
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Meetbare resultaten en kosten van de economische relatie tussen de provincie 
Flevoland en de provincie Zhejiang. 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de meetbare economische resulta
ten en de kosten van de relatie met de provincie Zhejiang sinds 1999. 

Toezegging/motie/amendement: 

Naar aanleiding van de vragen van de PW-fractie over de 'beleidsnotitie samen
werking met de Chinese provincie Zhejiang' wordt Provinciale Staten schriftelijk 
geïnformeerd over de kosten en meetbare economische resultaten van de sa
menwerking met genoemde Chinese provincie sinds 1999. Deze toezegging is 
gedaan in het vragenhalfuurtje van 3 juli 2013 door Gedeputeerde Witteman, 
namens portefeuillehouder Appelman. 

Inleiding: 

Op 18 juni 2013 heeft ons college de beleidsnotitie samenwerking Zhejiang 
vastgesteld. Deze beleidsnotitie is als mededeling aangeboden aan PS van 3 juU 
2013. Daarop heeft de fractie van de PW via het vragenhalfuurtje gevraagd naar 
de kosten en meetbare economische resultaten van de samenwerking met de 
Chinese provincie Zhejiang sinds 1999. In deze mededeUng wordt nader op deze 
twee vragen ingegaan. 

Mededeling: 

In de beantwoording van de vragen gaan we eerst in op de bekende en gemeten 
economische effecten van de samenwerking met de provincie Zhejiang. Daarna 
gaan we in op de kosten van deze samenwerking. 

1. Wat zijn de meetbare economische resultaten geweest van de relatie met de 
provincie Zhejiang? 

De vraag over de meetbare economische resultaten is over de periode 1999 -
2004 niet eenduidig aan te geven. Tot dan toe waren er nog geen prestatie 
indicatoren op basis van "smart" werken geformuleerd. Het accent van de sa
menwerking Ugt op het aangaan van nieuwe relaties en het onderzoeken van 
mogeUjkheden voor samenwerking. Van de missie in 2005 is een reisverslag 
gemaakt. Dit verslag van het "Flevolandse" deel van de handelsmissie naar 
Zhejiang van 13 t /m 17 april 2005 is bijgevoegd (1588707). 

Deze missie uit 2005 is tevens meegenomen in een evaluatie onderzoek dat in 
2010 is uitgevoerd. Dit evaluatie onderzoek naar de economische effecten van de 
twee economische missies uit 2010, alsmede die van 2007 en 2005 voor zover het 
de Flevolandse deelnemers betrof. Daarmee ontstaat een beeld van zowel de 
korte als de iets langere termijn effecten. Het totale onderzoek is te lezen in het 
"Evaluation report trade missions", dat eveneens voor u ter inzage in de leeska
mer is gelegd. De structurele economische effecten hiervan worden pas op lange
re termijn duidelijk. 

Samenvattend signaleert dit rapport dat er in hoofdzaak drie mogelijke doelen 
zijn voor de deelnemers van de handelsmissie. Het eerste mogelijke doel is dat 
bedrijven een deel van hun productie willen outsourcen, om daarmee een betere 
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concurrentiepositie te verkrijgen. Een tweede mogeUjke doel is dat ze een verkoopagent, verte
genwoordiger zoeken om hun producten op de Chinese markt te gaan verkopen. Een derde reden 
om mee te gaan is om China te ontdekken en te kijken naar de mogelijkheden om daar in de toe
komst zaken te gaan doen. 

De missies zijn door de grote meerderheid beoordeeld met een rapportcijfer 8 en hoger. Wat 
betreft extra omzet hebben deze 4 missies de deelnemende bedrijven op het moment van meting 
extra omzet opgeleverd van 3 miljoen euro. Tevens hebben de missies geleid tot 20-30 extra banen 
in Flevoland, aldus deze rapportage. 

Na 2010 zijn er geen economische of handelsmissies meer geweest naar de provincie Zhejiang. In 
november 2013 heeft een bestuurUjke missie plaatsgevonden. Tijdens deze missie is de relatie met 
de provincie Zhejiang versterkt en verder uitgebouwd. Er is een aantal activiteiten besproken 
waarop In de komende jaren kan worden samengewerkt en de vernieuwde Memorandum of Under
standing (MoU) is getekend. Daarnaast is de economische missie van de province Flevoland, gepland 
in juni 2014, voorbereid. Er is een serieuze bestuurUjke basis gelegd, die het mogeUjk maakt met 
een economische missie naar Zhejiang af te reizen in 2014. De Floriade is bij verschillende depar
tementen onder de aandacht gebracht. Ook is voor een aantal speerpunt sectoren van de provincie 
Flevoland (AgroFood, Life Sciences & Health, HTSM) nieuwe mogeUjkheden voor samenwerking 
onderzocht. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het verslag van de bestuurlijke missie. 

