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Verslag reis wethouder Arends naar Vietnam van 25 maart tot 1 april aorz

Geachte leden van de raad,
Met toepassing van de Gedragscodeintegriteit burgemeester en wethouders gemeente Emmen 2015
doen wij u bijgaand het verslag toekomen van de reis van wethouder Arends naar Vietnam van
25 maart tot 1 april zorz.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

o~k.
H.F. van Oosterhout
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Reisverslag

wethouder Bouke Arends

Vietnam 25 maart - 1 april 2017

Op initiatief van Stenden Emmen zijn er in 2015 en 2016 reizen met bedrijven en met
Stenden en het Alfa College naar Vietnam georganiseerd, waaraan op verzoek van Stenden
ook bestuurders uit Emmen en Hoogeveen deelnamen. Deze hebben tot verschillende
tegenbezoeken geleid van overheden, universiteiten en bedrijven uit Vietnam. Stenden werkt
nu samen met twee universiteiten in Vietnam en wilde in de reis in maart samenwerking met
een derde universiteit (in Dalat) van de grond krijgen. Daarna zou een Erasmus-plus (EU)
project kunnen worden gerealiseerd in samenwerking met drie universiteiten in Vietnam, één
in Finland en één in Duitsland (Bremen).
De bijdrage van de EU voor dit project zou dan bijna € 1 mln. kunnen bedragen.
De reis was georganiseerd door Twiss International in samenwerking met de gemeente
Emmen, de gemeente Hoogeveen, Stenden en het Alfa College.
Bedrijven krijgen door de steun van onze bestuurders eenvoudiger toegang tot markten in
Vietnam. Voor hen waren matchmakings ontmoetingen voorbereid.
Stenden en het Alfa College kunnen door de relaties tussen onze bestuurders en overheden
in Vietnam in dat land beter medewerking krijgen voor samenwerking met onderwijs en
bedrijven. De ondernemers en de deelnemers van Stenden en van het Alfa College hadden
deels eigen parallelprogramma's.
Een extra doel (en parallelprogramma) voor de gemeente Emmen was om de uitkomsten van
het Dryport onderzoek te bespreken dat gezamenlijk door de Economische Universiteit van
Ho Chi Minh City en Stenden-Emmen, in opdracht van de gemeente Emmen is uitgevoerd.
De delegatie bestond uit:
1. Bouke Arends, gemeente Emmen
2. Gerard Feringa, Teamleider EZ gemeente Emmen
3. Wouter Couprie, Strategisch adviseur gemeente Emmen
4. Hanny van Geffen, vestigingsmanager Stenden Emmen
5. Christien de Graaff, lid CvB Alfa College, Overijssel/Drenthe
6. Jan Berend van Wijk, directeur Alfa College, Hoogeveen
7. Eric Bos, hoofd EZ provincie Drenthe
8. Wilco Jakobs, BDO accountancy, Emmen.
9. Bert van Boven, Van Boven Holding BV, Emmen
10. Rosilde van Boven, Autoworld van Boven, Emmen.
11. Wim Temmen, International Oil field Services, Emmen
12. Mahmoud Gharavipour International Supply services, Emmen.
13. DGO Express: Riekelt Schaap, Hoogeveen.
14. Wim Melenberg, Twiceans, Emmen.
15. Sebastiaan Smit, Lyotin Capital, Emmen.
16. Simon Dousma, Twiss International, Emmen.
Vanwege de benoeming tot wnd. burgemeester van Appingedam van wethouder Anno
Wietze Hiemstra van de gemeente Hoogeveen en zijn afscheid op 29 maart moesten de
bestuurders van de gemeente Hoogeveen uiteindelijk afzeggen voor deena me aan de reis.
Zaterdag 25 maart - maandag 27 maart

Op zaterdag vertrok de gehele delegatiemet Vlucht EY78 van 20: 15 van Amsterdam via Abu
Dhabi (VAE) naar Ho Chi Minh City in Vietnam. Vanwege vertraging werd in Abu Dhabi de
aansluitende vlucht naar Vietnam gemist en moest de delegatie noodgedwongen een etmaal
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in Abu Dhabi doorbrengen.
De delegatie arriveerde uiteindelijk aan het begin van de maandagavond in het hotel in Ho
Chi Minh City. Daarom werd het programma in Vietnam in onderling overleg aangepast en
gecomprimeerd, zonder de essentiële onderdelen te verliezen.
Het officiële bezoek aan Binh Duong provincie dat voor wethouder Arends op maandag was
gepland werd naar de donderdag verschoven.

