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Met dit verslag informeren wij u over de handelsmissie naar China die van 4 tot 9 juni plaats had 

onder leiding van Commissaris van de Koning Jaap Smit. Inhoudelijk spelen actuele strategische 

ontwikkelingen als de Chinese “one belt one road” strategie”, de rol van Europa en China bij de 

realisatie van de klimaat doelstellingen van Parijs en de nieuwe mega stad rondom Beijing met de 

New Economic Zone die in de provincie Hebei wordt ontwikkeld.

De vraag is welke concrete kansen deze ontwikkelingen bieden aan onze bedrijven. Tijdens de 

missie is gebleken dat de Chinese partners interesse hebben om te komen tot de opschaling van 

lopende succesvolle projecten tot een meer integrale aanpak van vraagstukken op het gebied 

van duurzame ontwikkeling, met name vanuit de Nederlandse kennis van water en tuinbouw. Dit 

vergt een bundeling van krachten van onze bedrijven en kennisinstellingen in gezamenlijke 

consortia, maar ook van de verschillende overheden.

Deze missie heeft daartoe een belangrijke stap voorwaarts gezet. Er is samengewerkt met een 

tuinbouwdelegatie onder leiding van burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland. Met 

burgemeester Aboutaleb van Rotterdam hebben we ons op een aantal plaatsen gezamenlijk 

gepresenteerd als regio. En op het gebied van integraal watermanagement en “sponge cities” 

trokken we gezamenlijk op met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Tuinbouw

De tuinbouwdelegatie bracht een vervolgbezoek aan Dezhou (provincie Shandong). Hier wordt 

binnenkort een moderne kas van 7 ha opgeleverd met de technologie van Zuid-Hollandse 

bedrijven. De burgemeester van Dezhou Mr. Chen Fei wil meer van dergelijke grootschalige 

kassen voor tomatenproductie gaan realiseren. Er is in China sprake van een groei van dergelijke 

hoogtechnologische tuinbouw. Laagwaardigere aardwallen kassen domineren nu nog het beeld. 

Met Zuid-Hollandse technologie kan de productie ook in deze kassen worden verdubbeld. Het 

bedrijf Hoogendoorn heeft hiervoor in Dezhou een computer aangeboden voor een eerste pilot.
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Interessant omdat er hier zo’n 150.000 van dergelijke kassen zijn. Ook de demonstratie 

aardwallen kas die in april in Bleiswijk is geopend past in deze strategie. Dezhou toonde duidelijk 

interesse om de samenwerking met het Greenportcluster te intensiveren. Begin 2018 brengt 

Dezhou met 40 bedrijven een bezoek aan Westland. 

In de provincie Hebei is met het Hebei Agriculture Department een overeenkomst gesloten om 

nader uit te werken hoe met Nederlandse kennis de landbouw ontwikkeld kan worden. Het is van 

groot belang om scherp te krijgen waar de belangrijkste opgaven liggen en hoe bedrijven uit Zuid-

Holland hier aan bij kunnen dragen. Een expert delegatie uit Hebei moet dit via een bezoek dat al 

over een maand aan Zuid-Holland plaats vindt in kaart brengen. Ambitie is om mede op basis 

daarvan al tijdens het bestuurlijke bezoek van de provincie Hebei aan Zuid-Holland in september 

de eerste contouren van een gezamenlijke strategische aanpak te bespreken.

In Beijing heeft burgemeester Van der Tak samen met IQ een bezoek gebracht aan het bedrijf 

Agri Garden onderdeel van CAAS (Chinese Academy of Agricultural Sciences). Agri Garden heeft 

in november 2016 een vestiging geopend in Westland en is zeer actief betrokken bij diverse 

tuinbouwprojecten in China in nauwe samenwerking met Zuid-Hollandse bedrijven uit het 

Greenportcluster en kennisinstellingen. Er zijn afspraken gemaakt om eind juni al een delegatie 

vanuit de provincie Shandong in Westland te ontvangen samen met Lentiz en Demokwekerij 

Westland.

