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Hierbij informeren wij u op grond van artikel 14 van de “Gedragscode integriteit Gedeputeerden 

en de Commissaris van de Koning” over de bestuurlijke missie van de Commissaris van de 

Koning J. Smit naar China, die van 9 tot 11 april 2018 plaatsvindt en de bestuurlijke missie van 

gedeputeerden A.W. Bom - Lemstra en J.N. Baljeu naar China, die van 12 tot 19 mei 2018 

plaatsvindt.

China missie Commissaris van de Koning J. Smit van 9 tot en met 11 april 2018

Tijdens deze dienstreis zal de Commissaris van de Koning deelnemen aan het Boao Forum 

for Asia. Aan dit Forum neemt ook premier Rutte deel, die tevens op handelsmissie is met 4 

andere bewindslieden.

Het Boao Forum for Asia (BFA) is geïnitieerd door de Chinese overheid in 2001, samen met 

26 Aziatische en Australische landen. Het forum, dat bekend staat als het "Aziatische 

Davos", heeft zijn naam te danken aan de stad Boao, gelegen in de zuidelijke provincie 

Hainan in China, die vanaf het begin de vaste gaststad is voor de jaarlijkse conferentie.

BFA is een platform op hoog niveau voor overheid, bedrijfsleven en academische wereld in 

Azië en andere continenten om hun visie te delen over de meest urgente kwesties in deze 

dynamische regio en de rest van de wereld. De Chinese president Xi Jinping noemde de 

BFA-jaarconferentie dit jaar één van de vier belangrijkste Chinese internationale 

evenementen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Aan het forum zullen naar verluid VIP-gasten uit meer dan 50 verschillende landen 

wereldwijd deelnemen. Meestal neemt de top van de Chinese politiek leiders (zowel 
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president als premier) ook deel aan de conferentie, samen met tal van politieke en zakelijke 

sleutelfiguren.

De heer Xu Qin, gouverneur van Hebei, met wie de Commissaris van de Koning een goede 

relatie heeft opgebouwd tijdens voorgaande China-missies, staat ook op de deelnemerslijst. 

Er zal een seminar over de verdere planning van Xiongan New Area, de nieuwe megastad in 

Hebei, worden georganiseerd.

Een tweede belangrijk programmaonderdeel van de Commissaris is een courtesy call met 

de gouverneur van de Chinese provincie Hainan. Daarnaast zal de Commissaris van de 

Koning een gedeelte van het programma van de delegatie van premier Rutte volgen.

Toelichting op deelname Commissaris van de Koning aan de missie

 Samen met het ‘Belt and Road’ initiatief is de ontwikkeling van XiongAn New Area (in 

Hebei) een van de strategische hoogtepunten binnen het beleid van de Chinese 

regering met grote consequenties voor het land zelf en voor de omringende landen. 

Tijdens het BFA wordt op 9 april een seminar georganiseerd over XiongAn. Voor het 

Nederlandse (Zuid-Hollandse) bedrijfsleven biedt de ontwikkeling van XiongAn kansen

om onze deskundigheid in te brengen. Tijdens een courtesy call met gouverneur Xu Qin 

kan de Commissaris van de Koning informeren naar de laatste stand van zaken rond de 

ontwikkeling van het gebied en bespreken of en in welke mate Zuid-Hollandse/

Nederlandse partijen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, 

watermanagement, architectuur, hightech agriculture, etc. een rol zouden kunnen 

spelen. 

 Hainan (de provincie waar Boao in ligt) is een opkomende toeristische trekpleister in 

China. Veel luxe resorts verrijzen er in hoog tempo. Om dat hoge segment te voorzien 

van verse producten, is ook de hightech land- en tuinbouw daar in opkomst. Een aantal 

bedrijven uit het Westland doet er al zaken of is hierin geïnteresseerd. Tevens spelen 

onderwerpen als duurzame ontwikkeling en waterkwaliteit een grote rol. Er is een groot 

eiland gecreëerd voor de kust (vergelijk dat met het Palmeiland in Dubai), maar het 

creëren van een goede leefomgeving met hoge waterkwaliteit is nog een opgave. 

Tijdens de zustersteden conferentie in Den Haag in september 2017 heeft de vice-

gouverneur van Hainan een korte courtesy call met de Commissaris van de Koning

gehad. De overheid van Hainan heeft daarna een officiële uitnodiging gestuurd aan de 

Commissaris van de Koning om een bezoek te brengen aan hun provincie. Een courtesy 

call met de gouverneur van Hainan zou een mooie gelegenheid zijn om de tuinbouw-, 

stedelijke ontwikkeling- en watersector uit Zuid-Holland te promoten.

