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Geachte heer Dercksen,

Toelichtinq:
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de statenvragen van de PW-fractie, naar aanleiding van
de studiereis naar Boston van gedeputeerde Van den Berg c.s.

1. Welke nieuwe ideeën zijn opgedaan voor wat betreft het vestigingsklimaat voor Life Sciences and
Health? Kon die kennis niet anders worden opgedaan dan door middel van een buitenlandse reis?

Antwoord:
We hebben inzicht gekregen in het life sciences-ecosysteem in Boston; hoe het is ontstaan, hoe het is
georganiseerd en hoe het werkt. De manier van samenwerken van universiteiten, ondezoeksinstituten
en bedrijven, van startups tot multinationals, is uniek te noemen, mede door de dichtheid aan
kennisbedrijven, de expertise en de toegang van bedrijven tot risicokapitaal. Tevens is het belang van
het beschikbaar stellen van (lab)ruimtes en gedeelde faciliteiten voor startups en overige biotech
bedrijven nog eens extra onderstreept.

Die informatie, en ook inspiratie, wordt alleen opgedaan in confrontatie met de mensen die de
infrastructuur (mede) organiseren, namens overheid en namens de bedrijven die er gebruik van
maken.

Andere deelnemers van de reis waren de wethouders van Amsterdam en Leiden (de laatste vanwege
het in Leiden gevestigde Bio Science Park), vertegenwoordigers van de Netherlands Foreign
lnvestment Agency (NFlA, onderdeel Ministerie EZK), de directeur van lnnovation Quarter
(ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid Holland), de directeur van de vereniging van lnnovatieve
geneesmiddelen en de toekomstig voozitter van lnvest-Nl Wouter Bos. De gezamenlijkheid heeft er
tevens voor gezorgd dat er een goede basis is gelegd voor meer samenwerking op het gebied van life
sciences & health.

2. Ook Utrecht lijkt zich nu te hebben gecommitteerd aan het gezamenlijk faciliteren van EMA en aan
EMA gerelateerde bedrijven. Wat houdt dat voor de provincie Utrecht concreet in? ln hoevene was PS
daarbij betrokken?
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Antwoord:
PS is op twee momenten geïnformeerd over de betrokkenheid van de provincie Utrecht bij de EMA:

l. Via Statenbrief d.d. l2 juniil. (nummer:81CF3AEF) is het plan Trade en Invest Utrecht Region-
Strategie, organisatie en werkplan 2018 aan PS aangeboden. ln de Statenbrief is de voorgenomen
extra inspanning met betrekking tot de EMA aangekondigd.

ll. ln Kadernota2019-2022 en Voorjaarsnota 2018 (pag. 4a), behandeld in de PS-vergadering van 9
julijl., is het onderwerp als volgt benoemd:

'Er zijn 2400 bedrijven in beeld die in de slipstream van de European Medicines Agency (EMA) naar
Nederland zouden kunnen komen. Utrecht Region wil hier graag de vruchten van plukken en is bereid
de handen ineen te slaan. De provincie (lnvest Utrecht) is trekker van de regionale EMA Taskorce en
maakt tevens deet uit van de nationale EMA Taskforce samen met Zuid-Holland (lnnovation Quarter)
en Amsterdam. Daamaast heeft Amsterdam een beroep gedaan op omliggende regio's voor
ondersteuning bíj huisvesting, intemationale school etc. De komst van EMA met 900 medewerkers en
hun gezinnen is een majeure operatie die Amsterdam niet alleen kan realiseren. Utrecht Region heeft
bestuurlijk steun toegezegd.'

3. Heeft u een inventarisatie gemaakt van het type werkgelegenheid dat dit schept? Zo ja, graag een
opgave? Zo nee, waarom zouden wij bedrijven aantrekken waarvan wij niet weten of een
gekwalificeerd personeel voor is, waardoor ook het personeel in het buitenland dient te worden
geworven?

Antwoord:
Zoals gezegd is er een inventarisatie gemaakt van 24OO bedrijven die in navolging van de EMA naar
Nederland zouden kunnen komen. Vanwege de onduidelijke uitkomst van de Brexit-onderhandelingen
is het nu nog niet bekend hoe dit precies zal uitpakken. Veel bedrijven wachten het resultaat van die
onderhandelingen af.

Het zal met name gaan over bedrijven in de life sciences & health (lsh), maar ook servicebedrijven
voor de lsh-industrie (juridisch, recruitment, logistiek). De vestiging van nieuwe (buitenlandse)
bedrijven levert zowel directe als indirecte werkgelegenheid op, in dit geval voor hoog en lager
opgeleiden. Voor bedrijven zelf is de aanwezigheid van voldoende potentieel personeel doorgaans een
belangrijke vestigingsplaatsfactor.

4. Hoeveel extra CO2 uitstoot heeft deze reis opgeleverd? Waarom acht u nu klaarblijkelijk die extra CO2
uitstoot en die verschrikkelijke klimaatverandering inelevant?

Antwoord:
Het is inderdaad bekend dat CO2-uitstoot nadelige gevolgen heeft voor het klimaat.
Deze gevolgen hebben wij daarom meegenomen in onze ovenregingen om deel te nemen aan deze
missie. De totale CO2 uitstoot voor deze vlucht ligt tussen de 5867 en 12448 kilo CO2.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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