
 

 

 

 

 

 

Fractie: D66 

Naam: De heer G. Vile 

Onderwerp: Handelsdelegatie China 

Datum indiening vragen: 22-09-2014 

 

Uit de pers begrepen dat afgelopen zaterdag een delegatie van Flevolandse ondernemers 

naar China (Zhejiang) is vertrokken. 

 

Vragen: 

 

Is het huidige bezoek aan China door de delegatie van Flevolandse ondernemers de 

handelsmissie die de burgemeester met zijn bezoek aan China in november 2013 heeft 

voorbereid? 

Antwoord:  

Ja, deze missie is een vervolg op het bezoek aan China in November 2013. 

 

Maken ondernemers uit Noordoostpolder deel uit van deze delegatie?  

Zo ja, welke ondernemers zijn dat en in welke branches zijn zij werkzaam? En: wat is de 

relatie van juist deze ondernemers met de uitkomsten van het bezoek van de 

burgemeester aan China in november 2013? 

Antwoord:  

Ja, Zuidberg BV uit Ens maakt onderdeel uit van de delegatie. Zij zien kansen 

voor nieuwe bedrijvigheid door de bestuurlijke opening die gemeente en 

provincie hebben geboden in deze provincie. 

 

Zo nee, waarom maken ondernemers uit Noordoostpolder geen deel uit van die 

delegatie? 

Antwoord:  

Ook bedrijven uit de Agro-foodsector in Noordoostpolder zijn geïnformeerd door 

de Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij (OMFL) over deze reis. Omdat de 

reis alleen de provincie Zhejiang aandoet, en deze provincie op het gebied van 

bijvoorbeeld pootgoed niet erg interessant is, zijn zij niet aangesloten. De OMFL 

gaat nu samen met het Agro-foodcluster (en mogelijk de regio Zwolle) kijken 

naar de mogelijkheid van  een gericht bezoek voor bedrijven in  deze sector aan 

Inner Mongolia.   

 

Heeft Noordoostpolder betrokkenheid organisatorisch, ambtelijk dan wel financieel bij het 

bezoek van de huidige delegatie Flevolandse ondernemers aan China 

Antwoord:  

De reis is georganiseerd door de OMFL. Noordoostpolder is ambtelijk betrokken 

geweest bij het benaderen van de bedrijven maar heeft organisatorisch en 

financieel geen bijdrage geleverd. 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 25 september 2014 

Contactpersoon: Jeroen van Wijk 

E-mail adres:  j.vanwijk@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527- 63 35 15 
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