 Voor een goede relatie tussen Hebei en Zuid-Holland is een regelmatige uitwisseling en 

communicatie van belang. De ontmoeting op topniveau tussen de twee bestuurders van 

Zuid-Holland en Hebei draagt bij aan een verdieping van de relatie en kan tot nieuwe 

ideeën en resultaten leiden en Zuid-Holland kan worden gepromoot als interessante 

vestigingsplaats voor bedrijven uit Hebei.

 Daarnaast is de kans groot dat ambassadeur Wu Ken ook deelneemt aan de delegatie 

om de premier te vergezellen naar het BFA. Met deze ambassadeur onderhoudt de 

Commissaris van de Koning goede strategische contacten die zowel voor China als 

Zuid-Holland/Nederland van groot belang zijn.
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China missie gedeputeerden Bom - Lemstra en Baljeu 12-19 mei 2018

De Langfang Trade Fair is het belangrijkste programmaonderdeel van deze dienstreis. 

De jaarlijkse Langfang Trade Fair is een initiatief van het ministerie van Handel en de 

overheid van de provincie Hebei. De internationale economische- en handelsbeurs, ook wel 

bekend als de ‘5.18 Fair’, is de grootste in zijn soort in de provincie Hebei en wordt jaarlijks 

gehouden in de stad Langfang, zo ook de 34e editie van 18-21 mei 2018. Het doel van de 

beurs is het bevorderen van het imago van de provincie, het vergroten van de toegang tot de 

buitenwereld en het bevorderen van de ontwikkeling van de exportgerichte economie in 

Hebei. De provincie Zuid-Holland heeft al een aantal keer deelgenomen aan de beurs. 

Eind december 2017 heeft de gouverneur van Hebei, Xu Qin, in zijn brief aan de 

Commissaris van de Koning, J.Smit, de provincie Zuid-Holland uitgenodigd om 

eregastprovincie te zijn tijdens de Trade Fair en deze uitnodiging is door de provincie 

aanvaard (zie bijlage).

Andere programmaonderdelen zijn bezoeken aan Yanqing Area of Beijing (Horticulture 

Business District), een kassenproject in Nanhe County, het Taolinkou Reservoir, stedelijke 

planningsprojecten in Xiongan New Area en een courtesy call met een vice-gouverneur van 

de provincie Hebei.

Vooralsnog wordt gezien het programma en de te verwachten omvang van de missie ervan 

uitgegaan dat 2 gedeputeerden de missie zullen leiden. Indien later blijkt dat 1 gedeputeerde 

volstaat, dan zullen wij u hierover informeren.

Toelichting op handelsmissie gedeputeerden Adri Bom – Lemstra en Jeannette Baljeu 

 Van 10-12 mei wordt de 20e Hortiflor Expo georganiseerd in Beijing, de grootste 

Floriculture & Horticulture Beurs in Azië. Het thema van 2018 is: “Rising Economy, Your 

Opportunity”. Naar verwachting nemen tientallen Nederlandse tuinbouwbedrijven deel 

aan de Hortiflor. Voor hen is het interessant om een combinatie te maken met de 

Langfang Trade Fair en gepromoot te worden door de provincie Zuid-Holland. 

Verschillende bedrijven, waaronder Delphy, Hoogendoorn, Priva, Ridder Hortimax, 

Viscon, Svensson, Universiteit Wageningen, Dalsem, Debets Schalke en Anthura 

hebben al interesse getoond in deze combinatie.

 In juni 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een MoU ondertekend met het Landbouw 

departement van Hebei op het gebied van tuinbouw. Vijf thema’s staan centraal in deze 

MoU: het opzetten van een geïntegreerde muurkas met hoogwaardige technologie, het 

promoten van samenwerking op het gebied van hightech kassen, het ondersteunen van 

kennisuitwisseling d.m.v. trainingen en opleiding, het gezamenlijk ontwikkelen van 

nieuwe groentegewassen in Hebei en het ondersteunen van grote landbouwbedrijven in 

Hebei die interesse hebben om business te ontwikkelen in Europa. De missie in mei is 

een goed ijkpunt om de afspraken met Hebei te evalueren.
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 Zuid-Holland ondersteunt een project van Deltares in het oosten van Hebei rond het 

Taolinkou reservoir management. Als ondersteuner van dit project is het wenselijk dat 

Zuid-Holland de voortgang van dit project monitort. 

 Samen met het ‘Belt and Road’ initiatief is de ontwikkeling van XiongAn New Area een 

van de strategische hoogtepunten binnen het beleid van de Chinese regering met grote 

consequenties voor zowel het land zelf als voor de omringende landen. Tijdens de 

missie in mei kan opvolging worden gegeven aan de ontmoeting tussen Commissaris 

van de Koning en gouverneur Xu Qin in april 2018.

 Als Guest Province of Honor kan Zuid-Holland verschillende seminars en workshops 

organiseren tijdens de Trade Fair, samen met (overheids-) partners in Hebei, 

bijvoorbeeld een workshop over Tuinbouw, Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en/of 

water management. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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