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Onderwerp: Schriftelijke beantwoording ex art.
47 van het RvO aan het College van GS, gesteld
door Mw. N. van ‘t Hooft en W.J. Bos, leden van
de PvdA fractie, P.W. Duquesnoy lid van de SP
fractie en J. Fastl, lid van de GroenLinks fractie,
betreffende een reis naar Japan door
gedeputeerde Ekkers.

Schriftelijke beantwoording ex art. 47 van het Reglement van Orde aan het College van Gedeputeerde
Staten gesteld door Mw. N. van ‘t Hooft en W.J. Bos, leden van de PvdA fractie, P.W. Duquesnoy lid van
de SP fractie en J. Fastl, lid van de GroenLinks fractie, betreffende een reis naar Japan door gedeputeerde
Ekkers.
Toelichting
Het is gebruikelijk dat het overleg van fractievoorzitters vooraf geïnformeerd wordt over buitenlandse
reizen van leden van het college van GS, exclusief de reizen naar Brussel in het kader van activiteiten voor
de Europese Gemeenschap.
Uit het GS verslag van 15 juli is ons gebleken dat u het voornemen had om een provinciale delegatie van
vijf personen onder leiding van de gedeputeerde EZ op acquisitiereis te zenden naar Japan van 4 t/m 11
oktober. Van deze reis is tot op heden geen melding gemaakt aan de fractievoorzitters.
Wel is er, eveneens op 15 juli 2008, een persbericht door de provinciale voorlichting verstrekt waarin
melding wordt gemaakt van een provinciale acquisitiemissie van 4 t/m 10 oktober naar de Tokio Game
Show in Japan.
In verband daarmee hebben wij de volgende.
Vragen
1. Waarom is het overleg van fractievoorzitters niet geïnformeerd?
Antwoord: GS hebben op 15 juli 2008 besloten de statenbrief en het bijbehorende formulier Melding
Buitenlandse Reis (2008/18) vast te stellen en ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten (zie
bijlage 1).

2. (a) Is er voor deze reis een besluit genomen in het college van GS op basis van een ambtelijk
advies? (b) Zo ja, kunt u dat advies overleggen? (c) Zo nee, op grond waarvan heeft het college van
GS besloten tot het maken van deze reis?
Antwoord: GS hebben op 15 juli 2008 op basis van een ambtelijk advies een besluit voor deze reis
genomen. Voor het ambtelijk advies (B-stuk) verwijzen wij naar bijlage 1. De acquisitiereis maakt
onderdeel uit van het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven 2008-2011 dat PS op 23 juni 2008
hebben vastgesteld (2008MME14). Het Actieplan Acquisitie Buitenlandse Bedrijven 2008-2011 is een
uitwerking van het Economische Beleidsplan 2007-2011 dat PS op 17 december 2007 hebben
vastgesteld (PS2007MME06).
3. Welke personen, c.q. functionarissen maakten deel uit van de delegatie van de provincie Utrecht?
Antwoord: Zoals genoemd in het formulier Melding Buitenlandse Reis (bijlage 1) bestond de delegatie
uit de gedeputeerde EZ (dhr. mr. J.H. Ekkers), de teamleider Economie en Vrije Tijd (mevr. drs. Y.
Ledoux), 2 acquisitiemedewerkers (mevr. drs. V. Sassen en dhr. drs. D. van Wingerden) en het hoofd
Internationale Zaken (dhr. drs. P.P.C. Rupert)
4. Wat is de reden voor de uitzonderlijk forse omvang van deze delegatie van de provincie Utrecht?
Antwoord: Het aantal delegatieleden vloeit voort uit het programma dat uit verschillende onderdelen
bestond die grotendeels gelijktijdig plaats vonden. De gedeputeerde EZ, de teamleider Economie en
Vrije Tijd en het hoofd Internationale Zaken bezochten hoofdkantoren van grote Japanse bedrijven met
een Europees hoofdkantoor of dochteronderneming in Utrecht. Tegelijkertijd bezochten de
acquisitiemedewerkers Japanse gaming bedrijven die geïnteresseerd zijn zich in Nederland te vestigen
of te gaan samenwerken met Nederlandse partijen. Tevens bemanden de acquisitiemedewerkers een
stand op de Tokyo Game Show. Voor meer informatie over het programma verwijzen wij naar bijlage 1.
5. Wanneer kunnen de Staten het bij handelsmissies gebruikelijke verslag, zo mogelijk met concrete
resultaten, van deze reis verwachten?
Antwoord: De statenbrief met het verslag van de acquisitiemissie zal na behandeling in GS op 25
november aan PS toegezonden worden.
6. (a) Namen er nog andere Nederlandse overheden deel aan deze acquisitiemissie? (b) Zo ja, hoe
omvangrijk waren deze delegaties?
Antwoord: Er namen geen andere Nederlandse overheden deel aan de acquisitiemissie van de
provincie Utrecht. De deelnemers van de provincie werden wel inhoudelijk ondersteund door de
directeur van de Taskforce Innovatie regio Utrecht (Alma Schaafstal) en de zakelijk directeur van de
Dutch Game Garden (Viktor Wijnen). Zij reisden op kosten van hun organisatie met de provinciale
delegatie mee. De acquisitiemissie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Netherlands
Foreign Investment Agency in Tokio dat een onderdeel is van het ministerie van EZ. Tijdens de Tokyo
Game Show waren ook de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden vertegenwoordigd met een
stand.

7. Wat zijn de all-in kosten van deze reis geweest voor alle personen die namens de provincie Utrecht
aan deze reis hebben deelgenomen?
Antwoord: Zoals aangegeven in het formulier Melding Buitenlandse Reis (bijlage 1) bedragen de
kosten ca. € 50.000.
8. Op 6 en 7 oktober jl. vonden in Amersfoort de Dutch Game Awards plaats. Veertig bedrijven
brachten meer dan 60 computerspellen op deze beurs. Amersfoort wil zich met de groeiende
creatieve economie profileren op het terrein van de game industrie. Kunt ons informeren of de
provincie Utrecht was vertegenwoordigd bij de Dutch Game Awards?
Antwoord: De uitreiking van de Dutch Game Awards heeft niet op 6 en 7 oktober plaatsgevonden maar
zal op 6 en 7 november a.s. plaatsvinden tijdens het evenement Game in the City. Vanuit het
programma Cultuur en Economie draagt de provincie € 50.000 bij aan dit evenement. Op 6 november is
de provincie ambtelijk vertegenwoordigd en gedeputeerde Ekkers zal de Game Awards uitreiken.

