MELDING BUITENLANDSE REIS conform artikel 11 van de
Gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht
Nummer: 81D9F788

Naam GS-leden:
Gedeputeerde Van den Berg
Datum besluit toestemming GS: 11 september 2018
Bestemming: Boston, Verenigde Staten
Periode: 23 – 25 september 2018
Doel reis:
Van 23 tot 25 september 2018 neemt de gedeputeerde Economische Zaken deel aan een
bestuurlijke missie naar Boston. De focus van de reis ligt primair op Life Sciences en Health
(LSH) met als doel: kennisuitwisseling, leren van de best practices in Boston en verdieping
van de samenwerking tussen de LSH-ecosystemen in Boston en Nederland. Door bestuurlijke
deelname van provincies Utrecht en Zuid-Holland, gemeentes Leiden en Amsterdam en het
ministerie EZK biedt deze reis tevens een kans voor versterking van de onderlinge
samenwerking tussen regionale partners en het rijk.
Beleidsoverwegingen:
- Het gebied rond Boston heeft de grootste concentratie van Life Sciences bedrijven
wereldwijd en is daarmee een economische factor van belang. Een bezoek aan Boston
leidt tot nieuwe ideeën om het LSH vestigingsklimaat te versterken en draagt bij aan de
verdere opbouw van het Nederlandse LSH ecosysteem.
- Deelname aan de missie versterkt de positie van Utrecht binnen het Nederlandse LSH
ecosysteem
- Versterking van de onderlinge samenwerking tussen Utrecht, regionale partners en het rijk
is van belang met het oog op de komst van de European Medicines Agency (EMA) naar
Amsterdam. De 3 regio’s (Amsterdam, Utrecht, Zuid-Holland) en het Rijk hebben zich
gecommitteerd aan het gezamenlijk faciliteren van de EMA en aan extra inzet om EMAgerelateerde bedrijven aan te trekken.
Samenstelling van het gezelschap:
Portefeuillehouder Economische Zaken, Begeleidend ambtenaar (Jan Zuidema)
Extern: DG ministerie EZK (of plaatsvervangend DG), wethouder Amsterdam, wethouder
Leiden, gedeputeerde provincie Zuid-Holland (nog niet bevestigd), gedeputeerde provincie
Utrecht, directeur Invest NL (Wouter Bos), voorzitter bestuur Topsector LSH (Hans Schikan)
en ambtelijke ondersteuning vanuit het nationale EMA/LSH.
Bijzonderheden:

Het programma bestaat o.a. uit een bezoek aan het Massachusetts Life Sciences Center om
meer te leren over de succes factoren van het ecosysteem in Boston en mogelijkheden voor
samenwerking en uitwisseling van startups en wetenschappelijke kennisuitwisseling. Een
bezoek aan MassBio en BioLabs over hun rol in het ecosysteem van Boston en kansen voor
het verder uitbouwen van het Nederlandse LSH ecosysteem
Kosten:
Reis- en verblijfskosten voor de gedeputeerde Economische Zaken bedragen ongeveer €8.500

