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Titel
DGGF 1151424 Tuinbouwcomplex voor het telen sierplanten in Ethiopië
Exporteur
Selecta Holland B.V., Maasland
Land
Ethiopië
Sector
Tuinbouw
Bedrag
Maximum schadevergoeding: EUR 19.482.800,Periode
Fabricatie: 0 maanden
Kredietduur: 180 maanden
Betrokken partijen
Debiteur: Selecta Ethiopie PLC, Addis Ababa, Ethiopië
Ontwikkelingsimpact
Het scheppen van werkgelegenheid:
We hebben een opgave van investeerder ontvangen waarin deze aangeeft hoeveel fte er zullen
bijkomen door de nieuwe investering. Op dit moment werken er 40 mensen om de boerderij
samen te stellen en de grond landbouwrijp te maken. Indien de boerderij na 3 jaar volledig
opereert zal deze een directe werkgelegenheid bieden aan totaal 800 fte vanuit de omgeving.
Hiervan zijn er 500 voor vrouwen. Als verder wordt uitgebreid wordt, kan dit oplopen tot 1.500
fte. Ook de indirecte werkgelegenheid zal als gevolg van dit project groeien. De inschatting is
dat het zal gaan om 60 fte, waarvan 40 vrouw zal zijn.
Vergroten van de productiekracht:
De productiekracht stijgt per definitie bij een investering, dit wordt aangetoond met een
positieve financiële prognose in het businessplan. Het betreft een investering in een greenfield
project, dus alle geproduceerde omzet die gebudgetteerd is op EUR 3,9 miljoen als de tuinderij
volledig draait, zal nieuw zijn. De productiekracht zal niet alleen bij de investeerder toenemen
maar in de gehele keten een positieve invloed hebben. Hoewel het jong stekmateriaal uit
Nederland zal komen, zal er een extra vervoersbehoefte zijn en ook de lokale middenstand zal
profiteren van de nabijheid van de tuinderij.
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De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie:
Het betreft een nieuwe boerderij en Select zal haar technologie, kennis en vaardigheden aan
lokale voormannen, die onder supervisie van het Nederlandse management ter plaatse staan,en
aan de overige werknemers overdragen via een continu trainingsproces.
Overige positieve effecten
Naast de overdracht van kennis en vaardigheden zullen als gevolg van dit project de lokale
belastinginkomsten toenemen. Verder zal het bedrijf diverse MVO-projecten starten waarvan
ook de bevolking die niet op de boerderij werkt zal profiteren. Via mede door Selecta Ethiopië
gefinancierde CSR-programma’s zal er extra aandacht komen voor gezondheidszorg en
onderwijs. Het bedrijf neemt deel aan ‘PACT’/Ethiopia (een ngo in Addis Ababa, gericht op het
bouwen aan een duurzame samenleving waarin vrede welvaart heerst) om bij te dragen aan een
geïntegreerde duurzame ontwikkeling van het totale Kunzila Hortipark.
Milieutoets
Het mvo-beleid van exporteur is beoordeeld en aanvaardbaar bevonden.
Korte omschrijving
Onderhavige aanvraag betreft de investering van Selecta Holland B.V. uit Maasdam die via
dochter Selecta Ethiopia PLC. stekken gaat telen van vooral Pelargonium (geraniums), (andere
gewassen zijn ook mogelijk) op een stuk land dat een tuinbouwbestemming heeft. De locatie
van deze grond ligt ten westen van Gojam Zone, bij Kunzila Stad/ Ethiopië, bij het Tanameer. De
productie van siergewasstekken gebeurt in kassen, voorzien van een hydrocultuursysteem. In
totaal kent de te bouwen boerderij een oppervlakte van 60 ha. De infrastructuurinvestering is
gepland voor 20 hectare. De tuinderij start met een eerste 9 ha waarna er 3 ha kassen
bijgebouwd zullen worden naar gelang de marktbehoefte. Na genoemde 20 hectare is er nog
land beschikbaar om verder uit te breiden. Het hydrocultuursysteem wordt gevoed door het
water uit het Tanameer (ligt op ongeveer 1 km afstand van de locatie). Door een gesloten
kasconstructie zijn alle kassen via schone paden met elkaar verbonden. Dit geldt ook voor de
koelcellen en hygiëneruimtes met de kassen. Het op te richten Ethiopische bedrijf zal de
benodigde startplanten uit de eigen Europese productielocaties importeren.
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