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Toelichting bij de sheet door de heer Rupert, hoofd internationale zaken 
 
De heer Rupert deelt mede in zijn presentatie een uiteenzetting te zullen geven over het 
Vriendschapsverdrag tussen de provincie Utrecht en de provincie Guangdong in China. Vaak 
wordt de vraag gesteld hoe het Vriendschapsverdrag tot stand is gekomen, hoe het werkt en 
wat de resultaten zijn van een dergelijk Verdrag. Spreker wil dat in een wat bredere context 
plaatsen van de sociaal-economische ontwikkelingen, toen en nu. De provincie Utrecht heeft 
het nu erg goed en is eraan gewend, maar zo is het niet altijd geweest. Het is geen 
vanzelfsprekendheid.  
Zo werd de Demka fabriek in Utrechtin 1983 gesloten. Het was één van de grootste 
werkgevers van Utrecht toen. Kort daarvoor wat Stork Werkspoor gesloten. Stork Werkspoor 
was de grootste wagonfabriek in Europa en stond in Utrecht. In de begin jaren ’80 was er in 
Utrecht een grote malaise. De werkloosheid was enorm gestegen en men wist ook niet goed 
wat men eraan moest doen. De provincie Utrecht heeft toen het initiatief genomen om eerst 
goed te analyseren wat er in feite aan de hand was en kwam tot een aantal vaststellingen. Er 
was geen stimulerend overheidsbeleid. Overheden waren vrij passief. Het bedrijfsleven 
werkte ook nauwelijks samen. Er was een zeer naar binnen gekeerde economie. Er waren 
grote veranderingen gaande; Utrecht haakte daar nauwelijks bij aan. De provincie is daarmee 
aan de slag gegaan en heeft een aantal maatregelen genomen. Aan de gemeenten werd 
gevraagd bdrijfscontactfunctionarissen aan te stellen, zodat het bedrijfsleven een heldere 
toegang had tot gemeenten maar ook intern binnen gemeenten de zaak kon worden 
gecoördineerd. Aan de Kamer van Koophandel werd gevraagd exportconsulenten te 
benoemen om het internationale aspect te bevorderen. De provincie Utrecht nam het voortouw 
om internationale ontwikkeling te gaan stimuleren. Met de gemeenten werd afgesproken dat 
de provincie daarin een coördinerende rol zou nemen, een voortrekkersrol. Dat werd ook 
kortgesloten met het Ministerie van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.  
Er werden enkele landen uitgezocht,k waarvan de idee bestond dat die voor Utrecht succesvol 
zouden zijn en enkele sectoren w.o. de ICT.  
Met Utrecht is het heel goed gegaan. Niet in de laatste laats door de sterke economische 
internationale ontwikkeling. Er zijn volgens de schattingen van de Kamer van Koophandel op 
dit moment ca. 5000 bedrijven in de provincie Utrecht die zich met internationale handel 
bezighouden. Er zijn vanuit het buitenland 1200 bedrijven neergestreken in Utrecht, die aan 
ca. 60.000 mensen werk bieden.  
Spreker vestigt vervolgens m.n. de aandacht op Japan, omdat de provincie Utrecht daarop een 
specifiek beleid heeft gevoerd. Hij toont een aantal grote Japanse bedrijven, dat in Utrecht zit. 
Deze zijn niet altijd even bekend, omdat niet door al deze bedrijven consumentartikelen 
worden geleverd. Veel van deze bedrijven zijn het Europese hoofdkantoor. Dat betekent dat 
vanuit Utrecht heel Europa, vaak ook Afrika en een deel van het Midden Oosten, wordt 
aangestuurd. Zo zijn Yokogawa meet- en regelapparatuur en Mitutoyo precisieapparatuur erg 
groot geworden in Utrecht. Zij verschaffen werkgelegenheid aan lager opgeleide technische 
mensen. Daarnaast creëren deze internationale bedrijven ook hoogwaardige werkgelegenheid.   
Hoe het een en ander in de praktijk vorm wordt gegeven, toont spreker vervolgens aan de 
hand van enkele beelden w.o. een bezoek aan een Japans bedrijf met een hoofdkantoor in 
Tokyo en een vestiging in Utrecht. Het wordt zeer op prijs gesteld, dat een regio acte de 
presence geeft. Door het onderhouden van persoonlijk relaties weet het bedrijf dat hun 
vestiging in Utrecht in een omgeving zit waar het welkom is en in geval van problemen 
terecht kan bij de regionale overheid.   
