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Bijlage(n): Uitvoeringsplan Internationale acquisitie 

 Begrotingswijziging 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Het Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-2015 is een uitwerking van de Economische Visie 

2020. In lijn met de Economische Visie 2020 ontwikkelen we een proactieve acquisitieaanpak voor de 

kernsectoren creatieve industrie, life sciences en duurzaamheidseconomie.  

 

Buitenlandse ondernemingen leveren een vitale bijdrage aan de Nederlandse economie en creëren 

substantiële directe (782.000 arbeidsplaatsen) en indirecte werkgelegenheid. Binnen de provincie 

Utrecht zijn deze ondernemingen verantwoordelijk voor ruim 10% van de arbeidsplaatsen met een 

totale werkgelegenheid van circa 58.000 personen. Vestigingen van buitenlandse bedrijven in de 

provincie Utrecht zijn overwegend afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten, de laatste jaren is 

echter het aandeel projecten uit Azië het grootst.  

 

De afgelopen jaren waren de acquisitie inspanningen voornamelijk gericht op gaming (als onderdeel 

van de sector creatieve industrie). Op dit gebied zijn in de afgelopen jaren een vijftal nieuwe projecten 

gerealiseerd. De provincie is minder succesvol geweest in het aantrekken van life sciences en 

medische technologie bedrijven. Een waarschijnlijke oorzaak is de geringe beschikbaarheid van 

geschikte huisvesting voor deze doelgroep. Eén en ander kan ook te maken hebben met de pas recent 

op gang gekomen acquisitie-inzet op deze sector. Duurzaamheidseconomie is een cluster in 

ontwikkeling binnen de provincie Utrecht en met de ontwikkeling van het cluster zal ook de acquisitie 

inspanning mee ontwikkelen tot een gerichte acquisitieaanpak.  

 

Om succes te kunnen hebben in de kernsectoren is het noodzakelijk om proactief bedrijven te 

benaderen met een voor elke sector specifieke en karakteristieke propositie. De wijze waarop 

potentiële vestigers zullen worden benaderd varieert per sector en activiteit. Voorbeelden van 

activiteiten zijn; internationale promotie, het bouwen en onderhouden van netwerken, het organiseren 

van evenementen, bedrijfsbezoeken en beursdeelname.  Het programma ‘Strategisch 

Accountmanagement’ zal worden geïntensiveerd, teneinde bestaande vestigers in de provincie te 

behouden, te verankeren en te laten expanderen. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de 
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Utrechtse gemeenten en wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Netherlands Foreign 

Investment Agency (NFIA, onderdeel van ministerie EL & I). 

 

Ten slotte stelt de provincie zich tot doel de noodzakelijke randvoorwaarden te realiseren voor het 

behouden van een aantrekkelijk, internationaal vestigingsklimaat in de provincie. Deze 

randvoorwaarden zijn onder andere het ontwikkelen van een expat desk en het opzetten van een 

internationale school. 

 

Voorgeschiedenis 

In 2008 heeft de provincie de acquisitie van buitenlandse bedrijven geïntensiveerd. De uitvoering van 

het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven 2008-2011 heeft tot nu toe geleid tot 32 nieuwe 

investeringsprojecten. Het Coalitieakkoord 2012-2015 voorziet in een meer structurele invulling van 

de internationale acquisitie. 

 

Essentie / samenvatting 

Het Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-2015 is een uitwerking van de Economische Visie 

2020. Bij de acquisitie van kennisintensieve buitenlandse bedrijven kiezen we voor een proactieve 

benadering van bedrijven in de kernsectoren life sciences, creatieve industrie en duurzaamheids-

economie. We zetten daarbij diverse acquisitie instrumenten in zoals bedrijfsbezoeken, deelname aan 

beurzen, versterken van netwerken, organiseren van evenementen, sociale media en de website.  

Daarnaast zetten we in op behoud en uitbreiding van reeds gevestigde buitenlandse bedrijven via een 

intensief bezoekprogramma en het organiseren van bijeenkomsten. Ten slotte willen we ook de 

noodzakelijke randvoorwaarden voor een aantrekkelijk internationaal vestigingsklimaat realiseren, 

zoals een internationale school. Bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven werken we samen met het 

Netherlands Foreign Investment Agency (onderdeel ministerie EL&I), de Utrechtse gemeenten en  

de andere regionale acquisitiepartners zowel binnen als buiten de Noordvleugel. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

We willen in de periode 2012-2015 minimaal 40 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven 

realiseren waarvan 30% in de kernsectoren life sciences, creatieve industrie en duurzaamheids-

economie. Dit kunnen nieuwe vestigingen zijn maar ook uitbreidingsinvesteringen bij bedrijven die al 

in Nederland gevestigd zijn. 

 

Financiële consequenties 

De kosten van het voorliggende acquisitieplan bedragen € 2,28 mln. (0,557 mln euro per jaar). De 

dekking komt mede uit de middelen die vanaf 2012 structureel beschikbaar zijn gesteld voor de 

intensivering van het economisch beleid (€ 1,183 mln.). Daarnaast worden reeds bestaande structurele 

middelen ingezet, alsook € 0,225 mln. vanuit het Netherlands Foreign Investment Agency. Middels 

bijgevoegde begrotingswijziging worden de diverse wijzigingen verwerkt in de provinciale begroting. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

geen 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

nvt 
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Voorgesteld wordt:  

Te besluiten het Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie vast te stellen. 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit 

 

 

Besluit van 30 januari 2012  

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25-10-2011, afdeling ECM, nummer 80960676; 

 

Gelezen  

het voorstel van de Gedeputeerde Staten betreffende Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie;  

 

Overwegende dat 

- Het uitvoeringsplan Internationale Acquisitie de nadere invulling is van de Economische Visie 2020 

en de afspraken in het Coalitieakkoord. 