De promotie voor Flevoland en Nederland hebben we niet gemeten, feit is wel dat de Chinese pers 
en televisie aandacht heeft besteed aan de bestuurUjke missie in november j l . In hoeverre dit tot 
extra Chinese bezoekers naar Flevoland en Nederland gaat leiden of heeft bijgedragen aan de 
positieve beeldvorming over Nederland c.q. Flevoland is niet gemeten. 

2. De kosten van de samenwerking met de provincie Zhejiang sinds 1999. 
De vraag aangaande de kosten van de relatie met de provincie Zhejiang sinds 1999 is niet meer 
concreet te beantwoorden. Reden hiervoor is dat de archiveringstermijn voor de financiële admi
nistratie voor de gevraagde kosten 7 jaar is. Over de periode daarvoor zijn geen betrouwbare 
gegevens beschikbaar. 

Wij kunnen dan ook de vraag niet anders beantwoorden dan van 2006 t /m 2013. Omdat wij de 
gegevens over 2013 graag in zijn geheel hebben willen meenemen hebben wij gewacht tot afloop 
van het jaar 2013 en de oplevering van de uitkomsten van de bestuurUjke missie van november 
2013 naar Zhejiang. Dit om u daarmee een zo compleet mogeUjk beeld te kunnen verschaffen over 
de opbrengsten en de kosten. 

Hetgeen we over de periode 1999 - 2005 kunnen melden is dat er in 1999 een eerste bestuurUjke 
missie is geweest naar China onder leiding van de toenmaUg gedeputeerde Economische Zaken 
vergezeld van één ambtenaar. Deze missie heeft geleid tot ondertekening van een Memorandum of 
Understanding. Vervolgens is het tot 2005 relatief beperkt gebleven in de contacten. Er zijn in die 
periode geen nieuwe bezoeken gebracht aan de provincie Zhejiang. Deels was dat destijds te 
wijten aan de poUtieke situatie in China. 

In 2005 is in samenwerking met de provincie Utrecht en de Kamer van Koophandel Flevoland een 
handelsmissie naar China georganiseerd. De contacten met de provincie Zhejiang zijn toen verder 
aangehaald. Vanaf dat jaar is er bijna elk jaar sprake geweest van bezoeken aan en van de provin
cie Zhejiang. Financiële gegevens hiervan zijn niet meer gearchiveerd. 

Jaar Verantwoorde kosten Wat is er uitgevoerd? 
2006 € 4.350,- China Event georganiseerd met gemeente Almere en Chinese 

delegatie ontvangen. 
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2007 € 11.750,- Handelsmissie georganiseerd naar de provincie Zhejiang. 
2008 € 54.100,- Ondersteuning van de oprichting van het China Europe Business 

Center in Hangzhou en Almere. Dit is voor de periode 2008 -2010 
ondersteund. 

2009 € 17.900,- Voorbereidingskosten op wereldexpo Shanghai in 2010. 
2010 € 54.500,- Twee economische missies naar Shanghai, Beijing en de provincie 

Zhejiang. 
2011 € 4.200,- Inkomende missie vergezeld van Chinese ambassadeur in Nederland 

en activiteiten om Flevoland te vertegenwoordigen op internatio
nale relatie beurs in Hangzhou, provincie Zhejiang. 

2012 € 1.600,- Inkomende missie vanuit Zhejiang en vertegenwoordiging in China. 
2013 € 32.800,- - BestuurUjke missie november 2013 naar Zhejiang 

- Ontvangst van een Chinese delegatie uit Zhejiang voor Potato 
Europe 2013 in Emmeloord 

- Ondernemerstafel China in november 2013 

Het vervolg 
Met het ondertekenen van een vernieuwde MoU met de provincie Zhejiang volgt een verdiepingsslag 
in de opgebouwde contacten door een economische missie te organiseren naar Zhejiang in 2014. 

Ter inzage in de leesl<amer 
1588707 Verslag van het "Flevolandse" deel van de handelsmissie naar Zhejiang van 13 t /m 17 

October 2005. 
1077928 Evaluation report trade missions to China 
1501080 Beleidsnotitie samenwerking provincie Zhejiang 
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Verdere informatie 

Omroep Flevoland berichtte op 18 november 2013 het volgende: 

"Bezoek delegatie China opent deuren" 
Het bezoek van een Flevolandse delegatie deze week aan China opent deuren voor het bedrijfsle
ven. Dat stelt Alexander van Rouwendaal, één van de directeuren van Vecozuivel. 

Het bedrijf uit Zeewolde is sinds 2011 actief op de Chinese melkmarkt. Omdat Chinezen veel waar
de hechten aan status, is de komst van een burgemeester, commissaris of een premier van on
schatbare waarde. Zo kunnen vergunningen bijvoorbeeld makkeUjker aangevraagd worden en kan 
de invoer van producten opeens een stuk eenvoudiger. 

De Flevolandse delegatie, onder leiding van Commissaris van de Koning Leen Verbeek, is de komen
de week te gast in de provincie Zhejiang in China. 

http://www.omroepflevoland.nl/N1euws/107509/flevoland-bezoek-delegatie-aan-china-opent-
deuren# 


