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Economische Zaken

Geachte leden van de raad,
Nederland is in de race om het Europese kennisinstituut Copernicus Services van het European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) te huisvesten. Vanwege de Brexit zoekt het
Europese instituut een nieuwe vestigingsplaats binnen de Europese Unie.
Op 24 maart jl. hebben wij u onder geheimhouding geïnformeerd over deelname aan de nationale
voorselectie voor vestiging van dit instituut in de regio Utrecht. De vestiging van het
Copernicusinstituut sluit naadloos aan op de doelen die wij en onze partners in de regio nastreven
met gezond stedelijk leven voor iedereen. Het past in de kenniseconomie gericht op de thema’s
klimaat, duurzaamheid en gezondheid die we willen realiseren in het Utrecht Science Park (USP).
Copernicus levert direct 150 banen op en verwacht wordt dat dit op termijn door kan groeien naar 250
banen. De indirecte werkgelegenheid (spin-off) in andere wetenschappelijke branches levert naar
schatting 900 extra banen op. Daarnaast zal de mogelijke komst van Copernicus nog extra
werkgelegenheid in gerelateerde branches opleveren. Denk hierbij aan meer vraag naar congressen,
hotels, catering, onderhoud, beveiliging en schoonmaakbedrijven.
Inmiddels heeft de Rijksoverheid besloten het bid van de regio Utrecht te ondersteunen. De coalitie
tussen Universiteit Utrecht en WUR Wageningen, het kenniscluster rond klimaat- en
gezondheidswetenschap en het Utrechtse vestigingsklimaat zijn onze voornaamste troeven. Daarbij is
het gemeentelijke aanbod om de huishoudens van Copernicus te ondersteunen bij de verplaatsing
naar onze regio een belangrijk element gebleken in de nationale voorselectie. Ook de brede
ondersteuning die Utrecht heeft gekregen van instituten en bedrijven die uitkijken naar de
samenwerking met Copernicus hebben het Utrechtse bid kracht bijgezet.
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Samen met onze partners, de nationale overheid, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit &
Research, provincie Gelderland, provincie Utrecht en ontwikkelingsmaatschappij Oost NV kijken we
uit naar de Europese selectie. Op 10 september leveren de internationale kandidaten hun bidbook
in. Vervolgens wordt in december van 2020 een besluit genomen door Copernicus.
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