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

Onderwerp 

Bestuurlijke missie Zhejiang 2013 

Doel van deze mededeling: 

Ter kennisname voor Provinciale Staten een korte weergave van het verloop en 
de resultaten van de bestuurlijke missie onder leiding van de Commissaris van de 
Koning, de heer Leen Verbeek naar Zhejiang in november 2013. 

Toezegging/motie/amendement: 

niet van toepassing 

Inleiding: 

Sinds 1999 werkt de provincie Flevoland samen met de provincie Zhejiang in 
China. In 2013 is een beleidskader opgesteld 'Samenwerking met provincie Zheji
ang'; hierin is geschetst waarom deze samenwerking belangrijk is en op welke 
speerpunten de provincie Flevoland zich in deze samenwerking wil richten om bij 
te dragen aan de versterking van de Flevolandse economie. Van 16 tot 24 novem
ber 2013 heeft een delegatie van de provincie Flevoland, bestaande uit verte
genwoordigers van overheden vanuit verschillende disciplines, onder leiding van 
de Commissaris van de Koning de heer, Leen Verbeek de provincie Zhejiang 
bezocht. Dit met als doel een versterkte samenwerkingsrelatie tussen de provin
cies. 

Mededeling: 

Tijdens de missie is de Memorandum of Understanding vernieuwd en onderte
kend. De verstérkte relatie tussen de provinciale overheden zal in de toekomst 
leiden tot meer samenwerkingsactiviteiten en ondernemers faciliteren bij het 
zaken doen in China, met name in de provincie Zhejiang. Ook de samenwerking 
met het Chinese bedrijfsleven is tijdens de missie bevestigd en versterkt. Dit 
door onder meer het bezoeken van Chinese bedrijven waarmee Flevolandse 
bedrijven reeds een relatie hebben, zoals de paardencentra van Songseng en de 
aardappelondernemers in Binnen-Mongolië. Verder zijn nieuwe samenwerkings
kansen voor het Flevolandse bedrijfsleven onderzocht en gecreëerd op het ge
bied van kennisuitwisseling, vestigingsmogelijkheden en export. De economische 
missie die gepland staat voor juni 2014 is voorbereid. De juiste instanties (De
partment of Commerce, CCPIT (KvK Zhejiang) zijn bezocht en de juiste personen 
zijn op de hoogte van het voornemen dat wij samen met een aantal bedrijven uit 
Flevoland de provincie Zhejiang bezoeken. 
Met de bestuurlijke missie is geïnvesteerd in de samenwerkingskansen voor het 
Flevolandse bedrijfsleven en is de economische missie van gedeputeerde Appel
man in juni 2014 voorbereid. 
Na afloop van de bestuurlijke missie kan geconcludeerd worden dat de doelstel
lingen gehaald zijn en daarnaast zijn er ook voldoende nieuwe kansen gecreëerd 
om de samenwerking in de toekomst effectief voort te zetten. Het is belangrijk 
om nu opvolging te geven aan deze bestuurlijke missie en op de verschillende 
speerpunten de kansen die de samenwerking biedt voor economische versterking 
van de regio en clusterontwikkeling in Flevoland te benutten. 
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Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Het vervolg 

1) In juni 2014 zal er een economische missie onder leiding van gedeputeer
de Jan-Nico Appelman naar Zhejiang plaatsvinden met als doel handels
bevordering en investeringsbevordering voor Flevolandse bedrijven in de 
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sectoren AgroFood, Life Sciences & Health en High Tech Systems and Materials. Er is een 
plan van aanpak opgesteld voor het organiseren van'een missie voor en door onderne
mers'. Flevolandse bedrijven kunnen van 14 tot en met 22 juni mee. De provincie en OMFL 
spannen zich in om samen met geïnteresseerde bedrijven een individueel bedrijfsprogram
ma voor deze missie te ontwikkelen passend bij de behoefte van het bedrijf. 

2) Ter voorbereiding op deze missie is begin maart de 2^ China tafel georganiseerd. Bij deze 
China tafel hebben geïnteresseerde Flevolandse ondernemingen in aanwezigheid van gede
puteerde Jan-Nico Appelman gesproken over de mogelijkheden in China en de doelstellin
gen en opzet van de door de provincie Flevoland georganiseerde economische missie naar 
Zhejiang in juni 2014. 

3) Daarnaast is er op 18 maart een inkomende missie uit Zhejiang ontvangen op het provincie
huis door gedeputeerde Jan-Nico Appelman en is er een programma opgesteld dat de rela
tie met de provincie Zhejiang versterkt en tegelijkertijd een podium biedt voor het Flevo
landse bedrijfsleven om contacten te leggen met en in de provincie Zhejiang. 

Ter inzage in de leeskamer 
niet van toepassing 

Verdere informatie 
Niet van toepassing 


