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Verslag China-missie september 2016

Bijlagen
3

Met veel plezier informeren wij u hierbij over de resultaten van onze handelsmissie naar China
van 24 september tot 1 oktober 2016.
Aan de missie namen vertegenwoordigers van 25 bedrijven en kennisinstellingen deel,
waaronder Innovation Quarter. Tevens was de gemeente Westland vertegenwoordigd via
wethouder Arne Weverling.
De missie past in het kader van onze hernieuwde Memoranda of Understanding met de provincie
Hebei en het stadsdeel Shanghai Pudong, zoals we die we op 6 mei 2016 en respectievelijk 14
juni 2016 hebben gesloten. Tijdens de missie hebben we –in wisselende samenstelling- de

Bezoekadres

steden Beijing, Tangshan (Caofeidan), Shijiazhuang, Sanhe, Baoding, Dezhou, Shanghai en
Yangcheng bezocht.

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

De missie richtte zich op het uitwisselen van kennis en het binnenhalen van orders voor ZuidHollandse bedrijven op het terrein van Greenport-technologie, duurzame stadsontwikkeling,
watermanagement en bodemsanering. Dit zijn sectoren waar Zuid-Hollandse bedrijven traditoneel
sterk in zijn.
De meereizende bedrijven hebben goede afspraken over samenwerking kunnen maken,
Innovation Quarter is erin geslaagd om contacten te leggen die ertoe leiden dat Chinese
bedrijven zich vestigen in Zuid-Holland en Hogeschool INHolland heeft haar bestaande
samenwerking met Hebei Agricultural University kunnen bevestigen en verdiepen.

Ons kenmerk

Daarnaast hebben wij met onze collega-overheden in Hebei en Shanghai Pudong goede
afspraken gemaakt om onze bestaande samenwerking nader in te vullen.
In de bijlagen treft u een uitgebreid verslag aan van de missie inclusief een overzicht met de
resultaten, de deelnemers en de programma-onderdelen.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde reis en hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.

Hoogachtend,

drs. J. Smit
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