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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 29 oktober 201 5
Ons kenmerk 441 3.4 I 20 1 5004621
Behandeld door de heren E. Hoppenbrouwer (0592) 36 54 76 en J. Bos
(0592) 36 54 00
Onderwerp: Afvaardiging naar Chin Yangling Agricultural High-Tech Fair

Geachte voorzitter/leden,
ln september van dit jaar bent u per brief op de hoogte gebracht van een ambtelijke
reis naar China om beoogde investeringen van Chinese partners in Drenthe/Emmen
te verkennen. Van I oktober tot en met 14 oktober 2015 is een ambtelijke delegatie
vanuit de provincie Drenthe en de gemeente Emmen afgereisd naar de provincie
Shaanxi en de Yangling Agriculture HiTech Demonstration Zone in China. De
Chinese overheidspartijen en ondernemers hebben blijk gegeven van serieuze interesse in vestiging in Drenthe/Emmen. Hoge ambtenaren van de Shaanxi Provincie en
Yangling Demonstration Zone en CEO's van enkele bedrijven hebben veel tijd en
energie geleverd om in een goede ambiance over het China Holland Agriculture Park
(CHAP) en de projecten met ons van gedachten te wisselen. Deze inzet wordt alleen
gedaan als de interesse serieus is, zo is de mening van onze adviseur van de NAFTC
in China.

Omdat Nederland een sterke naam heeft op het gebied van agriculture/logistieUtechnologie wil men graag in Nederland een CHAP neerzetten. Zo zijn in Nederland twee
topuniversiteiten op het gebied van landbouw (WUR/RUG) gesitueerd. Drenthe/
Emmen is aantrekkelijk vanwege de relatief lage grondprijzen, de beschikbaarheid
van veel grond en de reeds aanwezige sterke landbouwsector.
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Van 5 tot 9 november 2015 wordt dé Agribeurs in Yangling gehouden: de China
Yangling Agricultural High{ech Fair (CAF). Yangling is de Agriregio van China.
De verwachting van de Chinezen is dat er een bestuurlijke afvaardiging vanuit de
provincie Drenthe aanwezig zal zijn om deel te nemen in een Forum. Via dit Forum
worden vijf verschillende thema's behandeld. Eén daarvan is het CHAP. Yangling en
de Shaanxi Provincie hechten er waarde aan dat er een bestuurder aanwezig is om
een presentatie te geven en om de samenwerking op dit gebied te beklinken door de
ondertekening van een aantal (pre)overeenkomsten. De reis inclusief verblijf kost circa
€ 11.000,-; deze komt voor rekening van de provincie Drenthe. China heeft aangeboden de kosten te vergoeden. Wij kiezen ervoor deze kosten voor eigen rekening te
nemen om onafhankelijkheid te behouden.
De bij het project betrokken gedeputeerde zal samen met twee adviseurs van de provincie afreizen naar deze beurs. Wij laten ons hierbij steeds ondersteunen door deskundigen zodat voortgang en kans van slagen in dit proces steeds beoordeeld en
geëvalueerd kunnen worden. Een Chinese afvaardiging van de NFIA (Netherlands
Foreign lnvestment Agency, als onderdeel van het Ministerie Economische Zaken) in
China zal de delegatie ondersteunen. Vanuit een protocollaire missie is, naast het
verder versterken van een bestendige relatie en onderling vertrouwen, het ondertekenen van een aantal (pre)overeenkomsten en het voor het voetlicht brengen van
het China-Holland Agriculture Parc bij ondernemers het doel. De gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht om van dit project een succes te maken. Er blijft echter
wel een risico dat er voor dit project geen resultaat geboekt gaat worden.
De gemeente Emmen zal dit keer de delegatie niet vergezellen. De provincie heeft de
rol van relatiebewaker en aanjager, de gemeente heeft de rol van uitvoerder op projectniveau. Uitvoering op projectniveau is tijdens de beurs niet aan de orde. ln de tussentijd werkt Emmen, samen met de Chinese partners, wel verder aan de businessplannen.
De goede samenwerking tussen de Chinese overheid en de provincie Drenthe/gemeente Emmen wordt bevestigd door dit bezoek. Het wordt door alle partners gezien
als de volgende stap in het traject tot mogelijke Chinese investeringen in Drenthe/
Emmen.
Hoogachtend,
Gedep
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