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Mededeling: 

De beleidsnotitie 'Samenwerking provincie ZheJiang' is door GS vastgesteld. 

Om de vertrouwensbasis en de lange termijn samenwerking te bestendigen, de 
bestaande MoU te vernieuwen en de kalender voor de komende twee jaar in te 
vullen zal eind 2013 een bestuurlijke missie onder leiding van de Commissaris van 
de Koning dhr. Verbeek naar ZheJiang plaatsvinden. Tijdens deze missie zal een 
'Governor's meeting' plaatsvinden, waarin de inhoud van de samenwerking wordt 
afgestemd. Als hoogtepunt van deze meeting zal de nieuwe MoU door beide 
partijen ondertekend worden. 

Begin 2014 zal er een economische missie 'agribusiness' onder leiding van Jan-
Nico Appelman naar ZheJiang plaatsvinden met als doel handelsbevordering en 
investeringsbevordering op het gebied van agro&food en tuinbouw en uitgangs
materialen. 

Het vervolg 

n.v.t. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 

Bijlage 'Samenwerking provincie ZheJiang' 
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Onderwerp Beleidsnotitie 'samenwerking ZheJiang Province' 

Datum 28 mei 2013 ' ' ' • 

Aan Leen Verbeek,,Jan-Nico Appelman, Hedwig Boerrigter " ' 

Van Annemarie Strik • : , ,' 

inleiding 
Economische structuurversterking door innovatie en groei is de inzet van de provincie Flevoland voor 
de komende jaren, dit met inbegrip van maatschappelijk relevante thema's als duurzame 
voedselproductie, gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen. In de toekomst wil 
Flevoland een economie met innovatieve ondernemingen die actief zijn op de mondiale markt, 
hiermee bijdragend aan de nationale doelstelling van een economische regio in de top 5 van sterke 
economische regio's in Europa. 

Het beleid van de provincie Flevoland is er op gericht het Flevolandse bedrijfsleven meer 
internationaal actief te maken. Dit gebeurt door projecten die 2ich richten op de vergroting van het 
aantal bedrijven dat internationaal actief is en op het vergroten van uit het buitenland verkregen 
omzet van die bedrijven die dat al zijn. De binnenlandse markt kent weinig groeimogelijkheden voor 
bedrijven. Internationale handel biedt veel meer kansen. Door meer buitenlandse investeringen aan te 
trekken kan de economische basis van Flevoland worden verstevigd. Ook het aantrekken van 
buitenlandse investeringen voor het Flevolandse bedrijfsleven vormt onderdeel van dit beleid. 

internationalisering en de Flevolandse Economie 
Internationalisering gaat over kansen en mogelijkheden in de wereld voor de ontwikkeling van 
Flevoland. Internationalisering biedt kansen en mogelijkheden voor groei en innovatie en versterking 
van de economie van Flevoland. 

Buitenlandse bedrijven maken 1% van het totaal aantal bedrijven in Nederland uit. Ze zijn daarmee 
echter goed voor 17% van de werkgelegenheid en voor 32% van het gegenereerde omzetvolume. 
Flevoland telt 400 buitenlandse bedrijven (incl. detailhandel) die goed zijn voor 11.000 
arbeidsplaatsen. Deze vormen ca. 8% van de totale werkgelegenheid. Buitenlandse investeerders 
betalen ca. 10% hogere salarissen, nemen 30% van de totale R&D bestedingen voor hun rekening en 
22% van de investeringen. Dit maakt dat buitenlandse investeerders een belangrijke en voorname rol 
spelen in de regionale economie. 