Integraal watermanagement, bodemsanering en stedelijke ontwikkeling

In Shanghai bleek dat een continue inzet zich uitbetaalt. Tijdens het vorige bezoek in september 

2016 kreeg Deltares een opdracht om trainingen te geven op het gebied van bodemsanering. 

Tijdens dit bezoek werd een uitbreiding van het aantal trainingen overeen gekomen. Ook heeft 

Shanghai aangegeven de samenwerking te willen uitbreiden met het thema watermanagement 

en mogelijke trainingen hierin. 

Tijdens de Aquatech konden Nederlandse bedrijven zich tijdens een seminar van Zuid-Holland in 

het Nederlandse Paviljoen presenteren. In een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

georganiseerd seminar over sponge cities werd een volgende stap gezet bij strategische 

samenwerking op dit actuele thema in China. Zuid-Holland zal samen met de andere overheden 

kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.

In Hebei is op 8 juni een grote conferentie georganiseerd door Hebei Water Department. Hier 

konden Nederlandse en Chinese bedrijven zich presenteren. De presentaties betroffen 

waterkwaliteit, waterkwantiteit en veiligheid in relatie tot duurzame stedelijke planning. In de 

pauze en na de conferentie was de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Eén van de 

projecten die werd belicht was van Deltares, die in de provincie Hebei werkt aan modellering van 

overstromingsvoorspellingen voor het Taolinkou reservoir.

Ook in Hebei werden de ontwikkelingen geplaatst in een breder strategisch perspectief: de 

nieuwe Special Economic Zone XiongAn. De ontwikkeling van dit gebied, zo’n 130 kilometer ten 

zuiden van Beijing, staat hoog op de prioriteitenlijst van de nationale overheid in Beijing met een 

financiering van de Chinese Ontwikkelingsbank van 133 miljard euro. De provincie heeft verkend 

in hoeverre dit kansen biedt voor Nederlandse expertise en bedrijven. 
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Aantrekken Chinese investeerders

In Shanghai organiseerde Innovation Quarter samen met Netherlands Foreign Investment 

Agency, Rotterdam Partners en met de Chinese partner Invest Shanghai, een promotie 

evenement waarop bijna 200 Chinese gasten afkwamen. Hier konden de voordelen van het 

investeren en opzetten van een vestiging in Zuid-Holland goed over het voetlicht worden 

gebracht. Ook tekende Innovation Quarter tijdens het promotie event een MoU met het Chinese 

Hightech bedrijf PQi Group, dat de intentie heeft om een innovatie hub in Zuid-Holland op te 

zetten.

Tijdens een aantal bedrijfsbezoeken bleek dat ook andere bedrijven Zuid-Holland als interessante 

locatie zien. Een bedrijf dat werkt in de ruimtevaartsector en satellietbeelden gaf aan dat Zuid-

Holland met zijn sterke kennispositie, het ruimtevaart cluster en onze openheid een serieuze 

concurrent is voor Parijs en Londen. Ook ontmoetten we een invloedrijke en vermogende 

Chinese investeerder van het bedrijf Elion die onder meer interesse heeft in kennis uit Zuid-

Holland op het gebied van bodemsanering. Met die kennis kan hij het portfolio van zijn bedrijf 

verbreden. Zijn potentiële Zuid-Hollandse partner zou dit een unieke kans bieden om toegang te 

krijgen tot de Chinese markt in deze groeisector. Begin juli 2017 komt hij naar Zuid-Holland op 

business trip. 

Samenwerking met Shanghai en provincie Hebei

Een bestendige relatie met onze overheidspartners is van groot belang om deuren te kunnen 

blijven openen voor bedrijven. Een goed persoonlijk contact helpt daar bij. Vandaar dat uitgebreid 

is gesproken met de nieuwe burgemeester Hang in Shanghai-Pudong en de nieuwe gouverneur

Xu Qin in Hebei. In beide regio’s staat Zuid-Holland goed op de kaart en willen de Chinezen de 

samenwerking op strategische thema’s verdiepen en in concrete projecten vertalen. Een goed 

teken is dat een aantal specifieke retourbezoeken van expert delegaties werd aangekondigd.

