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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 25 september 20'18

ondeniverp: bericht van verhindering statenvergadering woensdag 3 oktober

Geachte leden,

Hierbijwil ik u informeren dat ik niet aanwezig kan zijn bij de Statenvergadering op
woensdag 3 oktober. Dit vanwege mijn buitenlandlandreis van 3 Vm 12 oktober met
een Drentse delegatie naar Japan en china. Hierover ben u via de mail al
geinformeerd op 30 augustus j.l.

Helaas betekent dit dat ik niet zelf de behandeling van de startnotitie Initiatieffase
partiële verdubbeling N34 Emmen- De Punt kan doen, maar vervangen zal worden
door gedeputeerde Stelpstra.

Hopende u voldoende te hebben ge'informeerd,

Hartelijk groet,



Van: Henk Brink 

Onderwerp:
Datum:

Buitenlandse reis oktober 2018 
donderdag 30 augustus 2018 16:09:54

Geachte Statenleden,

Met deze mail wil ik u informeren dat ik van 3 t/m 12 oktober met een Drentse delegatie naar Japan en China 
reis.

Het bezoek aan Japan is gezamenlijkheid met de gemeente Emmen. Wij brengen een bezoek aan een 6-tal 
bedrijven. Dit betreft bedrijven die in Drenthe/Emmen gevestigd zijn en waarvan de hoofdvestiging in Japan zit. 
Het doel van de reis is de goede relaties  te onderstrepen en onze betrokkenheid kenbaar te maken. Daarnaast 
bespreken we met de hoofddirectie van deze ondernemingen de strategische plannen van de Drentse vestigingen 
en schetsen we actuele ontwikkelingen in Drenthe.   

Het programma in China is een vervolg op het bezoek van de Chinese touroperators die we in mei op bezoek 
hadden in Drenthe. China staat in de top-5 van landen waar vandaan we graag meer toeristen willen ontvangen 
in onze provincie. Toerisme is een belangrijke pijler onder onze regionale economie. Samen met 
vertegenwoordigers uit de toeristische sector en op het gebied van agro/food worden er besprekingen gevoerd 
om de gemaakte afspraken in mei te concretiseren.

Bij terugkomst zal ik u informeren over deze reis.

Met vriendelijke groeten,
Henk Brink
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