parks opererende (start up) bedrijven bezocht. De enorm snelle en dynamische 
ontwikkeling springt overal direct in het oog. Het tempo van ontwikkeling van alle Science Parks is 
hoog. Daarnaast is er een grote bereidheid om te investeren door de betrokkenen, hierbij gaat het o.a. 
om grond, gebouwen en faciliteiten. Ook valt de grote drive van de Chinezen op.  
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De situatie en omvang van het Hong Kong Science and Technology Park is het meest vergelijkbaar 
met de Utrechtse situatie. De universiteit is naast het Science Park gelegen en er is veel samenwerking. 
Ook de omvang is relatief beperkt. Sterke punten van dit park zijn de duidelijke focus op enkele 
sectoren, de fasering van de ontwikkeling, veel ondersteunende faciliteiten en een goede uitstraling. 
Interessant is een vestigingseis van 40% R&D gemeten in arbeidsplaatsen. Deze bevindingen vormen 
allen aanknopingspunten voor de ontwikkeling van het Utrechtse Science Park.  
 
Groot verschil met Nederland bij alle bezochte Science Parks is de hoeveelheid overheidssteun. 
Bijdragen zitten in het leveren van grond, het beschikbaar stellen van kapitaal voor de 
ontwikkelingskosten, specifieke subsidies voor projecten/ondersteuning van starters, 
belastingvoordelen voor bedrijven en bijvoorbeeld huisvesting voor (buitenlandse) talentvolle 
onderzoekers en ondernemers. Ook de schaal van de totale ontwikkelingen is niet overal vergelijkbaar, 
zo gaat het in Shanghai bijvoorbeeld om een ontwikkeling van 25 km2.  
 
In Shanghai is ook aandacht besteed aan de World Expo die daar in 2010 wordt gehouden. De stand 
van zaken voor het Nederlandse paviljoen is besproken. Belangrijkste aandachtspunt is dat de 
invulling van de Utrechtse dagen in de Business Lounge samen met de Randstad (via het Holland 
Business Promotion Office (HBPO)) moet worden aangepakt. 
 
In onze zusterprovincie Guangdong is de delegatie ontvangen door zowel de gouverneur als de 
vicegouverneur wat zeer uitzonderlijk is. Dit geeft aan dat de vriendschap met Utrecht en de 
samenstelling van de delegatie zeer worden gewaardeerd. Aansluiten werd een officieel banket 
aangeboden door de gouverneur. Er werd tijdens deze bijeenkomst onder andere gesproken over 
samenwerking op het gebied van kennis en onderwijs, het vriendschapsverdrag, mensenrechten, de 
Olympische Spelen en de Asia Games die in 2010 in Guangdong worden gehouden. Bovendien is 
gesproken over knelpunten bij het Nederlandse bedrijfsleven in China, culturele samenwerking, de 
Nederlandse handelsdelegatie voor 2009 naar Guangdong en de World Expo in 2010 in Shanghai. 
 
Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de verschillende bezoeken evenals verdere conclusies en 
leerpunten het bijgevoegde verslag.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uiteindelijk de gezamenlijke realisatie van een Science Park Utrecht met een aantal van de 
deelnemende partners. Via dit bezoek leren van de Science Parks in China om de succesfactoren te 
gebruiken bij de ontwikkelingen in Utrecht. De focus lag op de analyse van de succesfactoren en 
ontwikkeltrajecten. Met deze reis is gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk referentiekader. 
Het initiatief tot deze reis evenals de organisatie ervan door de provincie werd door alle partners zeer 
gewaardeerd. Tevens is door dit bezoek de vriendschapsband met de zusterprovincie Guangdong 
aangehaald en verstevigd.  
Zie verder het bijgevoegde verslag.  
 

Financiële consequenties 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Dit verslag wordt u ter kennisneming aangeboden  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