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In de periode dat de provincie Utrecht de contacten met Japan aanhaalde, was China aan het 
opengaan. China kwam met Mao Zedong uit een hele slechte situatie, zowel economisch als 
sociaal. In de tijd dat Deng Xiaoping aan de macht kwam, wilde hij China open gooien. De 
provincie Guangdong wilde graag een relatie leggen met West-Europese regio’s. Via het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarmee contact werd gezocht, kwam de provincie 
Utrecht in beeld. Het Ministerie van Buitenlandse wist hoe de provincie Utrecht met Japan 
bezig was, niet alleen op investeringen mikte, maar zich ook verdiepte in de cultuur van het 
land en de mensen. Dat viel er goed bij de Japanse relaties. Het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken had er heel veel vertrouwen in dat de provincie Utrecht met de Chinese provincie 
Guangdong dezelfde aanpak zou kiezen. Als land kan alleen met een ander land worden 
samengewerkt, maar een provincie kan wel met een andere buitenlandse provincie 
samenwerken. Guangdong ligt in het zuiden van China. Het is een kleine provincie tegen 
Hong Kong aan. Over en weer zijn delegaties aan het aftasten geweest. Uiteindelijk is in 1995 
een Vriendschapsverdrag getekend. Spreker toont een plaatje van de cvdK van Utrecht met de 
gouverneur van Guangdong. De cvdK vertegenwoordigt ruim 1 miljoen inwoners en de 
gouverneur van Guangdong ruim 100 miljoen inwoners. Op grond van het verschil in omvang 
heeft de provincie nut van het Vriendschapsverdrag in 2000 tegen het licht gehouden. Aan het 
Ministerie is de vraag gesteld of de provincie het Vriendschapsverdrag zou moeten 
voortzetten. Het Ministerie wist dat China zich verder aan het openen was, bezig was lid te 
worden van de WHO. De groeipercentages begonnen ook verder in de wereld op te vallen. 
Peking kreeg de Olympische Spelen toegewezen. Op advies van Buitenlandse Zaken heeft de 
provincie Utrecht het Vriendschapsverdrag gehandhaafd. De provincie heeft de idee, dat dit 
ook heel succesvol is. Als overheidsorganisatie kan de provincie Utrecht in China het verschil 
maken. Ter illustratie vestigt spreker de aandacht op de Jaarbeurs, een belangrijk Utrechts 
bedrijf, dat een aantal keren met de provincie Utrecht is mee geweest. De Jaarbeurs heeft nu 
in China een kantoor met 80 mensen, doet 40 beurzen per jaar en haalt een behoorlijke winst 
uit China. De directeur van de Jaarbeurs is graag bereid zijn verhaal ook aan deze commissie 
te presenteren. Ingenieursbureau DHV in Amersfoort is ook met de provincie mee geweest en 
heeft daar nu een vestiging heeft. SHV wilde Makro’s openen in verband met de groeiende 
middenklasse in China maar kreeg daar geen voet aan de grond. In het begin van deze eeuw 
stelde de provincie dit aan de orde in het overleg met de Gouverneur en binnen een half jaar 
kon de eerste Makro in China worden geopend en spoedig volgden er meer. 
Zo zijn er op andere vlakken ook nog voorbeelden te noemen. Museum Speelklok tot 
Pierement heeft in 2007 een expositie gehouden in Guangdong. De voorrondes van het Liszt 
concours vinden plaats in New York en Sjanghai; de finale vindt plaats in Utrecht. Tot zover 
het Vriendschapsverdrag met Guangdong.  
Uit onderzoek door Goldman Sachs blijkt dat Brazilië, Rusland, India en China de grote 
landen van de toekomst zijn naast Amerika en Europa. Amerika en Europa maken echter maar 
12% van de wereldbevolking uit; voornoemde landen een veelvoud daarvan. China en India 
hebben meer dan een miljard inwoners. In 1990 was het bruto nationaal product van China 
even groot als dat van Nederland. Zichtbaar is derhalve dat China zich enorm aan het 
ontwikkelen is.  
Deze landen worden benaderd via de Strategische Alliantie binnen de provincie Utrecht. De 
provincie heeft het initiatief om de grote bestuurlijke spelers in dit gebied bij elkaar te 
brengen. De grote bestuurlijke spelers zijn de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de UMCU,  
de Universiteit van Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de Kamers van Koophandel, RIVM, 
TNO.  
