
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 10 november 2009 
 Uw kenmerk : 2009BEM126 
 Ons kenmerk : 2009INT250220 
 Contactpersoon : D. van Wingerden 
 E-mail : derk.van.wingerden 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2477 
 Bijlage(n) : Verslag acquisitiereis 

Japan 
 

Onderwerp: Verslag acquisitiereis Japan van 10  tot 20 september 2009 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Van 10 t/m 20 september 2009 vond een bestuurlijke acquisitiereis naar Japan plaats om enerzijds deel 
te nemen aan het programma van het HBPO en anderzijds de relatie met Japanse bedrijven die reeds 
gevestigd zijn in Utrecht te versterken. 
Het bezoek aan Fukuoka en Nagasaki was op verschillende manieren van grote waarde. Het bezoek 
aan Dejima, het Atomic Bomb Museum en het Huis ten Bosch project vormden een uitstekende 
voorbereiding op de rest van de week. Het gaf inzicht in de geschiedenis van Japan en de zeer lange 
relatie tussen Nederland en Japan als wel de verschillende aspecten van deze relatie. Het bezoek aan 
de Gouverneur van Fukuoka en de Kyushu Universiteit heeft de relatie tussen de regio’s en 
opleidingsinstituten bevestigd en versterkt. Utrecht en Fukuoka zijn regio’s met een gelijk karakter en 
gelijke uitdagingen, wat uitstekende kansen bied voor verdere samenwerking. Hieraan wordt in 
oktober al een vervolg gegeven door het bezoek van enkele professoren vanuit Fukuoka aan Utrecht. 
De bezoeken aan de hoofdkantoren van Japanse ondernemingen met een vestiging in de provincie 
Utrecht hebben de relatie tussen de bedrijven en de provincie versterkt. De bedrijven waren allen zeer 
tevreden over hun vestigingen in de provincie Utrecht. Het heeft ons ook veel belangrijke informatie 
opgeleverd over de toekomstplannen van deze bedrijven. Op deze manier kunnen wij inspelen op 
toekomstige uitbreidingen of veranderingen binnen een bedrijf. Een goede relatie met het betreffende 
bedrijf is hierbij essentieel.  
De Randstad activiteiten in samenwerking met het Holland Business Promotion Office (HBPO) in 
Hamamatsu waren promotioneel van grote waarde. De aanwezigheid van prins Akishino was 
uitzonderlijk en gaf goed het niveau weer van de relatie tussen Nederland en Japan. Hiernaast bood de 
aanwezigheid van de verschillende Randstad bestuurders de mogelijkheid om ook het interne netwerk 
te versterken. De tentoonstelling zal de komende maanden door vele tienduizenden Japanners bezocht 
worden en heeft ook in de pers veel aandacht gekregen. Nederland en de provincie Utrecht hebben 
zich op deze manier zeer positief geprofileerd in Japan. 
 

Aanleiding 
n.v.t. 
 
Voorgeschiedenis 
De acquisitiereis is onderdeel van het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven 2008-2011 dat PS 
op 23 juni 2008 hebben vastgesteld.  
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Essentie / samenvatting: 
Van 10 t/m 20 september 2009 vond een bestuurlijke acquisitiereis naar Japan plaats om enerzijds deel 
te nemen aan het programma van het HBPO en anderzijds de relatie met Japanse bedrijven die reeds 
gevestigd zijn in Utrecht te versterken. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In de periode 2008-2011 willen we minimaal 50 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven 
aantrekken. En bestaande vestigingen voor de regio behouden. 
 

Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Vanuit de Nederlandse Ambassade in Japan is aanbevolen om in 2011 wanneer mogelijk wederom een 
acquisitiereis naar Japan te organiseren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Het verslag van de acquisitiereis van de provincie Utrecht naar Japan in september 2009 voor  
kennisgeving aan te nemen. 
 

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