De inspanningen van Flevolandse partners leverde over 2011, op grond van cijfers van het NFIA, voor 
32 miljoen euro op aan investeringen die door buitenlandse bedrijven is gedaan of gepland. Een winst 
van netto 201 directe arbeidsplaatsen. De hiermee samenhangende multiplier^ maakt dat dit cijfer met 
1,8 mag worden vermenigvuldigd tot een totaal van 317 arbeidsplaatsen. Opgemerkt kan worden dat 
niet alle investeringen door buitenlandse bedrijven voor OMFL of NFIA zichtbaar zijn. Over het verloop 

' Multipier is een verhoudingsgetal en in dit geval gaat het over het effect op indirecte werkgelegenheid door 
bijvoorbeeld het uitbesteden van ondersteunende diensten als transport, ICT, maar ook verhoging van lokale 
consumptie ten opzichte van de directe werkgelegenheid als gevolg van buitenlandse investeringen. 
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van 2012 kan gemeld worden dat op grond van inspanningen en het aangepaste beleid Flevoland 
significant vaker benaderd wordt door het NFIA om mee te dingen naar potentiële investeerders. Het 
gaat in een aantal gevallen om stevige volumes arbeidsplaatsen. Het zich nadrukkelijker manifesteren 
en het in persoon actief representeren van de regio lijkt zijn effect dan ook te hebben. 
Op de vraag kunnen we het ook zonder buitenlandse bedrijven doen, is het goed te bedenken dat ook 
uit de feiten blijkt, dat het de buitenlandse bedrijven zijn die versnelling en dynamiek meebrengen die 
door nationale bedrijven niet te evenaren is. Het feit dat 22% van de R&D inspanning gedaan wordt 
door de 1% buitenlandse bedrijven maakt veel duidelijk. Het uitstralingseffect hiervan naar 
hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen (indirect op de gehele samenleving) maakt dat 
grote steden hoge prioriteit geven aan internationalisering en ook in tijden van crisis doorgaan met het 
investeren op dit terrein. 

Samenwerking met de provincie ZheJiang, P.R. China 
China is de op één na grootste economie van de wereld, die jaarlijks met meer dan 7 procent groeit. 
Door de steeds grotere koopkracht neemt de vraag naar hoogwaardige producten, diensten en 
technologie snel toe. Nederlands is al tien jaar de op één na grootste handelspartner van China, met 
een omzetvolume van 67,6 miljard dollar in 2012. Daarmee is China één van de meest aantrekkelijke 
landen voor directe buitenlandse investeringen en één van de meest interessante afzetmarkten ter 
wereld. Ook voor toeleveranciers liggen hier kansen. Voor Flevolandse ondernemers is het nu tijd om 
kansen te pakken en de overheid wil haar daarbij helpen. De provincie Flevoland onderhoudt een 
samenwerkingsrelatie met de provincie ZheJiang. De provincie ZheJiang biedt voldoende kansen voor 
het Flevolandse bedrijfsleven. 

Nederland is al tien jaar de op één na grootste handelspartner van China, met een omzetvolume van 
67,6 miljard dollar in 2012. 

ZheJiang met de hoofdstad Hangzhou ligt heel gunstig ten Zuiden van Shanghai en is economisch een 
van de snel groeiende provincies van China. Met een oppervlakte van 101.800 km2 en een 
inwoneraantal van ongeveer 54,5 miljoen is de provincie ZheJiang de op drie na rijkste provincie van 
China. Lichte industrie, textiel, handel, toerisme en ICT 2ijn de pijlers van de economie. Daarnaast 
vormt de moderne landbouw een belangrijke sector in de provincie. De landbouwgronden van 
ZheJiang hebben de potentie om met haar productie de volledige bevolking van China van voedsel te 
voorzien. Volgens de Wereldbank en Forbes in 2006 heeft Hangzhou, de hoofdstad van de provincie 
ZheJiang, het beste zakelijk klimaat van China, ook geeft de Wereldbank aan dat Hangzhou bij de top 5 
hoort als het gaat over het investeringsklimaat. De economische kracht van Hangzhou plaatst de stad 
in de top 10 van sterkste economieën in China. Hangzhou heeft optimaal geprofiteerd van haar 
strategische locatie in het economische krachtcentrum van de Yangtze delta en de nabijheid van 
Shanghai. 

