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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-605629612 (DOS-2016-

0002798)

Contact

F. Lamboo-Lammers

070 - 441 60 84

f.lamboo@pzh.nl

Onderwerp:

Missie naar China van 4 juni tot 9 juni 2017

Publiekssamenvatting:
Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft van 4- 9 juni een handelsmissie naar China geleid. 
Speciale aanleiding was de viering van de 10 jarige samenwerking van de provincie Zuid-Holland 
met de provincie Hebei; ook met de bestuurders van  het stadsdeel Shanghai Pudong, waarmee 
Zuid-Holland ook een langdurige relatie onderhoudt, werd overleg gevoerd.
Veel aandacht ging uit naar actuele belangrijke ontwikkelingen als de Chinese “One Belt, One 
Road” strategie en de vorming van een nieuwe megastad  in Hebei.
Daarnaast was er een belangrijke rol voor de tuinbouwsector waarbij is samengewerkt met een 
tuinbouwdelegatie onder leiding van burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland.
Met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam hebben we in Shanghai en Beijing goed kunnen 
laten zien welke grote betekenis onze bedrijven kunnen hebben voor China, onder andere op het 
gebied van integraal watermanagement en duurzame stedelijke ontwikkeling.
De vraag naar Nederlandse kennis en expertise op deze terreinen is groot evenals de 
belangstelling voor het investeren van Chinese bedrijven in Zuid-Holland, zoals bleek op een 
promotie evenement van Innovation Quarter, waarop circa 200 Chinese gasten afkwamen.

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan PS waarin verslag wordt gedaan van de China missie 4 - 9 juni 
2017.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het voorstel verslaglegging missie naar China 
van 4 juni tot 9 juni 2017.

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de teksten de bestuurlijke 
partners op eenduidige wijze te benoemen..

Bijlagen:
Brief aan PS

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: F. Lamboo-Lammers Akkoord

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

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Smit, J

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 juli 2017 -

PZH-2017-605629612 dd. 04-07-2017



2/2

1 Toelichting voor het College

Zie de brief van GS aan PS.

Financieel en fiscaal kader:

Niet van toepassing.

Juridisch kader:

Niet van toepassing.

2 Proces

Gedeputeerde Staten hebben op 16 mei jl. aan PS laten weten dat CdK Jaap Smit een 

handelsmissie zal leiden naar China.

Via dit voorstel wordt verslag gedaan van deze missie.

De missie was kort maar hevig. Een bijzonder druk programma in een paar dagen met een groot 

aantal concrete resultaten. (Zie de bijlage in de brief)

Tevens heeft de missie inmiddels geleid tot de ontvangst van 3 ambtelijke delegaties uit 

Hebei/Shanghai Pudong en het bezoek van een belangrijke investeerder aan Zuid-Holland.

Op 18/19 september wordt een grote bestuurlijke delegatie uit Hebei verwacht om het 10-jarig 

bestaan van de samenwerking te vieren. Deze ontvangst is gekoppeld aan het event 

“Zusterrelaties China-Nederland” waarbij een groot aantal Nederlandse provincies en gemeenten 

en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de samenwerking met Chinese partners vieren alsmede 

de 45-jarige diplomatieke samenwerking tussen Nederland en China.

GS worden na het reces hierover nog nader geïnformeerd.

3 Communicatiestrategie

Via een aantal berichten op de website zal op een aantal onderdelen van de missie nog specifiek 

worden gecommuniceerd.
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