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Onderwerp Statenbrief: Internationale acquisitieresultaten 2012 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Eind januari 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-
2015. In het uitvoeringsplan zijn de ambities en de activiteiten op gebied van internationale acquisitie voor de 
provincie Utrecht vastgelegd. Het doel is om buitenlandse bedrijven voor de provincie aan te trekken, 
buitenlandse bedrijven die hier al zijn gevestigd te behouden en randvoorwaarden voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat te realiseren.  
 
Aanleiding 
Tijdens de behandeling van het uitvoeringsplan Internationale acquisitie 2012-2015 in de Commissie MME heeft 
de portefeuillehouder toegezegd Provinciale Staten jaarlijks via een statenbrief te informeren over de behaalde 
resultaten. 
 
Essentie / samenvatting: 
In 2012 hebben we 29 investeringsprojecten begeleid en zijn we erin geslaagd om 10 buitenlandse bedrijven naar 
de provincie te halen, waarvan 2 uit de kernsectoren life sciences en creatieve industrie. In totaal leverde dit 
€5,42 miljoen aan investeringen en 107 arbeidsplaatsen op. Ook is een buitenlands bedrijf behouden voor de 
provincie. Ter verbetering van het vestigingsklimaat is de internationale school opgericht en in augustus 2012 van 
start gegaan. In de twee bijlagen vindt u een meer uitgebreide beschrijving van de resultaten en een overzicht 
van de buitenlandse bedrijven die zich in 2012 in provincie Utrecht hebben gevestigd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het realiseren van minimaal 40 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven in de periode 2012-2015. 
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De conclusies vermeld in de rapportage Internationale acquisitieresultaten 2012 zijn opgenomen in het jaarplan 

voor 2013. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  



 

  

 

Kennis te nemen van deze brief en de bijbehorende bijlagen. 
 
Bijlagen 

1. Rapportage Internationale acquisitieresultaten 2012 
2. Overzicht nieuwe buitenlandse bedrijven in provincie Utrecht (vertrouwelijk, niet openbaar) 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
De secretaris, 
 
 