De samenwerking met de provincie ZheJiang moet bijdragen aan de economische versterking van 
Flevoland, middels handelsbevordering, investeringsbevordering, kennisvalorisatie, -vermarkten e n -
uitwisseling met een actieve focus op de topsectoren/themagebieden zoals benoemd in de 
Economische Agenda. Hiervoor kan verder gebouwd worden op de bestaande samenwerking en 
kunnen nieuwe kansen binnen dit kader worden benut en synergie worden gezocht met sterke 
sectoren in de provincie ZheJiang. 
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Doel samenwerking 
Versterking van de Flevolandse economie middels: handelsbevordering, investeringsbevordering, 
kennisvalorisatie, -vermarkten en -uitwisselen met een actieve focus op de 
topsectoren/themagebieden zoals benoemd in het uitvoeringsprogramma. 

Resulterend in 
omzet Flevolandse bedrijven uit export naar China gestegen 
omzet van Chinese bedrijven op Flevolandse markt gestegen 
Investeringen van Nederlandse bedrijven in Chinese counterparts gestegen 
investeringen van Chinese bedrijven in Flevoland als Gateway to Europe gestegen 
innovatiemogelijkheden vergroot door aantrekken kennis en vitale coalities 
omzet Flevolandse bedrijven uit vermarkting van kennis gestegen 
kennis niveau van Chinese partners vergroot en hierdoor o.a. mogelijkheden voor 
samenwerking vergroot, afzetmarkt gecreëerd 

Rol van de provincie 
De provincie moet ervoor zorgen dat er een 'samenwerkingsklimaat' ontstaat dat het Flevolandse 
bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties ertoe aanzet en 
ondersteunt om te profiteren van de kansen en mogelijkheden die China en de provincie ZheJiang 
biedt. 

De provincie Flevoland heeft een initiërende en faciliterende rol doorvoorwaarden te scheppen: 
sociale infrastructuur verzorgen (toegang tot markt en samenwerkingspartners; hiervoor zijn 
bestuurlijke contacten en een goede bestuurlijke samenwerking met de provincie van 
Jonontbeerlijk); 
infrastructuur aanleggen waarlangs het bedrijfsleven zaken kan doen (begeleiding bij 
factfindingsmissies, faciliteit voor vestigingsvraagstukken, etc); 
infrastructuur voor maatschappelijke partners om zaken te doen. 

De Nederlandse overheid heeft in de recente missie naar China in mei 2013 aangegeven 
handelsprotectie met China tegen te gaan in het belang van de economische mogelijkheden die handel 
naar en van China te bieden heeft. 

Inhoudelijk kader 
Om het positieve effect op de Flevolandse economie zo groot mogelijk te maken, is het raadzaam in de 
samenwerking met ZheJiang te focussen op de sectoren waarin de provincie Flevoland sterk is en die 
zijn opgenomen als speerpunten in de Economische Agenda en waar een synergie mogelijk is met de 
provincie ZheJiang. Dit zijn de clusters agribusiness (topsectoren Agro&Food en 
Tuinbouw&Uitgangsmaterialen), gezondheid mens & dier, zorginnovatie (topsector Life Siences and 
Health), engineering and new materials (topsector High Tech Systemen en materialen), en het cluster 
vrijetijdseconomie. 

Agribusiness 
De Nederlandse tuinbouwsector is internationaal toonaangevend. Nederlandse bedrijven vormen de 
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draaischijf voor de wereldhandel in bloemen en planten^. Nederland is koploper in rassenontwikkeling, 
automatisering en robotisering. Het is een sterk innovatieve sector die in Nederland 400.000 
arbeidsplaatsen biedt en jaarlijks voor € 15 mid. exporteert. De provincie Flevoland wil proberen de 
komende tien jaar de tuinbouwsector, de pootgoedsector, kennisinstituten en ondernemers in 
Flevoland bijeen te brengen om samen innovaties te ontwikkelen en uit te testen. A call to action. 
Flevoland wil daarbij niet alleen de motor zijn voor het kennis- en innovatieplatform. We bieden onze 
provincie ook aan als 'living lab', 'Proeftuin Flevoland', een plaats waar innovaties uitgetest kunnen 
worden.. Zoals eerder vermeld heeft de provincie de potentie om de volledige Chinese bevolking van 
voedsel te voorzien. Om deze rol geheel of gedeeltelijk te kunnen vervullen is een modernisering van 
de landbouw noodzakelijk. Er is behoefte aan nieuwe innovatieve methodes en concepten. Flevoland 
bezit enerzijds al veel kennis en ervaring met het gebruik van nieuwe technologieën en innovatie, 
daarnaast kan de 'proeftuin Flevoland' een belangrijk rol spelen in de behoefte aan ontwikkeling van 
nieuwe technologie afgestemd op specifieke Chinese behoeften. 

