
 

 
  

Memo 
 

  

 
Datum: 

28 september 2015 
 

  

Onderwerp:  missie Iksan-Korea 

Ter attentie van:  Gemeenteraad 

Afzender:  burgemeester en wethouders 

  Twee delegaties van de stad Iksan, Zuid Korea, hebben in november 2014 en 
februari 2015 een bezoek gebracht aan de Regio FoodValley en in het bijzonder 
aan de gemeente Barneveld. In het tweede bezoek zijn goede contacten ontstaan 
en de wederzijdse indruk dat Iksan en Barneveld voor elkaar van betekenis kunnen 
zijn. In het vervolg heeft de ambassadeur van Zuid Korea in Nederland de 
gemeente bezocht. Hij deelde mee dat de gouverneur van de regio inmiddels over 
de contacten tussen Barneveld en Iksan is geïnformeerd.  

De burgemeester van Iksan heeft daarom een uitnodiging gestuurd voor een 
tegenbezoek. In eerste instantie werd gestreefd naar een bezoek in mei/juni 2015. 
Dat was echter praktisch niet haalbaar, mede omdat een missie ook naar onze 
mening voldoende draagvlak en participatie vanuit het bedrijfsleven zou moeten 
hebben. 

Inmiddels hebben wij besloten op de uitnodiging in te gaan en afspraken gemaakt 
voor het zenden van een missie in oktober 2015. Door middel van deze memo 
informeren wij u over de achtergronden. 

Doel van het tegenbezoek is om een export te bevorderen, investeringen te 
genereren en samenwerking te verkennen op het gebied van educatie en 
kennisontwikkeling, specifiek op de sectoren pluimvee en kalverhouderij. Daarbij 
oriënteren wij ons in het bijzonder op de ontwikkelingen en omstandigheden in 
Iksan en Food Polis. Vanuit de deelnemende bedrijven wordt beoogd om inzicht te 
krijgen in uitbreiding van reeds bestaande contacten, de mogelijkheden voor een 
productiefaciliteit voor een Aziatische markt en de mogelijkheden van introductie 
van nieuwe systemen. De missie zal bestaan uit vertegenwoordigers van BBS 
Food, Twinkpack, G. van Beek & Zn Kalverstalinrichtingen. Lokaal zullen 
vertegenwoordigers van Jansen Poultry Equipment en Hatchtech uit Veenendaal 
kunnen aanhaken. Daarnaast maken PTC+/PEC, LTO en Dutch Poultry Center 
deel uit van de delegatie. Die wordt verder ondersteund door een medewerker van 
Oost NV. In Korea is er verder ondersteuning vanuit de ambassade en het NFIA 
(Netherlands Foreign  Investment Agency). Namens de gemeente zullen de 
burgemeester en wethouder Van den Hengel en een medewerker van 
economische zaken deelnemen. 
 



Iksan en Food Polis zijn een ontwikkeling gestart om een centrale food kennis en 
productie in de regio op te zetten. Met een groot aantal partijen zijn daarvoor 
inmiddels MUO (Memories of Understanding) getekend. Oost Nederland heeft 
inmiddels een dergelijke MUO met Food Polis. De intentie van Iksan is om binnen 
de MOU tussen Oost Nederland/FoodValley een specifieke MOU te tekenen tussen 
Iksan en Barneveld. Dit MOU kan gaan over de specifieke thema’s waarin 
Barneveld binnen Food Valley leidend is, te weten kennis en hoogwaardige 
industriële productie op het gebied van  poultry/intensieve veehouderij en 
agrologistiek. 

Het beeld van Food Polis is dat  er een hoge ambitie is en door de Koreaanse 
regering een fors budget wordt ingezet om de regio tot ontwikkeling te brengen en 
daarmee het Food Valley van Korea/Zuidoost Azië te maken. Dat biedt kansen voor 
specifieke clusters zoals het agro/logistiek/poultry cluster Barneveld om voet aan de 
grond te krijgen. 
Een bijzonder aspect is het vrijhandelsverdrag van Korea met onder andere China. 
Korea kan daarmee heffingsvrij importeren in China. Dat biedt mogelijkheden voor 
de Nederlandse bedrijven om heffingen te ontlopen. Van Korea is bekend dat het 
land een stabiele democratie vormt, zich snel ontwikkelt tot een van de grote 
economieën in de wereld en relatief westers is ingesteld. 
 
Vanuit de WUR wordt de missie onderschreven. De (industriële) agrarische 
productie in Korea loopt nog achter bij Nederland. In die zin liggen er kansen voor 
Nederlandse bedrijven. Met de Koreanen zou het gesprek onder andere moeten 
gaan over hun ambities op dat vlak. De WUR heeft contact met de Rural 
Development Agency in Korea, die van Seoul naar de regio rond Iksan is 
verplaatst, hetgeen wel iets zegt over de intenties van de centrale overheid. Echter 
de samenwerking tussen dat Rural Development Agency en Food Polis lijkt nog 
niet sterk.  
Korea zou daarnaast een goede uitvalsbasis zijn voor de export naar Japan, waar 
de achterstand in modernisering van agro-productie nog groter is.   
 
De deelnemende ondernemingen dragen hun eigen kosten. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Vertrek: 18 oktober ’s avonds vanaf Schiphol 
19 oktober: aankomst in Seoul  (’s middags) 
Avondprogramma: 
introductie in Korea en ontmoeting met de Landbouwraad van de Nederlandse 
ambassade in Korea. 
20 oktober: vertrek naar Iksan; aankomst rond 12.00 uur. 
Programma wordt ingevuld door de stad Iksan. In het programma zullen op ons 
verzoek de onderstaande thema’s worden verwerkt:  
 
-Education and training in poultry business 
-Disease Outbreak management 
-A tour on possible sites for setting up a company 
-Contact with companies that are interested in new ideas about packaging 
-A visit to cattle and calves companies 
-Meeting companies within de agro food and feed business. 
 
23 oktober: ruimte voor afspraken van delegatieleden met Koreaanse relaties. 
23 oktober: namiddag vertrek naar Seoul en vlucht naar Amsterdam 
24 Aankomst Amsterdam. 

 


