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Onderwerp:Ambtelijke afvaardiging China ter beoordeling van Chinese businesscase

Geachte voorzitter/leden,

Naar goede gewoonte informeren wij u over de samenwerking met de Chinese pro-

vincie Shaanxi, waarmee wij al jaren een vriendschapsrelatie onderhouden. Na het
grote succes van de tentoonstellingen van het Terracottaleger en De Gouden Eeuw

van China in het Drents Museum, die voortvloeiden uit deze relatie, hebben wij in het

voorjaar van 2013 in Shaanxi de volgende stap gezet naar bredere economische sa-
menwerking. Wij hebben een intentieverklaring ondertekend om in de toekomst onder
andere in de agribusiness samen te gaan werken. ln het najaar van 2014 hebben wij

China opnieuw bezocht en daar diverse bedrijfsbezoeken afgelegd in de regiostad

Yangling.

Dit bezoek leidde tot een tegenbezoek van een bedrijven- en overheidsdelegatie uit

Yangling in januari 2015, waar u in grote meerderheid bij het diner in het Drents

Museum aanwezig was. De Chinese delegatie toonde specifiek interesse voor het

Emmense Rundedal. Dat gebied hebben wijsamen met de gemeente Emmen aan de

delegatie laten zien en wij hebben enkele bedrijven met ze bezocht. Eén van de

Chinese investeerders toonde, net als de provincie Shaanxi, specifieke interesse, voor
bredere investeringen in het Rundedal. Opnieuw heeft een delegatie ons bezocht in

juli van dit jaar. Daar hebben de gemeente Emmen en de Chinese investeerder een

intentieverklaring ondertekend, gericht op een specifieke investering in het Rundedal.

Daarnaast toonde een andere Chinese investeerder concreet interesse in vestiging in
het Rundedal.
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ln de zomerperiode is de gerichte belangstelling vanuit investeerders verbreed om

inzicht te krijgen in de business cases van de potentiële vestigingen van de Chinese
bedrijven. Omwille van het verkrijgen van duidelijkheid van de bedrijven over de

business case en validiteit van de vraag zijn aan beide bedrijven in het Engels en

Chinees vertaalde conceptoptiebrieven verstuurd, met de vraag of de bedrijven

kunnen instemmen met de inhoud en de grondprijs. Vanuit de provincie Shaanxi is er
ook interesse voor de ontwikkeling van een China Holland Agriculture Park (CHAP) in
het Rundedal. Tot op heden is er onvoldoende informatie beschikbaar om te spreken

van één of meerdere business case(s). Ook ontbreekt de noodzakelijke informatie

over een CHAP. De provincie Shaanxi ziet het realiseren van het CHAP als resultaat
van de samenwerking met de provincie Drenthe. Shaanxiwil daar heel nadrukkelijk de

steun van Drenthe in hebben.

Zowel de provincie Shaanxi en de stad Yangling als de investeerder vragen nu de
gemeente Emmen en de provincie Drenthe om in oktober naar Shaanxi te komen om

de beoogde investeringen te verkennen. De provincie Shaanxi toont daarbij brede
interesse in het Rundedal en een succesvolle samenwerking met onze provincie. Het
doel is om koopcontracten bestuurlijk te ondertekenen in november op de nationale

agribeurs in Yangling.

Ter beoordeling van de kansrijkheid van het project hebben wij contact gelegd met de
Nederlandse ambassade in Beijing en de Netherlands Agricultural Food & Technology
Center (NAFTC), opgericht vanuit de Nederlandse ambassade. Zij geven aan dat
zakendoen met Chinezen een kwestie is van lange adem en alleen kans van slagen
heeft als een bestendige relatie en onderling vertrouwen wordt gevoeld. Hierbij is

sprake van cultuurverschillen tussen de Nederlandse aanpak van zakendoen en die
van Chinese overheden en marktpartijen. De provincie Drenthe heeft van haar partner

in China te horen gekregen dat de cases serieuzer kunnen worden door de relatie te
onderhouden en verder te verdiepen door naar China af te reizen. Door met een amb-
telijke delegatie af te reizen naar China, kunnen de gemeente en de provincie op de
bestuurlijke lijnen en inhoud van zaken goed worden ondersteund. Deze optionele
kansen zijn de moeite waard om in beeld te brengen.

De kansen die vestiging van Chinese bedrijvigheid in het Rundedal bieden moeten
worden verkend. Het Rundedal is als grootschalig tuinbouwgebied niet van de grond
gekomen. Vestiging van Chinese bedrijven in het Rundedal kan een economische
impuls aan dit gebied geven.

Hoogachtend,
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