Potato Capital 
Flevoland heeft een sterke aardappelsector zowel op het gebied van productie, verwerking en opslag 
van technologische innovaties tot intelligente oogst en opslagmethoden. Het potentieel voor de 
aardappelproductie in China is groot, maar de sector loopt nog ver achter op de ontwikkelingen in 
Nederland met Emmeloord in Flevoland als 'potato capital' van de wereld. 

Energie 
China is een bekende producent van zonnepanelen en heeft weel duurzaamheidstechnologie in huis 
op low level (veel Chinese huizen in zuidelijke provincies hebben standaard een zonneboiler op het 
dak), ideaal voor export naar Nederland. Omgekeer hebben wij high tech producten en kennis te 
exporteren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van biomassvergisting. Chinezen zijn bijzonder 
geïnteresseerd is de technologie die Flevoland op dit vlak te bieden heeft. 
De provincie Flevoland biedt voor de Chinezen een interessante markt voor assemblageplants voor 
windmolens en zonnepanelen. 

Duurzame visserij 
Chinezen zijn actief op het gebied van kweekvis, ook in de provincie ZheJiang. Dit is een prima 
samenwerkingsveld voor diverse partijen in Flevoland en in het kader van Blue Port Urk. 

Life Sciences and Health 
De provincie Flevoland heeft de ambitie om in 2025 internationaal bekend te staan als centre of 
excellence in het specifieke domein van gezondheid Mens en Dier. De unieke onderzoeksfaciliteit High 
Containment Unit (HCU) fungeert als een magneet voor het aantrekken van bedrijven, organisatie en 
onderzoek(-sgelden), op de Emerging Diseases Campus (EDC). De uitstekende ondersteunende 
faciliteiten, een goede internationale bereikbaarheid en directe verbondenheid met academische 
netwerken in Wageningen, Amsterdam en Utrecht zijn onderscheidend. De specifieke Flevolandse 
situatie als jongste provincie maakt haar uitermate geschikt als proeftuin voor de Life Science sector. 
Een aantrekkelijke plek voor vestiging van buitenlandse bedrijven en het aantrekken van buitenlandse 
investeringen. De samenwerking met de provincie ZheJiang biedt een mogelijkheid om de Emerging 

^ Flevoland, en met name de Noordoostpolder, is toonaangevend in aardappelveredeling en pootgoedteelt 
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Diseases Campus in China bekendheid te geven en bedrijven en investeringen uit deze regio aan te 
trekken. 
1. Gezondheid Mens en Dier 
De economische agenda geeft aan dat het combineren van humane en veterinaire kennis en kunde via 
open innovatie en 'value added partnerships' kansen biedt om dit cluster te versterken. Daartoe 
stimuleert de provincie Flevoland kennisvalorisatie en toepassingsgerichte innovatie die leidt tot 
nieuwe producten en diensten. Slim aansluiten op de bestaande infrastructuur gecombineerd met 
optimaal profiteren van nieuwe faciliteiten kan een magneet voor nieuw onderzoek en bedrijvigheid 
opleveren. Binnen de samenwerking met zal gekeken worden welke kennis en kunde daar aanwezig is 
en slim gecombineerd kan worden met in Flevoland aanwezige kennis en kunde, waarmee een 
bijdrage geleverd kan worden aan het vitaliseren van bestaande gesprecialiseerde clusters en coalities 
op het gebied van Gezondheid Mens en Dier. Daarnaast is het relevant om te kijken hoe de kennis, 
ervaring en faciliteiten van Flevoland ingezet kunnen worden in de provincie ZheJiang. 

