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Onderwerp: Verslag missie India November 2012
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Voor u ligt het verslag van de missie naar India in November 2012 ter informatie.
Aanleiding
Van 18-24 november 2012 heeft gedeputeerde Van Lunteren een missie naar India geleid. De
delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de
gemeente De Bilt, de Utrechtse locatie van het Indiase instituut TERI, Utrecht Life Sciences en het
ministerie van VWS.
Voorgeschiedenis
In september 2010 vond onder leiding van de provincie een oriënterende missie naar India plaats.
Dankzij deze missie is een breed gedeeld beeld ontstaan van de kansen die India voor Utrecht biedt als
het gaat om handelsbevordering, acquisitie en uitwisseling van kennis en kunde. Concreet resultaat
van deze reis was onder meer de opening van het Europese hoofdkantoor van het vooraanstaand
Indiaas onderzoeksbureau TERI (The Energy Resources Institute) op het Utrecht Science Park.
Essentie / samenvatting:
Resultaten van de missie zijn o.a.: één serieuze vestigingskandidaat, 4 bedrijven die willen
samenwerken met de kennisinstellingen en worden uitgenodigd voor een tegenbezoek, en nieuwe
inzichten voor de ontwikkeling van het Utrecht Science Park Bilthoven. Belangrijke conclusie is dat
de contacten met India geïntensiveerd moeten worden om concrete resultaten te kunnen behalen.
Ook voor de Utrechtse partners was de missie een succes. De UU en TERI hebben samen met TERI
India vier concrete projecten op het gebied van duurzaamheid uitgewerkt waarin ze de komende jaren
zullen samenwerken. De lectoren van de HU hebben diverse gesprekken gevoerd met bestaande en
nieuwe contacten i.h.k.v. healthcare en technology & science. De gemeente De Bilt sloot aan bij het
acquisitieprogramma van de provincie.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
N.v.t.
Financiële consequenties
N.v.t.
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Vervolgprocedure/voortgang
N.v.t.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Wij vragen u het verslag van de missie India November 2012 ter informatie aan te nemen.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
R.C. Robbertsen
De secretaris,
H. Goedhart

