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Ondenrverp: Uitkomsten bestuurlijke reis China in november

Geachte voorzitter/leden,

Zoals in de brief aan uw Staten van 29 oktober 2015 gemeld heeft gedeputeerde

Van der Tuuk een bezoek aan de hi-tech landbouwbeurs in Yangling in de provincie

Shaanxi gebracht. Dit bezoek vond plaats van 2 tot 8 november jl. Gedeputeerde

Van der Tuuk is tijdens dit bezoek vergezeld door zijn bestuursadviseur en de

kabinetschef van de commissaris van de Koning. Verder is de delegatie ondersteund

door een vertegenwoordiger van de Netherlands Foreign lnvestment Agency (NFIA)

en de heer Li van Li lnternational. De heer Lifungeert bij alle contacten en reizen naar

China als tussenpersoon voor Nederlandse delegaties.

Aanleiding voor dit bezoek is de interesse van een groep Chinese investeerders in het

opzetten van een China-Holland Agricultural Businesspark in het Rundedal in Emmen.

ln het park wordt de productie van typisch Chinese gewassen voor de Europese markt

beoogd. Ook wordt gezocht naar intensieve samenwerking met onderzoeksinstituten

en bedrijven voor kennisuitwisseling en mogelijkheden voor een logistiek centrum.

Vertegenwoordigers van de Chinese overheid en van bedrijven verkennen sinds enige

tijd de mogelijkheden hiertoe. lnmiddels zijn enkele bezoeken aan Drenthe gebracht

van Chinese zijde.

De gemeente Emmen is in beeld bij de investeerders vanwege de beschikbaarheid

van grote arealen grond, gunstige grondpríjzen en de aanwezigheid van goed ge-

schoolde arbeidskrachten en kennisinstellingen.

Doel van het bezoek van gedeputeerde Van der Tuuk was vanuit een protocollaire

missie het ondertekenen van een aantal MOU's (Memorandum of Understandings),

het voor het voetlicht brengen van het China-Holland Agriculture Businesspark en het

verder versterken van een bestendige relatie en onderling vertrouwen.
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Gedeputeerde Van der Tuuk sprak op het internationale congres tijdens de landbouw-

beurs over de kansen en mogelijkheden om te investeren in Drenthe. Aansluitend

werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Drenthe en de Chinese

regionale overheid, waarmee de bedrijven uit die regio toestemming hebben om te
gaan investeren in Drenthe. Drie bedrijven hebben toegezegd op korte termijn de

ideeën verder uit te werken en met de gemeente Emmen in contact te treden over

deze verdere uitwerking. Dit zal plaatsvinden conform de ondertekende MOU's. Daar-

voor zijn door de gedeputeerde op de beurs MOU's getekend namens de gemeente

Emmen. De overheden in Drenthe hebben zich laten vertegenwoordigen door gede-
puteerde Van der Tuuk.

Verder hebben diverse ontmoetingen plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van

de overheid en het bedrijfsleven. Veel van de gesprekken zijn gericht op het elkaar
leren kennen, bevestigen van de continuiÏeit in de contacten en daarmee het opbou-
wen van onderling vertrouwen voor het doen van verdere zaken. De ondersteuning

door de NFIA (als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) is hierbij van

belang.

De intentie om te investeren in Drenthe is tijdens dit bezoek naar voren gekomen. De

burgemeester van Yangling sprak in zijn slotrede tijdens een diner met vertegenwoor-
digers van Nederlandse bedrijven, Nederlandse overheden en de Nederlandse am-

bassade in Beijing uit, dat de Chinese investeerders de intentie hebben te willen in-

vesteren in Emmen. Gestreefd wordt de komende maanden een gedetailleerd plan

voor de invulling van het businesspark aan de gemeente Emmen voor te leggen.

Zowel gedeputeerde Van der Tuuk van Drenthe als wethouder Arends van Emmen

heeft zijn ondersteuning tot realisatie van dit plan toegezegd. Tot een deal komen in

China vergt een langdurige investering in de persoonlijke relaties. Gedeputeerde Van

der Tuuk heeft naar Chinese zijde duidelijk uitgesproken verdere concrete stappen te
verwelkomen en daar waar mogelijk van Drentse zijde te zullen ondersteunen. De

gemeente Emmen en de provincie Drenthe werken hierin dan ook samen. Ook het

Ministerie van Economische Zaken zal erbij worden betrokken voor mogelijke steun.
Doel is het realiseren van nieuwe werkgelegenheid in de regio.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris , voorzitter

wa/coll