2. Zorginnovatie 
De economische waarde van de zorgsector is beperkt, er vindt nauwelijks export plaats. Nederland 
heeft wel een positie en ambities in de wereld op het gebied van zorginnovatie. Op het gebied van 
gezondheidszorg kampen zowel Nederland als China met een vergrijzingsvraagstuk. De Flevolandse 
coalitie zet wat betreft zorginnovatie in op het stimuleren van innovatie op het brede gebied van zorg 
(informele zorg en welzijnszorg inbegrepen). Innovatie van zorg en welzijn wordt gestimuleerd om bij 
te dragen aan het verkleinen van het gat tussen zorgvraag en zorgaanbod. Hoe kunnen we het gat 
tussen vraag en aanbod op een creatieve en innovatieve wijze verkleinen. Hoe kunnen we zonder een 
toename van instellingen of handen aan het bed, met hetzelfde méér doen? Dat zijn de vraagstukken 
die de komende jaren gaan spelen. Volgende de provincie zit de oplossing niet in het neerzetten van 
meer voorzieningen of door meer handen aan het bed te organiseren. De oplossing zit juist ook in 
innovatie. Ook blijven de thema's ouderen, eenzaamheid, vrijwilligers/mantelzorgers, chronisch zieken 
en gehandicapten aandacht behouden. 
De vraag is of er op het gebied van zorginnovatie raakvlakken zijn met de zorgsector in de provincie 
ZheJiang. Een eerste verkenning moet uitwijzen of er mogelijkheden voor samenwerking zijn en hoe 
hier invulling aan gegeven kan worden. 

Health Center 
Een Chinese health center, in Almere (als randstad-stad) of bij het vliegveld (voor meer internationale 
markttoegang) kan interessant zijn. China heeft diverse gezondheidszorg-concepten waarvan de 
westerse er maar één is. Er is een groot aantal Chinezen in Europa dat wellicht warm loopt voor een 
cultureel en technisch eigen zorgomgeving. 

Engineering and new materials (HTSM - composieten) 
De composietensector is relatief jong, sterk in ontwikkeling en heeft een grote marktpotentie. 

De markt voor composieten zal de komende tien jaar wereldwijd zeer sterk groeien. Flevoland heeft 
dan ook goud in handen. Flevoland beschikt over een bijzonder economisch en maatschappelijk 
potentieel op het gebied van composietentechnologie. CompoWorid wil dit potentieel ontwikkelen 
door kennis toepasbaar te maken voor ondernemers in Flevoland. Zo draagt CompoWorid bij aan de 
economische versterking van Flevoland. 
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De provincie spant zich in om bedrijven in Flevoland en daarbuiten te verbinden aan CompoWorid. 
Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland zal de provincie zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om vitale coalities te vormen, gericht op de verdere versterking van de Flevolandse 
composietsector, zowel nationaal als internationaal. De provincie ZheJiang in China biedt een 
interessant zoekgebied wat betreft bedrijven als het gaat om samenwerkingspartners, 
innovatiepartners, kennis en onderwijs. 

Automotive en Aerospace 
China kent een sterke opkomende industrie op deze gebieden, en van daaruit zijn ze geïnteresseerd in 
de West-Europese toptechnologie. Hier liggen kansen voor export en joint-ventures vanuit Flevoland 
(denk aan de topbedrijven op dit gebied in Flevoland). 

Vrijetijdseconomie 
De vrijetijdseconomie omvat de hele toeristisch-recreatieve sector, inclusief de activiteiten op het vlak 
van cultuur en sport die een bijdrage leveren aan de Flevolandse economielü. Het gaat dan om 
attracties, evenementen, musea, kunstvoorstellingen en vakanties, maar ook om congressen, 
conferenties en zakelijk verblijf. 

