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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-590536851 (DOS-2016-

0002798)

Contact

W.A. Datadien

070 - 441 76 84

wa.datadien@pzh.nl

Onderwerp:

Bestuurlijke missie naar China juni 2017

Publiekssamenvatting:

De provincie Zuid-Holland onderhoudt sinds 1993 relaties met de provincies Hebei en Shanghai-

Pudong in China. Het betreft “government-to-government”-relaties gebaseerd op een 

vraaggerichte benadering vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. 

Met beide regio’s zijn in het eerste halfjaar van 2016 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten 

(Memoranda of Understanding – MoU – ) getekend, waarin afspraken zijn gemaakt om samen te 

werken op thema’s die aansluiten bij de hoofdopgaven van het provinciaal beleid. Het bevorderen 

van investeringen en handel is het algemene overkoepelende doel. Via het organiseren van 

uitgaande en inkomende missies, waarbij het bedrijfsleven en kennisinstellingen een prominente 

rol spelen, worden de relaties met Chinese partners versterkt.

Via de bijgaande brief worden PS geïnformeerd over de missie conform de gedragscode van 

leden GS art. 10 Reizen Buitenland.

Advies:

1. In te stemmen met de bestuurlijke missie van Commissaris van de Koning J. Smit naar de 

provincie Hebei in China, van 4 juni tot en met 9 juni 2017;

2. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over deze missie;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de bestuurlijke missie van de Commissaris van 

de Koning naar de provincie Hebei in China, van 4 juni tot en met 9 juni 2017.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Programma Zuid-Holland missie naar China in juni 2017.pdf

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W.A. Datadien Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Tol - Eenschooten, EI, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Van der Sande

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders:

Van der Sande, RAM/ Bom - Lemstra, 

AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de zusterrelatie tussen de provincie Zuid-Holland 

en de Chinese provincie Hebei, organiseert de provincie Zuid-Holland een speciale handelsmissie 

naar China van 4 tot en met 9 juni onder leiding van Commissaris van de Koning J. Smit, samen 

met burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland. In dezelfde week reist burgemeester 

Aboutaleb van Rotterdam naar China. Tevens wordt samengewerkt met het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. De delegatie – met naar verwachting zo’n dertig deelnemers uit het 

bedrijfsleven - zal tijdens deze missie waar mogelijk gezamenlijk optrekken.

Plaatsen die tijdens de missie worden bezocht zijn Shanghai, de provincie Hebei, de provincie 

Shandong en Beijing. Het algemene thema voor de missie is "duurzame geïntegreerde 

ontwikkeling", met onderwerpen als waterbeheer, milieu, ruimtelijke ordening & design en 

moderne land- en tuinbouw.

Het programma bestaat onder andere uit deelname aan de Aquatech Shanghai, specifieke water 

seminars in Shanghai, overheidsgesprekken met bestuurders uit Hebei en Shanghai Pudong, het 

ondertekenen van een tuinbouw-Memorandum of Understanding met de Hebei Agriculture 

Department, de opening van een glastuinbouw project in Dezhou, een conferentie georganiseerd 

door de Hebei Water Department, een fototentoonstelling, bedrijfsbezoeken samen met 

Innovation Quarter en een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

In Hebei zullen de twee provincies onder andere spreken over de nieuwe Special Economic Zone 

XiongAn. De ontwikkeling van dit gebied, zo’n 130 kilometer ten zuiden van Beijing, staat hoog op 

de prioriteiten lijst van de nationale overheid in Beijing met een financiering van de Chinese 

Ontwikkelingsbank van 133 miljard euro. De provincie wil graag aftasten in hoeverre dit kansen 

biedt voor Nederlandse expertise en bedrijven. 

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW : € 5493

Programma : Programma 4 - Bestuur en Samenleving

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

De kosten van deze missie zijn nader uitgewerkt in DOS-2017-0004185, dat valt onder de 

raamovereenkomst met DSBP, DOS – 2016 – 0004077.

Juridisch kader:

Geen opmerkingen
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2 Proces

De delegatie bezoekt de provincies Hebei en Shanghai Pudong om verdere ontwikkelingen naar 

aanleiding van de onlangs getekende Memoramda of Understanding verder vorm te geven. De 

deelnemende bedrijven worden door de bestuurlijke aanwezigheid ondersteund bij het 

ontwikkelen van projecten met Chinese partners en het verwerven van opdrachten.De inzet van 

de provincie is daarnaast gericht op het verkennen van nieuwe ontwikkelen en kansen, die tijdens 

vervolgbezoeken van het bedrijfsleven of tijdens een volgende handelsmissie verzilverd kunnen 

worden. In China wordt gehecht aan duurzame bestuurlijke contacten als basis voor 

samenwerking tussen overheden en in het verlengde daarvan tussen bedrijven en 

kennisinstellingen uit beide provincies. Ter voorbereiding op de missie hebben strategische ronde 

tafel gesprekken plaatsgevonden met bedrijven uit Zuid-Holland op het thema tuinbouw en het 

thema duurzame stedelijke ontwikkeling.

Vervolgproces.

Bedrijven zullen zelf de kansen die ontstaan op basis van de missie en de bestuurlijke contacten 

van de provincie in China moeten verzilveren in vervolgbezoeken en acties. Met bedrijven is 

afgesproken na de missie een vervolg te geven aan de ronde tafel gesprekken om met elkaar een 

lange termijn strategie te ontwikkelen op basis waarvan de provincie gericht initiatieven vanuit het 

bedrijfsleven in China kan ondersteunen.

3 Communicatiestrategie

Over de missie wordt na afloop op de websites, www.zuid-holland.nl/internationaal en www.pzh-

china.com gecommuniceerd.
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