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Hierbij informeren wij u op basis van de gedragscode van leden GS art.10 Reizen buitenland over 

de bestuurlijke missie naar China van de Commissaris van de Koning J. Smit. Deze missie zal 

van 4 juni tot en met 9 juni 2017 plaatsvinden.

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

en de 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. Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam zullen 

tijdens deze missie waar mogelijk gezamenlijk optrekken. Ook wordt samengewerkt met het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu.

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, seminars 

rondom het thema duurzame stedelijke ontwikkeling in Shanghai, overheidsgesprekken met 

bestuurders van de provincie Hebei en Shanghai Pudong, het ondertekenen van een tuinbouw-

MoU 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. 

PZH-2017-590536851 dd. 16-05-2017



Bijlage: Programma China missie 4-9 juni 2017

Ons kenmerk

DOS-2016-0002798

PZH-2017-590536851

2/2

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. 

Na afloop van de missie zullen wij u via een verslag over de reis informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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