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Datum : 27 oktober 2011 

Aan : de leden van de commissie MME 

Van : Gedeputeerde van Lunteren Tel.:  

Onderwerp : Toezegging MME 3 oktober 2011 nav overzicht resultaten acquisitie 

 

Geachte leden van de commissie MME, 

 

Naar aanleiding van het memorandum Resultaten Acquisitie 2007-2010 door gedeputeerde van 

Lunteren d.d. 15 augustus 2011 ingebracht als agendapunt 2.01 in de commissievergadering MME op 

3 oktober 2011, heeft de heer Ubaghs van de PVV fractie onderstaande vragen gesteld. Zoals 

toegezegd ontvangt u hierbij de antwoorden op deze vragen.  

 

 

1. Bij het memorandum is een tabel met resultaten bijgevoegd. De kolom “Startup date”is 

opengelaten. Houdt dit in dat geen van de genoemde bedrijven zich daadwerkelijk in de provincie 

Utrecht hebben gevestigd in de afgelopen jaren (2007- 2010)?  

 

Antwoord: 

De bedrijven in de resultaten lijst zijn allen gestart in de Provincie Utrecht met als uitzondering 

Danone vanwege de lange aanloop tussen besluitvorming en de bouw van de nieuwe faciliteit. Naar 

verwachting zal Danone in 2012 operationeel zijn in Utrecht. 

 

2. Kunt u tevens aangeven, uitgaande van het feit dat er daadwerkelijk bedrijven zich op grond 

van de acquisitie inspanningen zich in genoemde periode hebben gevestigd, of het verwachte aantal 

medewerkers (die opgenomen zijn in de kolom Employees), daadwerkelijk in dienst zijn getreden. 

 

Antwoord: 

Een vergelijking tussen de door de bedrijven aangegeven aantallen personeel en de informatie in de 

database van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA, onderdeel ministerie EL&I) en het 

Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR) leidt tot de conclusie dat het verwachte aantal medewerkers 

in totaliteit nagenoeg gelijk is aan het aantal medewerkers dat daadwerkelijk in dienst is getreden 

(minder dan 2% verschil tussen beide waarden). 

 

  

Aanvullende informatie 

De meeste bedrijven die zich gevestigd hebben in de periode 2007-2010 zijn nog in de provincie 

Utrecht gevestigd.Van twee bedrijven weten we dat ze failliet zijn, een bedrijf heeft zijn activiteiten 

ondergebracht bij een ander bedrijf in de provincie Utrecht en vijf bedrijven zijn verhuisd naar een 

andere regio of ander land. 

  

 

 