De vrijetijdseconomie is belangrijk voor de Flevolandse economie. De circa 1.700 bedrijfsvestigingen in 
deze sector (5,4 procent van het totale aantal in de provincie) zorgen gezamenlijk voor circa 9.270 
banen (5,4 procentj.lïlZowel in Flevoland als in de rest van Nederland is de vrijetijdseconomie een 
groeimarkt. De afgelopen 20 jaar was in Flevoland de groei van het aantal banen in de vrijetijdssector 
gemiddeld 6 procent per jaar. Meer bezoekers, hogere gemiddelde bestedingen per bezoeker en een 
langere gemiddelde verblijfsduur per bezoeker zorgen voor economische groei in deze sector. 

Gezien de economische recessie en de keuzes van het nieuwe kabinet zullen veel mensen minder te 
besteden hebben. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de vrijetijdseconomie. Er zijn ook kansen: 
mensen zullen eerder kiezen voor (korte) vakanties in eigen land. Het is een uitdaging om Flevoland in 
dit kader zo goed mogelijk te positioneren. 

Door de condities voor bestaande en nieuwe vrijetijdsvoorzieningen uit te breiden en te verbeteren, 
kan de provincie Flevoland bijdragen aan de economische groei in deze sector. 

Met ruim € 0,6 miljard bestedingen en 7.750 fulltime arbeidsplaatsen in 2012 draag de 
vrijetijdsindustrie in toenemende mate bij aan de economische ontwikkeling van Flevoland en een 
gunstig vestigingsklimaat. Samen met ondernemers wordt verder gewerkt aan het vrijetijdsaanbod van 
Flevoland en het in beeld brengen van het avontuur dat Flevoland de bezoeker kan bieden. De 
Provincie Flevoland blijft investeren in de vrijetijdseconomie zodat Flevoland nog aantrekkelijker kan 
worden voor bewoners, bedrijven en niet onbelangrijk onze bezoekers. Dat zal zich vertalen in mooie 
cijfers, ook voor de toekomst. 
De hoge bevolkingscijfers en de nog steeds toenemende groei van de bevolking in China zet een 
leefbare omgeving om in te wonen en te werken onder druk. Daarentegen zorgt de groeiende 
welvaart in de steden voor een toenemende vraag naar recreatie en ontspanningsmogelijkheden, of in 
bredere zin naar een plezierige leefomgeving. Dit is een interessant raakvlak waarin samenwerking 
mogelijkheden voor verbetering en vernieuwing kan opleveren. 
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De samenwerking tussen de provincie Flevoland en de provincie ZheJiang biedt ook de mogelijkheid 
om Flevoland als toeristische trekpleister in de etalage te zetten in China. 

Een aantal mogelijke speerpunten: 
Cultureel erfgoed 
Flevoland heeft een rijk cultureel erfgoed (o.a. Urk, Schokland) met een bijzonder inpolderingsverhaal, 
daarnaast is Flevoland pionier op het gebied van de maakbaarheid van land. 

Topsportcentrum en Almere 'City of Talents' 
Het gaat hierbij om concepten die in Flevoland tot uitvoering zijn gekomen of in ontwikkeling zijn. Naar 
verwachting is er op deze onderwerpen een raakvlak met China en is het de moeite waard om te 
verkennen of de provincie ZheJiang deze concepten kent, herkent en interessant vindt in het kader van 
de samenwerking 

Leisure 
Het inrichten van het woon- en werkklimaat afgestemd op de ontspanning- en vrijetijdsbehoefte van 
de hierin wonende en werkende mensen is een interessant onderwerp gezien de steeds toenemende 
vraag naar ontspanning en vrijetijdsbesteding in China, door een toenemende welvaart. 

Inkomend vliegverkeer 
Ook is het wellicht interessant te kijken naar de mogelijkheden voor inkomend verkeer, hoewel de 
baanlengte wellicht beperkingen met zich mee brengt voor intercontinentale vluchten. Dit zou de 
positité van Flevoland als 'Gateway to Europe' nog verder versterken. 

