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Over het algemeen was er  waardering voor dit stuk, echter wel een aantal opmerkingen en 
vragen: 

• Welke activiteiten vallen onder de post “potentiele vestigers” van € 1,4 miljoen? 
• Kan GS afgerekend worden  op de genoemde minimaal 40 investeringsprojecten? 
• Kan er periodiek gerapporteerd worden over de voortgang?  
• Is er een nadere te differentiëren binnen de 30% inzet op de kernsectoren en is het 

daarnaast wel goed om maar 30% op deze sectoren in te zetten? Welke aanpak is er 
voor de overige 70%? 

• De focus ligt erg op Azië en Noord-Amerika, Is het niet goed om meer naar de BRIC-
landen en naar Europa te kijken? 

• In plaats van een haalbaarheidsstudie voor een expat desk kan beter doorgepakt 
worden naar realisatie ervan. Neem daar ook bestaande initiatieven uit de markt in 
mee. 

• Hoe worden de resultaten op het gebied van de acquisitie van life-sciencesbedrijven 
verbeterd. 

• Aandacht voor samenwerking met de gemeente Utrecht en een visie op de as 
Amsterdam-Schiphol-Utrecht wordt gemist. 

• Hoe kan het dat, hoewel de provincie Utrecht Europees gezien de meest competitieve 
regio is, er minder dan gemiddeld (ten opzichte van de andere provincies) 
hoofdkantoren van internationale bedrijven zijn gevestigd. Kan er cijfermatig inzicht 
komen? 

• Het NFIA is voor de provincie Utrecht belangrijk; waarom dan een separate 
provinciale acquisitie? 

• Voorkomen moet worden dat we bedrijven bij andere provincies wegkapen. 
• Waarom wordt dit geheel niet bij de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 

ondergebracht? 
 
In zijn beantwoording ging gedeputeerde Van Lunteren in op de naar voren gebrachte 
aspecten. De genoemde € 1,4 miljoen is voor specifieke projecten, maar ook voor bv. 
handelsmissies. Afrekenen op resultaten is uiteraard akkoord; via jaarlijkse rapportages zal 
verantwoording worden afgelegd. De 70% inzet is juist op het samen optrekken met het 
NFIA; daarnaast 30% actie op eigen kernsectoren. Gedeputeerde is het eens dat m.n. 
Duitsland belangrijk voor ons is. Gekeken wordt hoe dit verder vorm kan worden gegeven. Te 
veel versnippering is niet goed; waardoor er minder aandacht voor Brazilië en Rusland is, 
maar wel voor China en India. Er wordt met andere overheden samengewerkt en er is geen 
sprake van concurrentie tussen provincies m.b.t. het binnenhalen en/of wegkapen van 
bedrijven. Het initiatief van een expat desk elders is pas recent bekend; ingezet wordt op een 
eigen desk, te vestigen in het provinciehuis. In de toekomst zal meer aandacht worden 
geschonken aan bedrijven op het gebied van duurzaamheid en life-sciences. Hoofdkantoren 
van internationale bedrijven zitten vooral op de Zuidas. Er zal een overzicht worden gegeven. 
Het is goed om vooral in te zetten op vestingen van bedrijven uit de kennissector en aandacht 



te geven aan innovatie. De Economische Visie is de kapstok voor het te voeren beleid. De 
Economische Agenda zal ingaan op de economische zwaktes. 30% inzet op bedrijven uit de 
kernsectoren is realistisch; ophogen naar bv. 50% is te ambitieus. Onderbrengen van de 
acquisitie bij de OMU is niet wenselijk De OMU richt zich op herstructureringslocaties. Het 
is echter wel goed om te proberen acquisitie, en daarmee mede-investeerders, bij 
herstructurering te betrekken. 
 
De commissie is van mening dat dit een sterstuk kan zijn voor de vergadering van Provinciale 
Staten van 30 januari 2012. 
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