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Verslag reis Vietnam 4-9 maart burgemeester

Aan de leden van de raad,
Met toepassing van de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Emmen 2015
doen wij u bijgaand het verslag toekomen van de reis van burgemeester Van Oosterhout naar Vietnam
van 4 tot 9 maart 2019.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeente cretaris,

de burgemeester,
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Verslag reis Vietnam burgemeester
4-9 maart 2019

Gemeente
Emmen

Van Oosterhout

De reis was naar aanleiding van een uitnodiging die de burgemeester ontving van de
president van de Economic University of Ho Chi Minh City (UEHC)voor de installatie van
het International Trade Expert Center Vietnam ITEC-VN aan die universiteit op 7 maart.
ITEC-VNis zusterinstituut van ITEC-NHLfStenden.
Tevens ontving de burgemeester een uitnodiging voor een door ITCE-VNgeorganiseerde
conferentie over handel tussen Vietnam en de EU op 8 maart.
Hem is gevraagd bij beide gelegenheden als keynote speaker te willen optreden.
Twiss International uit Emmen organiseerde in overleg met NHLfStenden parallel aan dit
bezoek een programma voor bedrijven. Ook vertegenwoordigers van de provincie Drenthe,
het Drenthe College en het programmabureau van de Dutch Techzone aan de reis deel.
Bij verschillende onderdelen van de reis, ondermeer bij de conferentie en bij de
matchmaking voor bedrijven, ligt het accent op logistiek en recycling.
Daarop zijn ook de deelnemende bedrijven aangehaakt.
De delegatie bestond uit de volgende personen.
Overheid
Burgemeester Eric van Oosterhout
Dhr. Wouter Couprie, strategisch adviseur gemeente Emmen
Dhr. Eric Bos, hoofd Economische Zaken provincie Drenthe
Mevr. Henriette Herbschleb, directeur programmabureau Dutch Techzone
Onderwijs
Mevr. Mare Riemersma, lid College van Bestuur Drenthe College
Dhr. Harjan Jalvingh, directeur Academy of Commerce & Int. Business NHLfStenden
Mevr. Shilpa Samplonius, senior lecturer and researcher NHLfStenden
Dhr. Gertjan Hummel, senior lecturer and researcher NHLfStenden
Dhr. Johan Postema, projectleider Vietnam NHLfStenden
Bedrijven
Dhr. Hendrik Wolters, directeurTRH recycling Emmen
Mevr. Wilma Lanting, directeur Q-plast Emmen
Dhr. Johan Logtenberg, CEO Westerman Multimodal Logistics, Nieuwleusen
Dhr. Tim van der Roest, general manager barge terminal & Asia Pacific Westerman ML
Dhr. Riekelt Schaap, general manager Benelux Westerman ML
Dhr. Niels van der VIist, general manager International Westerman ML
Dhr. Albert Konter, CFO Westerman ML
Mevr. Eileen Lu, directeur Dahzen International Emmen
Dhr. Sebastiaan Smit, directeur Lyotiin Capital, Hong Kong
Dhr. Simon Dousma, managing partner Twiss International Emmen
Dhr. Nguyen Due Tri Nhan, student assistent Twiss International
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Elk van de geledingen had een eigen programma, waarbij bepaalde delen samenvielen met
dat van de burgemeester.
De bedrijven hadden afzonderlijk afspraken met bedrijven en waren daarom ook langer in
Vietnam. De vertegenwoordigers van het onderwijs hadden eveneens eigen afspraken en de
docenten bleven in Vietnam om daar nog enige tijd te doceren aan de UEH C.
De burgemeester vertrok op maandag 4 maart aan het eind van de middag naar Schiphol
voor de vlucht die vertrok om ca. 22:00 uur.

