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Ter informatie 

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting

De afgelopen maanden is er met verschillende partners in de regio Utrecht en landelijk gewerkt aan een bid voor 

het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) om een derde locatie hier in Utrecht te 

laten vestigen. Helaas is gebleken dat er te weinig financiële middelen beschikbaar waren tussen de partners om 

dit mogelijk te maken. 

De Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit en research hebben gezamenlijk een wetenschappelijk sterk 

bid kunnen aanbieden wat  Nederlandse kandidatuur  mogelijk  maakte.  Gezamenlijk  met  KNMI,  de gemeente 

Utrecht, provincie Utrecht,  ministerie van I&W en een groot aantal  andere partners,  is het  bid op inhoud en 

vestiging  aangevuld en was het bid op inhoud sterk en kansrijk voor ECMWF.

Echter om een competitief bid in te kunnen dienen, is berekend dat er een bedrag van minimaal 35 miljoen euro 

beschikbaar  zou moeten komen om vestiging van ECMWF-3 ook praktisch mogelijk  te maken.  Wij  kwamen 

gezamenlijk tot een aanbod van iets meer dan de helft van dit benodigde bedrag, waarop is besloten dat verder 

gaan in de BID procedure niet zou getuigen van realisme.

Gezien de stevige internationale concurrentie is dat helaas niet voldoende voor het opstellen van een bod dat 

serieus kans maakt. Daarom is in gezamenlijkheid besloten de werkzaamheden te staken, onze kandidatuur in te 

trekken en dus op 1 oktober geen bidboek in te dienen bij het ECMWF.
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Strijk 



Inleiding 

Samen met de gemeente Utrecht, Utrecht Science Park, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Wageningen 

was de provincie Utrecht van plan om een bid uit te brengen om het ECMWF zich te laten vestigen in Utrecht. In  

de  voorbereiding  tot  het  uitbrengen  van  het  bid  hebben  de  betrokken  partners  in  gezamenlijkheid  moeten 

besluiten het bid niet uit te brengen. Dit is voorafgaand aan de commissie BEM van 16 september 2020 aan 

Provinciale Staten medegedeeld. De vraag is gesteld of in een Statenbrief inzicht gegeven kan worden in de 

hoogte  van  het  bid.  

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

Vervolgprocedure / voortgang
Er is geen vervolgprocedure. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


