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Onderwerp: bezoek wethouder EZ aan India

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
De Metropoolregio Amsterdam organiseert onder aanvoering van gedeputeerde Bond van 13 tot 18
november een Amsterdam India Business Journey.
Een delegatie van bedrijven en overheden reist naar de zakenhoofdstad Mumbai en smart city
Pune. Aanpalend aan het programma staat een bestuurlijk bezoek gepland aan Tata India.
Gedeputeerde Bond heeft wethouder Verkaik verzocht om aan deze delegatie deel te nemen.
Het college geeft graag gehoor aan dit verzoek en wethouder Verkaik zal namens Velsen
meegaan. Het inhoudelijk programma van de reis en het bezoek aan Tata is voor Velsen van
strategische waarde.

De staalmarkt is wereldwijd sterk in ontwikkeling, zo ook bij Tata Europe. Uit het onlangs bekend
geworden investeringsprogramma blijkt er nog veel vertrouwen in Tata IJmuiden. Maar de rust in
de Europese staalmarkt zal naar verwachting op korte termijn niet terugkeren. Er is sprake van een
structurele overcapaciteit en de strijd om (winstgevend) marktaandeel zal nog enige tijd in alle
hevigheid doorgaan.
Gezien deze ontwikkelingen is bestuurlijke zichtbaarheid wenselijk en neemt de gemeente deel
aan dit bezoek. Het uitstralen van vertrouwen in de toekomst van Tata IJmuiden door de gemeente
en regio bij het moederbedrijf is strategisch belangrijk. De verwachting is dat dit wordt
gewaardeerd door Tata India.
Daarnaast biedt het bezoek kansen voor nieuwe handelsbetrekkingen en wellicht mogelijkheden
om Indiase bedrijven naar Velsen te trekken. India kent immers een zeer sterke economische groei
en is –ook naast Tata- één van de grotere buitenlandse investeerders in de MRA.
Het programma voorziet onder meer in een bezoek aan één van de grotere windturbinefabrikanten
in de wereld. Gezien de ambities in de offshore wind een interessant contact.
Ook het geplande netwerkdiner met Nederlandse en Indiase gasten, waaronder de Nederlandse
consul, is binnen het programma een strategisch en belangrijk moment.
De kosten van de reis worden gedekt uit het budget economische zaken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