- Internationale acquisitie een belangrijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid en de economische 

slagkracht van de provincie Utrecht. 

- Intensivering van de inspanningen nodig is om de acquisitieresultaten te verbeteren. 

- Een proactieve en gerichte aanpak  nodig is om de acquisitieresultaten te verbeteren. 

- Na de focus op de creatieve industrie zoals ingezet in de periode 2008-2011 het nu noodzakelijk is 

om ook de sectoren life sciences en duurzaamheidseconomie proactief te gaan benaderen. 

 

Gelet op  

Artikel 158 van de Provinciewet 

 

Besluiten:  

1. voor de komende vier jaar € 1.183.000 beschikbaar te stellen vanuit de middelen voor de 

intensivering van het economisch beleid voor de invulling van het Uitvoeringsplan Internationale 

Acquisitie. 

2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  

 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 158 Provinciewet 

 

2. Beoogd effect 

We willen in de periode 2012-2015 minimaal 40 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven 

realiseren waarvan 30% in de kernsectoren life sciences, creatieve industrie en 

duurzaamheidseconomie. Dit kunnen nieuwe vestigingen zijn maar ook uitbreidingsinvesteringen bij 

bedrijven die al in Nederland gevestigd zijn. 

 

3. Argumenten 

- Het uitvoeringsplan Internationale Acquisitie is de nadere invulling van de Economische Visie 2020 

en de afspraken in het Coalitieakkoord. 

- Internationale acquisitie levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de economische 

slagkracht van de provincie Utrecht. 

- Intensivering van de inspanningen is nodig om de acquisitieresultaten te verbeteren. 

- Een proactieve en gerichte aanpak is nodig om de acquisitieresultaten te verbeteren. 

Na de focus op de creatieve industrie zoals ingezet in de periode 2008-2011 is het nu noodzakelijk om 

ook de sectoren life sciences en duurzaamheidseconomie proactief te gaan benaderen. 

 

4. Kanttekeningen 

-  Acquisitie van buitenlandse bedrijven is een investering waarvan de resultaten onzeker en niet direct   

zichtbaar zijn. Investeringsbeslissingen van bedrijven zijn vaak langdurige processen. De concurrentie 

van andere regio’s wordt steeds groter en ook de conjunctuur is van invloed op 

investeringsbeslissingen van bedrijven. 

- De provincie Utrecht neemt ook deel aan het Utrecht Investment Agency (UIA). UIA is een 

samenwerking tussen de gemeente Utrecht, de gemeente Amersfoort, de provincie Utrecht en een 

aantal marktpartijen. UIA is gericht op het aantrekken van Nederlandse bedrijven. De activiteiten van 

het UIA zijn complementair aan onze internationale acquisitieactiviteiten. 

 

5. Financiën 

Kosten 

In de jaren 2008-2011 heeft de provincie Utrecht 32 investeringsprojecten aangetrokken met  

voornamelijk in de kernsector creatieve industrie een actieve acquisitiebenadering. In het voorliggend 

Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie ligt het ambitieniveau op 40 projecten waarvan 30% in de 

kernsectoren, en met een actieve acquisitie-benadering voor alle drie de kernsectoren.  

Ten behoeve van de periode 2012-2015 is er per jaar een budget van € 557.000 nodig (was in 2008-

2011 een bedrag van € 455.000) om het gewenste ambitieniveau Internationale Acquisitie te kunnen 

bereiken. Totale kosten voor 4 jaar komen daarmee op € 2.228.000.  

 

Kosten 2012-2015 Totaal 

Potentiele vestigers € 1.464.000 

Reeds aanwezige buitenlandse bedrijven € 440.000 

Randvoorwaarden verbeteren € 52.000 

Internationale promotie € 272.000 

Totaal kosten € 2.228.000 
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Dekking 

De kosten voor de uitvoering van het acquisitieplan 2012-2015 worden gedekt uit bestaande  

provinciale structurele middelen van € 205.000 per jaar (totaal € 820.000). Van het NFIA (ministerie  

EL&I) ontvangen we de komende 3 jaar een vergoeding van € 225.000 voor de uitvoering van  

strategisch accountmanagement. Het gat tussen het benodigde budget en de structurele provinciale  

middelen aangevuld met de bijdrage NFIA, bedraagt € 1.183.000 voor vier jaar. Voorgesteld wordt de  

beschikbare middelen voor de intensivering van het economisch beleid, hiervoor in te zetten. Het  

acquisitieplan is onderdeel van het economisch beleid. Middels een begrotingswijziging willen we  

deze coalitiemiddelen toevoegen aan programma 6.  Zie onderstaande tabel voor de dekking van de  

kosten 2012-2015: 

 

Dekking Totaal 

Reeds bestaande structurele middelen PU € 820.000 

stelpost intensivering economisch beleid  € 1.183.000 

Bijdrage NFIA € 225.000 

Totaal dekking € 2.228.000 

 

6. Realisatie 

Na het vaststellen van het Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-2015 in PS wordt dit plan 

vanaf 1 Januari 2012 geïmplementeerd. We zullen PS jaarlijks via een statenbrief informeren over de 

voortgang. 

 

7. Juridisch 

Nvt 

 

8. Europa 

Nvt 

 

9. Communicatie 

Nader te bepalen 

 

10. Bijlagen 

Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-2015 

Begrotingswijziging 

 


