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Geachte heer Dercksen,  
 
In overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording 
hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen.  
 
Toelichting  
 
Engeland gaat de EU gaat verlaten, de Brexit is een feit. In Engeland zijn meerdere Europese instellingen 
gevestigd, die mogelijk naar een EU land willen of moeten verhuizen. De Partij voor de Vrijheid heeft daarover 
de navolgende vragen die wij hieronder voorzien van een antwoord: 
 

1. Is het college bekend dat Europese instellingen van Engeland naar EU-lidstaten willen verhuizen? 
 
Antwoord 1  
Het College is zich zeer bewust van EU instellingen die door Brexit naar EU-lidstaten moeten verhuizen. Zoals 
bekend heeft Utrecht actief meegedaan in het Nederlandse bid om de European Medicine Agency (EMA) naar 
NL te halen. 
 

2. Doet het college actief acquisitie of neemt zij initiatieven of doet zij mee aan initiatieven, om dergelijke 
Europese instellingen naar de provincie Utrecht te verplaatsen?  

 
Antwoord 2 
De provincie Utrecht draagt financieel bij aan de exploitatie van de ROM. Dit doet zij samen met andere 
partners. Indirect draagt de provincie Utrecht dus bij aan de acquisitie van Europese instituten of andere 
bedrijven om zich te vestigen in onze provincie. 
Op dit moment is de provincie Utrecht betrokken bij een BID op het Copernicus instituut van het European 
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Zie hiervoor het antwoord bij vraag 3. 
 

3. Wil het college ons hierover uitgebreid, desnoods onder geheimhouding, informeren?  
 
Antwoord 3 
Op dit moment heeft de regio Utrecht zich gekwalificeerd als de locatie van het nationale bid voor het 
aantrekken van het Copernicus instituut, onderdeel van het ECMWF, nu gevestigd te Reading. Het Copernicus 
instituut is een Europees zeer gerenommeerd instituut dat onderzoek doet naar Klimaat. Copernicus bestaat uit 
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de volgende onderdelen 1.Earth observation programme, 2. Copernicus Atmosphere Monitoring Service 
(CAMS) and 3. Copernicus Climate Change Service (C3S).  
PS is via een geheime statenbrief d.d. 15 mei 2020 geïnformeerd over het bid. Daarnaast staat het uitgebrachte 
bid voor Copernicus ook in de kaderbrief benoemd inclusief het bedrag van €2.000.000 dat de provincie vrij wil 
maken. Het totale financiële bid is geheim vanwege de concurrentie met andere landen die zich ook kandidaat 
stellen als vestigingslocatie. In oktober 2020 moet het Nederlandse bid worden aangeboden aan het ECMWF. 
De beslissing zal in december 2020 worden genomen. Deze data kunnen wijzigen vanwege de Covid-19 crisis. 
Het binnenhalen van een dergelijk toonaangevend instituut, draagt bij aan het bestaande kenniscluster in de 
regio Utrecht en de versterking en uitbreiding hiervan. Gezamenlijk met Wageningen heeft Utrecht een zeer 
passend ecosysteem zowel op wetenschappelijk gebied, als op het gebied van de aanwezigheid van bedrijven 
en instellingen, zoals het KNMI, RIVM, VodafoneZiggo, DTN, etc. De komst van Copernicus zal onze regionale 
kracht op het brede gebied klimaat versterken. Naast de banen die het instituut zelf meeneemt zal de vestiging 
van Copernicus ook zorgen voor indirecte banen bij Nederlandse bedrijven die diensten of producten leveren 
aan het instituut. 
Zoals toegezegd in de commissie BEM van 24 juni j.l. verzorgt het college graag een presentatie over het 
wetenschappelijk en economisch belang van dit instituut voor de provincie Utrecht. Het lijkt ons goed hierbij 
externe gasten uit te nodigen. De presentatie zal plaatsvinden op 2 september 2020 in de commissie BEM. 
Behalve Copernicus werken we op dit moment niet aan de vestiging van andere EU instituten. 
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