Dinsdag 28 maart
Om 7:00 vertrok wethouder Arends met ondermeer de deelnemers van Stenden, Alfa College
en provincie Drenthe naar de Economische Universiteit Ho Chi Minh City (EUH).
Daar volgde om 9:00 uur speeches van de vice-president van de EUH en van mevr. van
Geffen namens Stenden.
Vervolgens gaf dhr. Dousma een inleiding over het Dryport-project.
Kern van het programma was vervolgens de presentatie door dhr dr. Tri (nu zowel verbonden
aan de EUH als aan Stenden) van de uitkomsten van het DryportIVietnam onderzoek, naar
kansen voor Emmen door benutting van goederenstromen uit Vietnam naar NO-Europa.
Wethouder Arends reageerde in een speech op deze presentatie en sprak daarvoor zijn
waardering uit.
Vervolgens was er gelegenheid voor discussie en vragen.
Bij de bijeenkomst en de aansluitende lunch was ook de Nederlandse consul mevr. Tarqaat
van consulaat is aanwezig, die in een reactie ook haar waardering uitsprak voor dit initiatief
en voor het uitgevoerde onderzoek.

Woensdag 29 maart
Om 4:30 vertrok wethouder Arends met mevr. van Geffen van Stenden, dhr. Dousma en de
ambtenaren van Drenthe en van Emmen naar het vliegveld voor een vlucht om 6:40 naar
Dalat.
Kern van het programma die dag was het bezoek aan de Universiteit van Dalat en de
ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Stenden en de Universiteit van
Dalat.
Daarnaast was er een officiële ontmoeting met de provincie Lam Dong en met de gemeente
Dalat (de hoofdstad van Lam Dong).
Verder werden er twee plantages bezocht.
Om 19: 10 ging de vlucht terug naar HCMC
Donderdag 30 maart
Om 6:30 uur vertrok wethouder Arends voor een rit met de vertegenwoordigers van het Alfa
College, provincie Drenthe en de beide ambtenaren van Emmen naar Binh Duong provincie.
Daar volgde een ontmoeting en bespreking bij Becamex (het ontwikkelingsbedrijf van Binh
Duong provincie) met de president van Becamex en zijn staf. Met Becamex is afgesproken
nader te onderzoeken hoe de uitwisseling van kennis tussen Binh Duong provincie en de
gemeente Emmen vorm en inhoud kan worden gegeven. De mogelijkheden van Europese
projecten zullen hierin nader worden bezien.
Vervolgens werd de groep in het kantoor van Binh Duong provincie ontvangen door de
partijsecretaris, de vice gouverneur en verschillende topambtenaren.
Ook werd door de partijsecretaris een officiële lunch aangeboden.
In de middag reisde het gezelschap terug naar Ho Chi Minh City.
Vrijdag 31 maart
In de ochtend kreeg de delegatie een presentatie over zakendoen in Vietnam bij de BDO
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vestiging in Ho Chi Minh City. Tevens verzorgde BDO een broodjeslunch.
Om 17:30 vertrok de delegatie naar het vliegveld voor de vlucht van 20:25 naar Abu Dhabi.

Zaterdag 1 april
00:55 (lokale tijd) aankomst Abu Dhabi
2:35 (lokale tijd) vertrek vlucht EY23 naar Düsseldorf
7:20 aankomst Düsseldorf en doorreis naar Emmen.
Zowel alle ondernemers, als Stenden en het Alfa College waren tevreden over de contacten
en geboekte resultaten. Daarmee is voldaan aan het doe I om deze contacten te faciliteren.
Op de uitkomsten van het Dryport / Vietnam onderzoek volgt nog een schriftelijke rapportage.
Daarmee zal samen met bedrijven in Dryport verband worden nagegaan wat zij met de
aanbevelingen willen gaan doen.
Op grond van de gemaakte afspraken met Becamex zal nader onderzocht worden hoe bijv.
via Europese projecten de uitwisseling van kennis tussen Binh Duong provincie en de
gemeente Emmen nader vorm en inhoud kan worden gegeven.
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