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Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake Wob-verzoeken van de

regionale omroepen en EenVandaag

Geachte mevrouw Van der Tol en heer Van Dalen,

ln uw brief d.d. 13 maarl2015 hebt u drie vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving van de

NOS betreffende dienstreizen van provinciebestuurders. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

ls het Wob-verzoek waar de NOS gisteren over sprak, hetzelfde als het verzoek van EenVandaag

waar u over spreekt in uw besluitenlijst van 16 februari 2015?

Antwoord 1

Waar de NOS zich in haar berichtgeving op baseert, rs ons niet helemaal duidelijk. Vasúsfaaf

dat EenVandaag de provincie op 31 december 2014 schriftelijk om informatie heeft verzocht,

over handelsmrssres van en naar China in de periode 1 januari2010 tot 1 december 2014,

waarbij de provincie Drenthe betrokken was. De gevraagde informatie hebben wii bii brief van

20 februari 2015 (bijgevoegd) verstrekt. Deze beantwoording wordt in de besluitenliist van

16 februari 2015 bedoeld.

Vraas2
Zo ja, hoe is te verklaren dat in het bericht van de NOS wordt aangegeven dat er geen gegevens

van Drenthe bekend zijn, terwijl u in uw besluitenlijst d.d. 16 februari 2015 aangeeft de benodigde

gegevens te hebben verstrekt?

Antwoord 2

ln de berichtgeving van de NOS van vorige week wordt mogelijk gedoeld op een ander Wob-

verzoek, dat is ingediend door RTV Drenthe. Op I februari2015 ontving de provincie Drenthe

van de regionale omroep gelijktijdig drie Wob-verzoeken, betreffende:



Antwpord 3
Zie antwoord 2. Aan alle genoemde Wob-verzoeken wordt door de provincie gehoar gegeven.
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Behandeld door mevrouw A.M. Wilkens (0592) 36 56 B0

Onderwerp: lnformatie handelsmissies van en naar China

Geachte heer't Sas,

Op 31 december 2014 hebben wij uw verzoek om informatie ontvangen inzake han-

delsmissies van en naar China. Hierbij hebt u gevraagd om alle verslagen en finan-

ciële verantwoording door de provincie Drenthe. Telefonisch is door u toegelicht dat

het verzoek betrekking heeft op alle handelsmissies van en naar China, waarbij de

provincie Drenthe betrokken was.

Uw verzoek betreft de periode 1 januari 2010 tot I december 2014

Per reis hebben wij de kosten voor de provincie Drenthe vermeld en het aantal per-

sonen van de provincie dat heeft deelgenomen.

ln de desbetreffende periode hebben er drie reizen plaats gevonden:

Na de komst van het wereldberoemde Terracottaleger in 2008 ijverde het Drents

Museum in 2010 opnieuw voor het binnenhalen van een bijzondere expositie over

de Tang Dynasty. ln april van dat jaar reisde een Drentse delegatie af om de

Chinese autoriteiten over te halen opnieuw unieke kunstwerken uit te lenen. De

aanwezigheid van de Commissaris van de Koning (CvdK) van Drenthe was hierbij

essentieel.

De missie was succesvol. "De Gouden Eeuw van China" betekende andermaal

een blockbuster van formaat voor het Drents Museum, me|126.484 bezoekers.

Drenthe stond als provincie internationaal positief in de schijnwerpers. Tijdens

genoemd Chinabezoek is tevens een vriendschapsverdrag met de gouverneur van

de provincie Shaanxi ondertekend. De kosten van de reis bedroegen voor de pro-

vincie Drenthe € 6.495,-- (CvdK en kabinetschef).



2

ln april 2013 heeft gedeputeerde A. van der Tuuk op uitnodiging van de provincie

Shaanxi samen met de provincie Groningen, gemeente Groningen en de ge-

meente Emmen een officieel bezoek gebracht aan Shaanxi . De Kamer van Koop-

handel en een aantal bedrijven waren aangesloten. Van der Tuuk fungeerde als

delegatieleider voor de handelsmissie.
Noordelijke bedrijven hebben via de overheidsbetrekkingen kennis kunnen maken

met Chinese bedrijven tijdens matchmakingsgesprekken. Tussen beide noordelijke
provincies en de provincies Shaanxi is een intentieverklaring ondertekend over

samenwerking in bepaalde sectoren.
De kosten van deze reis (inclusief voorbereidingskosten) voor de provincie Drenthe

bedroegen €.14.523,-- (één gedeputeerde, één ambtenaar en één China-inter-
mediair).

ln oktober 2014 heeft gedeputeerde A.van der Tuuk op uitnodiging van de pro-

vincie Shaanxi de regio opnieuw bezocht. De ambassade in Beijing was hierbij ook
betrokken. Dat bezoek stond in het teken van het onderhouden van de bestuurlijke
relatie tussen beide provincies. Daarbij zijn diverse bedrijfsbezoeken gebracht in
de regio in de sectoren waarop wij met Shaanxi samenwerken. Als vervolg op dit
bezoek heeft een delegatie van Chinese bedrijven en overheidsvertegenwoor-

digers in januari 2015 een bezoek gebracht aan Drenthe en daarbij diverse be-

drijven en bedrijfslocaties bezocht om mogelijkheden tot samenwerking verder te
verkennen. Chinese en Drentse bedrijven en gemeenten hebben daar afgesproken
verder in gesprek te gaan.

De kosten van deze reis (inclusief voorbereidingskosten) voor de provincie Drenthe

bedroegen € 14.832,-- (één gedeputeerde, één ambtenaar en één China-inter-
mediair).

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris , voorzitter

wa/coll

NB

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag van ver-
zending van deze brief, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van

Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar

http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-democratie/bezwaarschriften/
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