Na een tussenlanding in Dubai, een tweede vlucht naar Ho Chi Minh City en de transfer
vanafhet vliegveld, was de aankomst in het hotel op dinsdag 5 maart om ongeveer 21:00
uur.
Woensdag 6 maart maakt het reisgezelschap kennis met elkaar en volgt een kennismaking
met de stad en een bezoek aan de Cu Chi Tunnels van de Vietcong gebruikt in de Vietnam
oorlog. De bedrijven hebben een matchmakingsprogramma.
Donderdag 7 maart start het programma om 9:00 uur in de UEHC met de officiële
inauguratie van ITEC-VN,waarbij de burgemeester zijn key note speech houdt.
Er volgen daarnaast speeches van verschillende betrokken organisaties en ook van de heer
Pavel Poskakukhin, directeur van de Dutch Business Association Vietnam.
In de tweede helft van de ochtend volgt een overleg op initiatief en onder leiding van de
burgemeester met de eerste vertegenwoordigers uit de delegatie van de provincie
NHLjStenden, Drenthe College, Dutch Techzone , ITEC-VN en Twiss International.
Onderwerp is de ambities van elk van de organisaties voor de komende tijd in Vietnam.
Aan de basis staat het initiatiefvan (destijds nog) Stenden in 2014 om contacten te leggen
in Vietnam en het verzoek van de vestigingsmanager van Stenden Emmen aan de gemeente
om dit vanafbegin 2015 in Vietnam te ondersteunen. De heer Dousma (Twiss
International) is door Stenden gevraagd om daar ook bedrijven bij te betrekken en één en
.ander te organiseren.
Nadat ambities zijn uitgewisseld is de afspraak dat de heer Harjan Jalvingh binnen enkele
weken een position paper zal maken en ter bespreking de aanwezigen zal uitnodigen.
Om ongeveer 12:00 uur volgen ontvangst, presentaties en een netwerklunch bij de Dutch
Business Association Vietnam (DBAV), waar de burgemeester ook een korte speech houdt.
Om 17:00 uur ontvangt de consul-generaalonze gehele delegatie in zijn residentie voor een
netwerkbijeenkomst en lopend diner, waarbij hij ook Vietnamese gasten heeft uitgenodigd.
Hoewel de bijeenkomst gepland was tot 20:00, laat de consul-generaal toe dat deze zeer
geanimeerde bijeenkomst uit tot bijna 21:00 uur. Hij zegt zijn medewerking aan onze
verdere activiteiten in Vietnam toe.
Op vrijdag 8 maart is in de ochtend de conferentie van ITEC-VN met ondermeer de speech
van de burgemeester en daarnaast presentaties van ITEC-VN en van bedrijven uit onze
delegatie en uit Vietnam.
Na een korte lunch met onze delegatie worden wij opgehaald met een bus van Becamex,
het ontwikkelingsbedrijf van Binh Duong provincie. In Binh Duong New Town worden wij
op het hoofdkantoor van Becamex ontvangen door de voorzitter van Becamex en zijn staf.
Becamex ontwikkeld in feite een geheel nieuwe stad met alle voorzieningen, zoals
bedrijventerreinen, ziekenhuis, universiteit, woningen, een schouwburg etc.
Deze zijn allemaalook eigendom van Becamex.
Het bedrijf helpt ook buitenlandse bedrijven die in Vietnam actief willen worden.
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Daarna is er een formele ontvangst in het provinciehuis door de eerste man van Binh
Duong provincie en zijn staf. Over en weer zijn er sinds 2015 enkele bezoeken geweest en

van beide zijden wordt de intentie uitgesproken om de samenwerking te intensiveren.
Na omkleden in daartoe ter beschikking gestelde hotelkamers, vertrekt de burgemeester
met enkele delegatieleden naar het vliegveld, waar de vlucht vertrekt om 24:00 uur.
Na opnieuween tussenlanding in Dubai en een tweede vlucht, is de aankomst (nu met een
gunstig tijdsverschil van 6 uur) op zaterdag in de middag, waarna de autorit naar Emmen
de reis afsluit.
Omdat het Vietnam project is geïnitieerd door Stenden, neemt Stenden ook het initiatief
om met een positionpaper te komen over de ambities voor een vervolg.
Daarbij worden dan de andere partners bij betrokken in een door Stenden te organiseren
overleg.
In ieder geval zullen de ITEC's aan beide zijden verdere activiteiten ontplooien voor
onderlinge handelsbevordering en bedrijfscontacten.
Vanuit Vietnam is aangegeven dat enkele bedrijven in september naar Emmen willen
komen, om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken.
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