Cross-overs 
Er kunnen verschillende cross-overs gemaakt worden tussen de thema's, een aantal hiervan vormt een 
belangrijk onderdeel in de samenwerking met de provincie ZheJiang 

Floriade 2022 
De vier thema's van de Floriade 2022 zijn: Feeding the city, Greening the city. Energizing the city and 
Healthying the city. Deze thema's passen binnen één of meerdere clusters van de provincie Flevoland 
en zullen een belangrijke rol spelen in de speerpunten die worden gekozen voor de ontwikkeling en 
verdieping van de samenwerking met de provincie ZheJiang. 

Samen met de vier 'inhoudelijke' clusters van de provincie Flevoland zullen de vier thema's van de 
Floriade de rode draad vormen van de samenwerking met de provincie ZheJiang. In overleg en 
afstemming met de provincie ZheJiang kan nader invulling gegeven worden aan de inhoudelijke 
invulling binnen deze thema's. 

Flevokust 
De ontwikkeling van de Flevokust vormt een interessante mogelijkheid voor de vestiging van Chinese 
logistieke bedrijven, dit ook als onderdeel van de bredere Circle Lines filosofie van de haven van 
Amsterdam. 

Special Economie Zone (SEZ) 
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Flevoland als laagdrempelige pionierlocatie voor Chinese bedrijven die zonder veel risico de Europese 
markt willen verkennen. In China is veel ervaring met dit concept, de provincie ZheJiang heeft een SEZ 
in Ningbo en zouden hun kennis en ervaring kunnen delen met Flevoland. Een Sino-Dutch Special 
Economie Zone als Chinese hub in Nederland, Flevoland als 'Gateway to Europe'. Een interessant 
concept, waarbij de provincie ZheJiang een rol kan spelen in de vormgeving hiervan. Enerzijds in 
termen van het inbrengen van hun expertie. Anderzijds door bedrijven uit ZheJiang te interesseren 
actief te worden in deze Sino-Dutch SEZ. De economische groei van ZheJiang is begonnen in de jaren 
tachtig met de openstelling van de drie havengebieden in ZheJiang (als Special Economie Zones). 
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uitvoeringskader 

In de uitvoering moet er duidelijkheid zijn in de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot 
regie, uitvoering, inhoudelijke aansturing en relatiebeheer, zowel intern als extern (met 
partnerorganisaties). Dit wordt later in de notitie in een uitvoeringsstructuur helder weergegeven. 

Om de samenwerking inhoudelijk verder in te richten op basis van het geschetste inhoudelijke kader 
en hier uitvoering aan te geven is samenwerking met partnerorganisaties in de regio noodzakelijk 
(zoals OMFL, KvK, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, gemeenten, etc). 

Om de samenwerking met de provincie ZheJiang verder te ontwikkelen en te verdiepen op een 
dusdanige manier dat deze een positieve invloed blijft houden op de Flevolandse economie, wordt de 
bestaande Memorandum of Understanding (MoU) herzien. Er wordt een Memorandum of 
Understanding opgesteld, waarin de samenwerking wordt vastgelegd en die in grote lijnen aangeeft 
wat de samenwerking inhoudt. Daarnaast wordt er een sideletter als bijlage bijgevoegd waarin de 
activiteiten en de invulling van de samenwerking voor de komende twee jaar wordt vastgelegd. Deze 
sideletter wordt elke twee jaar opnieuw opgesteld. Dit houdt in, dat er elke twee jaar kritisch gekeken 
wordt naar wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, hoe de samenwerking is verlopen en hoe er in de 
volgende twee jaar invulling aan de samenwerking gegeven wordt. Dit maakt het mogelijk om 
tussentijds de samenwerking en de resultaten hiervan te evalueren en indien nodig of gewenst de 
vorm of inhoud aan te passen. 