De Universiteit van Utrecht zit rond de top 50 van de beste universiteiten in de wereld, 
behoort tot de top 10 van Europa en is voor wat de Betawetenschappen betreft nummer 4 van 
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Europa. In de top 50 van de beste universiteiten in de wereld zitten 37 Amerikaanse 
universiteiten. Internationaal gooit de Universiteit van Utrecht derhalve hoge ogen.  
De provincie Utrecht is de Universiteit van Utrecht behulpzaam bij het uitbreiden van hun 
contacten in China en India.  
Vrij recent heeft ook FC Utrecht aangegeven een partner in China te zoeken en aan de 
provincie gevraagd hen daarbij behulpzaam te zijn, hetgeen de provincie gaat doen.  
Volgens jaar bestaat de Nederlandse Bachvereniging, die in Utrecht zit, 90 jaar. De 
vereniging gaat rond de jaarwisseling op tournee naar Japan en heeft de provincie gevraagd te 
ondersteunen bij de contacten met Japan.   
Spreker toont vervolgens nog wat feitelijke gegevens. Zichtbaar is dat Utrecht zich goed 
ontwikkeld qua werkgelegenheid. Met betrekking tot de beroepsbevolking is zichtbaar dat 
Utrecht vanaf 1985 enorm groeit ten opzichte van de rest van Nederland. Niet groeien 
betekent achteruitgang. Het is derhalve van belang dat werkgelegenheid wordt gecreëerd voor 
met name de relatief hoog op geleide jongeren die in de provincie Utrecht instromen.   
Het toekomstplaatje 2010 – 2040 van het CBS laat zien dat de bevolkingsgroei in de rest van 
Nederland afvlakt, terwijl Utrecht blijft doorgroeien. Als je naar de toekomst kijkt het plaatje 
2010 – 2040. Zijn alleen maar bevolkingsgegeven. Bekend is, dat de bevolking in de 
provincie Utrecht relatief jonger is, waarmee de beroepsbevolking nog sterker verschilt.  
Wat de internationale betrekking betreft is de uitgangspositie van Utrecht is goed. Er is sprake 
van een goede samenwerking. De provincie moet zich echter realiseren, dat dit niet 
vanzelfsprekend is. Zij moet haar rol niet overschatten op dit gebied, omdat in deze veel 
factoren een rol spelen. Haar rol moet ook niet worden onderschat. Spreker is ervan overtuigd 
dat, indien een steady beleid voert gevoerd op het gebied van de internationale betrekkingen, 
de provincie Utrecht echt het verschil kan maken.  
Spreker sluit zijn presentatie af met een film waarin wordt getoond hoe de provincie Utrecht 
wordt ontvangen door haar vriendschapsprovincie Guangdong.   
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Toelichting bij de sheet door mevrouw Sassen, hoofd Economische Zaken 
 
Mevrouw Sassen zet uiteen dat de internationale betrekkingen vanuit het Economisch Beleid 
ook een heel belangrijk zijn. Zij zal ingaan op de wijze waarop de provincie dit vanuit het 
Economisch Beleid vormgeeft. De afgelopen decennia is in de wereld heel veel 
gebeurd/veranderd op het gebied van de internationale verhoudingen. Het volume aan 
investeringen en handel is enorm toegenomen. China en India zijn de laatste jaren hele 
belangrijke partners geworden op dat gebied. In West Europa is de concurrentie tussen landen 
en regio’s enorm toegenomen. Dat maakt dat de provincie moet focussen op een aantal 
speerpunten om zich internationaal ook goed te kunnen profileren. Die speerpunten waarop de 
provincie zich focust zijn: 

- life sciences 
- gaming 
- duurzaamheid. 

Dat gebeurt vanuit de Economische Visie, waarin deze drie speerpunten belangrijke pijlers 
zijn.  
Internationale economische betrekkingen is een vrij breed begrip.  
Wat de provincie zelf doet is het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Dat gebeurt onder de 
vlag van Invest Utrecht. Er is een klein acquisitieteam dat naar het buitenland gaat om ervoor 
te zorgen dat buitenlandse bedrijven, die zich in Europa willen vestigen, dit in Nederland m.n. 
