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Onderwerp: Bezoek van de provincie Utrecht aan Japan, december 2011 

 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierdoor ontvangt u het openbare verslag van het bezoek van de provincie Utrecht aan Japan in 

december 2011. De missie is eerder via het formulier “melding buitenlandse reizen conform artikel 11 

van de gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht” aan het fraktievoorzittersconvent 

toegestuurd. 

 

 

Inleiding 

 

 

Aanleiding en voorgeschiedenis 

 

De provincie Utrecht onderhoudt al vele jaren intensieve banden met Japan. De provincie herbergt 

inmiddels ruim  30 Japanse bedrijven, vaak Europese hoofdkantoren, die voor veel en hoogwaardige 

werkgelegenheid zorgen. Mede op advies van en in samenwerking met o.a. het ministerie van 

Buitenlandse Zaken wordt er door de provincie Utrecht op bestuurlijk niveau circa twee keer per 

collegeperiode een bestuurlijke reis naar Japan georganiseerd. Dit om contacten vitaal te houden en 

nieuwe contacten te leggen. Dit structurele en open contact wordt door het management van de 

hoofdkantoren van de Japanse bedrijven met een vestiging in Utrecht zeer op prijs gesteld en zij 

worden daarmee bevestigd in het idee dat Utrecht een goede vestigingsplaats is en blijft voor hun 

Europese activiteiten. Ook kunnen en worden daarbij eventuele problemen en mogelijke nieuwe 

kansen reeds in een vroegtijdig stadium bespreekbaar gemaakt tussen de provincie en  het topbestuur 

van de Japanse vestigingen in Utrecht. De bestendigheid van deze relaties en de persoonlijke contacten 

zijn essentieel. Zo heeft de commissaris, mede namens de gedeputeerde EZ, aan alle hoofdkantoren 

van onze Japanse vestigingen zijn medeleven betuigd met de rampzalige gevolgen als gevolg van de 

tsunami van 11 maart jl. Ook dit is zeer gewaardeerd. De Nederlandse ambassadeur in Japan kent  

onze jarenlange relaties met en succesvolle acquisities vanuit Japan en heeft ons geadviseerd om 

regelmatig op bestuurlijk niveau ons gezicht te laten zien bij de hoofdkantoren en andere relaties in 

Japan. De vorige reis van de provincie dateert van september 2009. 

 

Essentie / samenvatting: 

 

De Nederlandse Bachvereniging (NBV), een van de internationaal toonaangevende klassieke 

ensembles van Nederland, gevestigd in Utrecht, organiseerde in december 2011 een tournee door 
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Japan en gaf op 9 december 2011 een concert  in de Tokyo Opera City Concert Hall. De NBV is al 

langer bekend met de bijzondere band die de provincie Utrecht heeft met Japan en heeft de provincie 

bij brief en via bestuurlijk overleg gevraagd ten aanzien van dit tournee met ons samen te mogen 

werken.  De provincie Utrecht heeft in overleg met de ministeries van ELI en Buiza  belangrijke 

bestaande en nieuwe relaties in Japan hiervoor uitgenodigd. Tokyo is centraal gelegen en het 

merendeel van onze relaties en hoofdkantoren van onze Japanse vestigingen in Utrecht komt uit Tokyo 

en directe omgeving. Zoals bekend zijn klassieke concerten door Europese toporkesten uitermate 

geliefd in Japan en is cultuur een belangrijke drager voor internationale contacten. Door het ministerie 

wordt dit Nederlandse concert in Japan ook gezien als een hart onder de riem voor de door de tsunami 

en de gevolgen daarvan zo getroffen Japanse samenleving. Een uitnodiging door de provincie Utrecht 

voor dit concert is door onze relaties in Japan zeer  gewaardeerd en benadrukt hoezeer Utrecht zich 

betrokken voelt bij de Japanse relaties, en de Japanse bedrijven in haar regio waardeert.  

 

De Rabobank is sinds kort hoofdsponsor van de Nederlandse Bachvereniging en de provincie Utrecht 

en de NBV hebben samen met de Rabobank zijn relaties voor het concert uitgenodigd en na afloop een  

relatienetwerkbijeenkomst georganiseerd rond dit concert. De cvdK Utrecht en de directeur van de 

Rabobank Japan hebben tijdens de receptie voor onze Japanse gasten een inleiding gehouden. Ook de 

dirigent van de NBV heeft een verhaal  gehouden, wat de bijeenkomst voor de Japanners een uniek 

karakter geeft.  

 

Rond het concert en de netwerkbijeenkomsten op de ambassade en de Tokyo opera City hall zijn door 

de provincie Utrecht in samenwerking met het Netherlands Foreign Investment Agency uitnodigingen 

geaccepteerd en bezoeken afgelegd aan een aantal hoofdkantoren van Japanse bedrijven met 

vestigingen in Utrecht, alsmede aan een testcentrum van een Japans bedrijf. Alle bezochte bedrijven 

hadden grote schade geleden van de gevolgen van de tsunami van maart 2011 en heeft nog steeds een 

enorme impact op de Japanse maatschappij.  

 

Ons beleid richting Japan is tijdens de presentatie over het internationale beleid aan de commissie 

BEM op 20 juni jl. nader toegelicht. Daarbij is ook reeds melding gemaakt van de samenwerking van 

de provincie Utrecht en de NBV met betrekking tot dit concert in december in Tokyo. 

 

Zie verder het bijgevoegde verslag 

 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect; Vitaal houden en selectief uitbreiden Japan netwerk, onderhouden 

relatie met Japanse bedrijven en veiligstellen en uitbreiden hoogwaardige internationale 

werkgelegenheid.  

 

 

Financiële consequenties: geen 

 

 

Vervolgprocedure/voortgang: follow up afspraken verslag 

 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten: Het verslag ligt ter 

kennisname voor. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