Cultuur was deze keer een bijzonder accent tijdens het bezoek. In de provincie Hebei werd de 

verjaardag van de 10 jarige zusterrelatie gevierd met een fototentoonstelling. In Shanghai bood

het concert van het Rotterdam Filharmonisch Orkest een goed podium waarbij het Nederlands 

Consulaat, de stad Rotterdam en de provincie hun Chinese partners konden uitnodigen en in 

contact brengen met onze delegatieleden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:

Overzicht resultaten en MoU’s PZH China missie juni 2017
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Bijlage Overzicht resultaten en MoU’s PZH China missie juni 2017

Beijing

1. China Elion Resources Group (ELION) is van plan om een R&D centrum op te zetten in 
Nederland. Ook zijn ze voornemens om te investeren in een Nederlands bedrijf op het 
gebied van het uitvoeren van bodem- en waterkwaliteitszorg en de invulling van onze 
omgeving. De Commissaris heeft een bezoek aan Elion gebracht om over de 
ontwikkelingen in Nederland te praten.

2. 21 Century Aerospace heeft de intentie om een Europees hoofdkantoor op te zetten in 
Noordwijk, Londen of Parijs. Om 21 Century Aerospace een duwtje in de goede richting 
(Noordwijk) te geven, is door de Commissaris een bezoek gebracht aan hun 
hoofdkantoor in Beijing.

3. Dutch Windwheel heeft in Beijing een bidbook aangeboden aan de Beijing Construction 
Group. De ondertekening is bijgewoond door burgemeester Aboutaleb, de lead is door 
de provincie Zuid-Holland tot stand gebracht.

Shanghai (Pudong)

4. Deltares is door de Shanghai Pudong Water & Environment Bureau gevraagd om een 
vervolgtraining te geven op het gebied van monitoring grondwater en 
bodemverontreiniging. Voor de vervolgfase van het Flood Forecasting systeem worden 
nog nadere afspraken gemaakt.

5. InnovationQuarter heeft een overeenkomst ondertekend met de Puqi Group, een bedrijf 
dat van oorsprong in industriële machines zat en zich nu meer wil gaan richten op 
stedelijke ontwikkeling, uit Noordoost China voor het opzetten van een China-European 
Innovation Research Institute in Zuid-Holland.

6. IGMPR heeft een overeenkomst met de gemeente Dafeng getekend over deelname aan 
de zustersteden conferentie in Den Haag op 18 en 19 september en over het Holland 
Flower Park in Dafeng.

7. Inbo heeft een overeenkomst getekend met ZTE. Inbo en ZTE hebben gezamenlijk een 
succesvol “Smart City” project in Frankfurt uitgevoerd. Deze samenwerking heeft geleid 
tot de intentie om in de toekomst meer gezamenlijk op te trekken en de krachten te 
bundelen op het gebied van stedelijke ontwikkelingsprojecten, gericht op Smart City. Het 
gezamenlijke doel is geformuleerd als: “Smarter City for People”.

Dezhou
8. Hoogendoorn heeft de gemeente Dezhou een aanbod gedaan voor het leveren van een 

demo klimaatsysteem dat geschikt is voor de Chinese aardwallen kassen. Dezhou heeft 
de intentie uitgesproken om na een succesvolle introductie een order te plaatsen 

Hebei

9. Deltares gaat later dit jaar een overeenkomst tekenen met het Taolinkou reservoir voor 
het plaatsen van een monitoringssysteem.

10. Zuid-Holland heeft een overeenkomst getekend met de Hebei agriculture department 
over een samenwerking op het gebied van mid-tech en high-tech agriculture 

11. Zuid-Holland en Hebei hebben de intentie uitgesproken om een Strategic Platform op te 
zetten voor de integratie van land-en tuinbouw met urban planning en water 
management 
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