Utrecht gaan doen. De provincie voert dat zelf uit. Het ligt wat anders bij Nederlandse 
bedrijven, die naar het buitenland toe gaan om daar hun producten en diensten te verkopen. 
De provincie speelt daarbij een faciliterende rol. De Kamer van Koophandel vraagt de 
provincie bijvoorbeeld om een bedrijvenmissie te organiseren. Zo gaat dat ook bij de 
kennisinstellingen, die graag samenwerken met buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen. 
Zo hebben TNO en Deltares vorige week tijdens een gesprek me de cvdK en de gedeputeerde 
aangegeven dat zij veel kansen zien voor Nederlandse bedrijven in het buitenland op het 
gebied van water en hebben zij de provincie gevraagd om daar een faciliterende rol in te 
spelen.  
Omdat de provincie voor wat betreft het aantrekken van buitenlandse bedrijven zelf de 
uitvoerder is van het acquisitiebeleid gaat spreekster daarop nader in.   
Vaak wordt daarbij de vraag gesteld, waarom dat wordt gedaan. Dat wordt gedaan, omdat 
buitenlandse bedrijven op de eerste plaats heel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. Het 
is niet alom bekend, maar ongeveer 10% van de werkgelegenheid in de provincie Utrecht zit 
bij buitenlandse bedrijven. Dat is niet het enige. Buitenlandse bedrijven zijn ook gemiddeld 
genomen innovatiever dan Nederlandse bedrijven. Ze exporteren meer. Ze laten betere 
bedrijfsresultaten zien. Ze bieden Nederlandse bedrijven toegang tot internationale netwerken 
en ook de indirecte werkgelegenheid is bij buitenlandse bedrijven vaak hoger dan bij 
Nederlandse bedrijven.  
In het kader van acquisitie om buitenlandse bedrijven aan te trekken hanteert de provincie een 
strategie, die op de Economische Visie is gebaseerd. Uitgangspunten daarbij zijn life sciences, 
gaming en duurzaamheid. Van daaruit wordt terecht gekomen in een aantal landen, dat voor 
acquisitie belangrijk is omdat daar ook de meeste acquisitieprojecten vandaan komen. Dat zijn 
China, India, Japan, Korea. Ook de VS is nog steeds heel belangrijk voor acquisitie van 
buitenlandse bedrijven.  
Als de provincie naar het buitenland gaat om bedrijven te interesseren voor Utrecht, zijn dat 
vaak ambtelijke missies. De acquisitiemedewerkers gaan naar het buitenland. Daarbij wordt 
nauw samengewerkt met het Netherlands Foreign Investement Agency (NFIA), dat een 
onderdeel is van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De NFIA 
heeft kantoren in het buitenland. Er wordt vaak gebruik gemaakt van externe experts, omdat 
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wordt voorgestaan een inhoudelijk goed verhaal te vertellen. Zo neemt de provincie, als zij op 
pad gaat voor gaming, experts en bedrijven mee vanuit de Dutch Game Garden. De afgelopen 
jaren is dat gebeurd bij de belangrijkste beurzen op het gebied van gaming in Tokyo en San 
Francisco.  
Soms is het belangrijk dat Bestuurders meegaan op acquisitiereis. Met name in China en 
Japan is dat van belang om deuren te openen. Japanse bedrijven willen graag goede relaties 
met de overheid. Het is van belang te laten zien dat je hen belangrijk vindt en dat ze bij je 
terecht kunnen.   
Het aantrekken van buitenlandse bedrijven is een onderdeeltje van het acquisitiebeleid. De 
current investors, de 1200 bedrijven die al in de provincie Utrecht zijn gevestigd, zijn heel 
belangrijk. Ook daar wordt de nodige energie ingestoken. Jaarlijks worden ca 40 – 50 van 
deze buitenlandse bedrijven bezocht en daar worden ook circa een kwart van de 
investeringsprojecten vandaan gehaald.   
Een derde onderdeel van de acquisitiestrategie is de speciale aandacht voor het 
vestigingsklimaat. Buitenlandse bedrijven vinden het evenals Nederlandse bedrijven   
belangrijk dat de bereikbaarheid goed is, sprake is van een goed leefklimaat en dat er 
voldoende aanbod is van goede kantoorlocaties is. Heel specifiek voor buitenlandse bedrijven 
is tevens dat er een internationale school is of dat er een expat desk is waar buitenlandse 
werknemers alle administratieve handelingen op één plek kunnen verrichten. Met een expat 
desk en een internationale school is de provincie Utrecht op dit moment bezig en de hoop is 
dat daarmee snel een start kan worden gemaakt.   
