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Onderwerp: Nadere invulling relatie met Guangdong op het gebied van acquisitie 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
De provincie Utrecht heeft sinds 1995 een unieke en voor Nederland belangrijke vriendschapsrelatie 
in handen met één van de grootste en rijkste en volgens insiders één van de meest liberale provincies 
van China, nl. Guangdong. De provincie Guangdong ligt in het zuid-oosten van China in de 
zogenoemde Pearl River Delta tegen Hong Kong aan en heeft circa 100 mln inwoners. De hoofdstad is 
Guangzhou. 
Dit vriendschapsverdag wordt door beide provincies als zeer positief ervaren. Bij de presentatie in de 
cie BEM van 9 maart j.l over het Vriendschapsverdag en de internationale activiteiten van de 
provincie Utrecht heeft ook de commissie nogmaals haar positieve ondersteuning voor de relatie met 
Guangdong uitgesproken. De afgelopen jaren is er o.a. samen met de Kamer van Koophandel een 
economische handelsmissie georganiseerd, samen met o.a. de Universiteit Utrecht een 
scienceparkmissie en is er ook op cultuurgebied inhoud gegeven aan een verbreding van de 
vriendschap door o.a. de organisatie van de expositie van het Speelklok museum in Guangdong en de 
activiteiten m.b.t. het Utrechtse Internationale Liszt Festival in Guangdong en Shanghai. Ook 
ontvingen wij een aantal delegaties uit China op economisch, cultureel en politiek gebied. 
 
Naar aanleiding van onze deelname aan de Wereld Expo in Shanghai in mei 2010 hebben we opnieuw 
geconstateerd dat de provincie Utrecht Chinese investeringen in Utrecht kan stimuleren en deuren kan 
openen voor Chinees-Utrechtse samenwerking. Daarom willen we het vriendschapsverdrag van de 
provincie met Guangdong op acquisitiegebied intensiveren. 
 
Essentie / samenvatting: 
Ondanks de nog steeds stagnerende wereldeconomie behoort China tot de landen met een zeer sterke 
groei en een overschot op de betalingsbalans. De verwachting is dat China een groot deel van haar 
financieel surplus zal inzetten voor buitenlandse investeringen, met name ook in de kennisintensieve 
sectoren. We willen op basis van ons unieke vriendschapsverdrag deze kansen voor Utrecht benutten. 
Op dit moment hebben wij 5 Chinese bedrijven binnen onze provincie gehuisvest. Wij verwachten dat 
wij door intensivering van ons acquisitie beleid een belangrijk aantal nieuwe investeringen kunnen 
aantrekken.  
Om het acquisitiebeleid richting Guangdong/China te intensiveren en te richten, hebben we een 
proactieve en gerichte aanpak nodig. Daarom richten we onze activiteiten op een beperkt gebied en 
een beperkt aantal sectoren.  
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Geografisch gebied
We zullen onze actieve acquisitie activiteiten in China tot Guangdong beperken en buiten Guangdong 
tot Beijing, Shanghai en Hongkong. De reden hiervoor is dat hoofdkantoren van Chinese bedrijven 
veelal in deze steden gevestigd zijn. Vanuit Beijing worden investeringen centraal gestuurd. Vanuit 
Shanghai, Hongkong en Guangzhou wordt een groot deel van de zakelijke activiteiten economisch 
aangestuurd.  Bedrijfsbezoeken in andere regio’s zijn niet volledig uitgesloten, maar we beperken dit 
vooral tot het bezoeken van de moederbedrijven die al in onze provincie gevestigd zijn of tot bedrijven 
die voornemens zijn om zich in Utrecht te vestigen. Twee steden in Guangdong zullen de meeste 
aandacht krijgen: Guangzhou (Canton) en Shenzhen. Respectievelijk de hoofdstad en de nieuwe stad 
met de hoogste concentratie buitenlands georiënteerde bedrijven in de economische zone. In beide 
steden worden ook veel beurzen gehouden, waaronder de bekende Canton Fair, een van de grootste 
beurzen ter wereld en de Gaming beurs in Shenzhen. 
Sectoren
Onze activiteiten beperken we tot de Chinese en Utrechtse sleutelsectoren: gaming, life sciences en 
duurzaamheid. Wanneer Chinese bedrijven vanuit andere sectoren belangstelling hebben om zich in 
Utrecht te vestigen, zullen we deze bedrijven – indien mogelijk en passend- eveneens faciliteren.  
Activiteiten
Het structureel en gericht acquireren in Guangdong vraag een complex aan activiteiten, hieronder 
worden de meest concrete acties benoemd. 

1. Het in kaart brengen van de meest interessante bedrijven in Guangdong met korte of 
middellange termijn investeringsplannen in Europa 

2. Het vergroten van de “vindbaarheid” van Utrecht als vestigingslocatie door o.a. het opzetten 
van een lokaal opererende Chinese website 

3. Het verder opbouwen van relevante acquisitienetwerken zowel in Nederland als in China, om 
meer leads te genereren 

4. Het bezoeken van Chinese bedrijven met concrete investeringsplannen voor Europa 
 

Financiële consequenties 
Voor 2011 kunnen de kosten van ca. € 50.000 voor de activiteiten m.b.t. Guangdong worden gedekt 
uit het budget CP Internationale Acquisitie.  Na 2011 zal de Guangdong acquisitie en budgettering 
geïntegreerd worden in het nog op te stellen acquisitieplan 2012 e.v. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt nu voorgesteld de informatie zoals verwoord in deze Statenbrief over nadere invulling relatie 
met Guangdong op het gebied van acquisitie voor kennisgeving aan te nemen. 
 

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


