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Met deze brief informeren wij u over de deelname van de wethouder Economische Zaken 

aan een missie naar Brazilië vanuit de Amsterdamse regio, conform art. 17 van de 

verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden en wethouders. 

In de metropoolregio Amsterdam bestaat een intensieve samenwerking op het gebied van 

het behouden en aantrekken van buitenlandse investeringen. In het buitenland wordt deze 

regio gepresenteerd als "Amsterdam Metropolitan Area". De partners in deze samenwerking 

(amsterdam inbusiness (aib)) leveren daarbij hun bijdrage aan het positioneren van 

Amsterdam Metropolitan Area (AMA) als uitstekende vestigingslocatie voor buitenlandse 

bedrijven. 

De Amsterdamse regio brengt onder leiding van de wethouders Economische Zaken c.a. 
van Haarlemmermeer en Amsterdam een bezoek aan Brazilië. De reis vindt plaats van 

22 tlm 29 juni 2013. De kosten van deze reis worden voor volledig gedekt door amsterdam 

in business. 

Brazilië is een van de BRIC landen en een van de snelst groeiende economieën met een 

hoog potentieel aan investeerders voor Europa I Nederland I AMA. Binnen een paar jaar is 

Brazilië uitgegroeid tot de 6de economie van de wereld. Er is steeds meer beweging in de 

internationale interesse van Brazilië, en men houdt zich ook meer bezig met de mondiale 

handel. 
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Brazilië is een van de focuslanden binnen amsterdam inbusiness. Samen met de 

Netherlands Foreign lnvestment Agency, die sinds vorig jaar een nieuw kantoor heeft 

geopend en de ambassade van Brazilië, hebben wij de markt in kaart gebracht en richten wij 

ons op de juiste prospects die internationale ambities hebben. Hieruit zijn 60 potentiële 

bedrijven geselecteerd die in interessant zijn voor Nederland. Op deze bedrijven wordt actief 

acquisitie gepleegd. Het doel is om ruim 50 bedrijven uit te nodigen voor het 

investeringsseminar, waarvan wij 10% willen interesseren om te investeren in onze regio. 

Tijdens deze reis zullen dan ook diverse bedrijfsbezoeken plaatsvinden. 

Deze bestuurlijke reis is georganiseerd rondom de jubileumtour van het Koninklijk 

Concertgebouw Orkest. Tijdens en rondom de optredens zijn ook diverse zakelijke 

evenementen georganiseerd, waarvoor de Braziliaanse relaties worden uitgenodigd. 

De delegatie bestaat naast de beide wethouders Economische Zaken uit een ambtelijk 

beleidsmedewerker van aib die actief is in de internationale marketing en acquisitie. Ook het 
Nederlandse bedrijfsleven sluit zich aan. De missie zal ter plaatse begeleid worden door de 

het eerder genoemde Netherlands Foreign lnvestment Agency (ministerie van Economische 

Zaken). 

De deelname aan deze reis past binnen de doelstellingen en ambities op het gebied van 

regionale promotie en acquisitie die met de collega-bestuurders in de Noordvleugel regio zijn 

afgesproken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

~u gem e ter en wethouders van de gemeente Haarle!_llmermeer, 
·de secre n , de g meester, 