 
De relatie van de provincie Utrecht met Guangdong is ook belangrijk voor de acquisitie van 
bedrijven. De provincie heeft daarvan nog niet heel veel gebruik gemaakt, omdat het pas sinds 
kort voor Chinese bedrijven mogelijk is in het buitenland te investeren. De provincie wil de 
komende jaren de relatie met Guangdong intensiveren en meer gebruik maken van die relatie 
voor het aantrekken van bedrijven. Daarvoor zou het handig zijn als er een 
vertegenwoordiging van de provincie Guangdong hier in Utrecht zou zitten en wellicht ook 
andersom, iemand die voor de provincie Utrecht in Guangdong zit. Bij een volgende bezoek 
aan Guangdong zal worden bekeken in hoeverre dit kan worden gerealiseerd.   
Acquisitie is niet het enige. Bij haar bezoek aan Sjanghai tijdens de World Expo heeft de 
provincie gezien, dat Chinese bedrijven ook bijzonder geïnteresseerd zijn in investeringen in 
herontwikkeling van bv. bedrijventerreinen. Er is in China derhalve interesse om te investeren 
in projecten die de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht straks gaat doen. Het is belangrijk dat 
de provincie daaraan op korte termijn een follow up gaat geeft, omdat de 
Ontwikkelingsmaatschappij deze zomer daadwerkelijk wordt opgericht.  
Vorige week heeft een overleg plaatsgevonden met de Bestuurders in de regio, waarin de 
provincie van de Hogeschool heeft vernomen dat zij geïnteresseerd zijn in partnerships met 
universiteiten in Guangdong. Voorts heeft de Kamer van Koophandel aangegeven dat ze  
volgend jaar weer een bedrijvenmissie willen organiseren naar Guangdong.  
Vaak wordt de vraag gesteld wat de acquisitie van buitenlandse bedrijven oplevert.   
Concreet heeft de provincie de afgelopen 3 – 3,5 jaar 32 investeringsprojecten van 
buitenlandse bedrijven naar Utrecht gehaald. Dat heeft circa 1000 directe banen opgeleverd en 
circa € 100 miljoen aan investeringen. 
De meest in het oog springende voorbeeld van de afgelopen jaren is Danone. In 2009 heeft 
Danone besloten zijn Europese R&D voor baby- en medische voeding te concentreren in 
Utrecht. Dat betekent dat er vanuit Duitsland, Engeland, Frankrijk en ook andere locaties in 
Nederland straks, in een nieuw pand op de Uithof, ongeveer 500 R&D medewerkers werken. 
Een mooi voorbeeld van een investeringsproject van een bedrijf dat er al zit, is de uitbreiding 
van Heinz in Zeist. Dit heeft een aantal weken geleden in de krant gestaan. Daar is de 
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provincie, net zoals bij Danone, heel intensief mee bezig geweest. Het heeft ertoe geleid dat er 
in plaats van 30 mensen naar Zwitserland nu 100 mensen bij komen in Zeist. 
Een vergelijkbaar project heeft de provincie een aantal jaren geleden ook gehad met het 
Japanse Yokogawa in Amersfoort. Daar ging het om of 400 arbeidsplaatsen weg of 200 extra 
erbij. Het is gelukkig het laatste geworden.  
Met betrekking tot de vraag hoe de provincie in contact komt met de buitenlandse bedrijven 
die iets in de provincie Utrecht willen licht spreekster toe dat dit voor een deel gebeurt door 
de bedrijven in Nederland en in het buitenland te bezoeken, maar ook het netwerk van het 
NFIA, locatieadviseurs en belastingadviseurs is heel belangrijk. Daar krijgt de provincie veel 
leads door binnen. Ook het Kabinet en de ambassadeurs van de belangrijkste landen spelen 
daarin een belangrijke rol. Voor de provincie is het van belang dat de cvdK die contacten 
goed onderhoudt.  
Spreekster hoopt samen met de toelichting van de heer Rupert de Staten een goed beeld te 
hebben gegeven van de activiteiten, die de provincie ontplooit op het gebied van 
internationale betrekkingen, en hebben kunnen aangeven hoe belangrijk deze zijn voor de 
economische ontwikkeling van de provincie Utrecht.  
 


