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Ondenruerp: Studiereis landbouw- en zuivelsector in China

Geachte Statenleden,

Op vezoek van ruim twintig agrarische ondernemers, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en de
Rabobank maak ik van 17 maart tot 24 maarl2018 onderdeel uit van een studiereis 'toekomstgerichte landbouw
China'. Doel van deze reis naar China is tweeledig. Enezijds ís deze studiereis bedoeld om inspiratie op te doen
over innovatie en verduuzaming binnen de Agro-Food sector en andezijds om de economische kansen te
verkennen binnen de groeiende economie in China. Zo bezoeken we onder andere twee Drentse ondememers die
een succesvolle ondememing in de agrarische sector zijn gestart. Daarnaast bezoeken we de Nederlandse
Ambassade in Peking. Daar ontmoeten we de Ambassadeur en de directeur van de Food&Agri afdeling. Hier
spreken we over recente en toekomstige ontwikkelingen in de agrarische sector van China en de kansen voor
Nederland en daarmee ook voor Drenthe.

Om de opgedane inspiratie om te zetten in daadwerkelijke economische stappen faciliteren wij vanuit de provincie
Drenthe een voor- en na traject voor de ondememers die deelnemen aan de reis. Dit is een van de redenen geweest
om voor deze reis een (stimulerings)subsidie internationaal ondernemen te verstrekken. We hebben in
voorbereidende bijeenkomsten de deelnemende ondememers geholpen om doelstellingen voor de reis te
formuleren. Bij terugkomst worden zij geholpen om te werken aan een realistische businesscases. Dit draagt bij
aan doelstellingen uit het programma's 'Toekomstgerichte Landbouw in de tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en
agribusiness' en'lnternationaal Ondernemen'.

Wij informeren u over de uitkomsten van deze reis inclusief de opbrengsten van het voor- en na traject met
ondernemers.
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