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met beschikbare capaciteit in termen van kennis, 
menskracht en financiële middelen. Dit vraagt om duidelijke keuzes in wat er wel en niet wordt gedaan 
om de continuïteit van de samenwerking te kunnen waarborgen. Bij het tweejaarlijks vernieuwen van 
de sideletter zal er een capaciteitsbegroting gemaakt worden. 
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Activiteiten 2013 - 2014 

MoU 
Om de samenwerking met de provincie ZheJiang verder te ontwikkelen en te verdiepen op een 
dusdanige manier dat deze een positieve invloed heeft op de Flevolandse Economie, wordt de 
bestaande MoU herzien en wordt er een sideletter opgenomen die de activiteiten en de invulling van 
de samenwerking voor twee jaar vastlegt. Deze sideletter wordt 2-jaarlijks geupdate (zie 
uitvoeringskader). 

De provincie Flevoland stelt in samenwerking met provincie ZheJiang een nieuwe MoU op. 

Voorbereidingsmissie 
In juni 2013 zal er een voorbereidingsmissie plaatsvinden naar Hangzhou, die direct vanuit China kan 
plaatsvinden. Hierdoor zijn de kosten (vliegtickets en tijd) minimaal, en kan er een optimale 
voorbereiding van de bestuurlijke missie (van november 2013) plaatsvinden. De inhoudelijke 
samenwerking kan vooraf worden afgestemd, speerpunten kunnen worden besproken en er kan een 
eerste stap gezet worden richting de invulling van de activiteiten. 
Potato Europe 2013 - Emmeloord 
In het kader van de samenwerking nodigt de provincie Flevoland, de provincie ZheJiang uit voor Potato 
Europe 2013, in het kader van kennisuitwisseling, maar zeker ook vanuit het oogpunt van 
handelsbevordering in de Agro & Food sector. Het potentieel voor de aardappel in China is groot: met 
een productie van 75 miljoen ton per jaar is ChinaSde grootste aardappelproducent in de wereld (23% 
vanSde wereldproductie). Bovendien groeit het volume nog steeds door uitbreiding van het areaal en 
stijgende opbrengsten per hectare. Grootschalige aardappelproductie is geconcentreerd in het 
noorden en noordwesten van het land, terwijl in andere regio's aardappels veelal kleinschalig voor 
eigen consumptie worden verbouwd. 

De Chinese aardappelsector loopt nog ver achter op Nederland in termen van opbrengsten, opslag en 
verwerking. Niet alleen verbruikt de aardappel veel minder water in het waterarme China, maar is het 
tevens de belangrijkste cash erop in de veelallüarme provincies in het westen van China. De aardappel 
als voedselgewas is integraal onderdeel van het Vijfjarenplan en het Go West-beleid van de Chinese 
overheid op centraal en lokaal niveau om de aardappelsector verder te ontwikkelen en geniet dan ook 
veel steun. 

Bestuurlijke missie 
Om de vertrouwensbasis en de lange termijn samenwerking te bestendigen, de bestaande MoU te 
vernieuwen en de kalender voor de komende twee jaar in te vullen zal eind 2013 een bestuurlijke 
missie onder leiding van de Commissaris van de Koning dhr. Verbeek naar Jplaatsvinden. 

Handelsmissie 'agribusiness' 
In de eerste helft van 2014 zal er een economische missie 'agribusiness' onder leiding van Jan-Nico 
Appelman naar China plaatsvinden. 

Floriade 2022 
In overleg met de provincie zal gekeken worden hoe de provincie ZheJiang meegenomen kan worden 
in de hele voorbereiding van de making of de Floriade. Wat kunnen zij hierin voor Flevoland betekenen 
en hoe kunnen zij leren van dit traject. 
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Planning 
Een gedetailleerde planning voor het ontwikkelen van het inhoudelijke beleidskader, politieke 
inbedding, praktische uitvoering en de borging van de kennis is beschikbaar (geïntegreerd en per 
maand). Hieronder wordt kort de globale planning aangegeven. 

2013 
Component april mei juni juli augustus september oktober november 
Beleidskader en 
politieke inbedding 

XX XX XX 

Praktische 
uitvoering (incl. 
MoU) 

XX XX XX XX XX XX XX 

Borging van kennis XX XX XX XX 
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