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Onderwerp

Bestuurlijke missies China Commissaris van de Koning, J. Smit, april 2018 

en gedeputeerden A.W. Bom-Lemstra en J.N. Baljeu, mei 2018

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland onderhoudt sinds 1993 een “government-to-government”-relatie met 

de provincie Hebei in China. Via uitgaande en inkomende missies, waarbij bedrijfsleven en 

kennisinstellingen een prominente rol spelen, worden de relaties met Chinese partners versterkt. 

Voor Zuid-Holland is het bevorderen van investeringen en handel in de tuinbouw-, stedelijke 

ontwikkeling- en de watersector het overkoepelende doel tijdens deze missies. In april 2018 

neemt de Commissaris van de Koning deel aan het Boao Forum for Asia waar over 

strategische ontwikkelingen in China wordt gesproken. Een daarvan is de realisatie van 

XiongAn New Area – een nieuwe megastad in Hebei. In mei 2018 is Zuid-Holland eregast

tijdens de Langfang Trade Fare in Hebei. Gedeputeerden Bom-Lemstra en Baljeu leiden hier een 

delegatie van bedrijven uit de tuinbouw en de stedelijke ontwikkelingen om kansen die de 

Chinese markt biedt te verkennen en benutten. Via de bijgaande brief worden PS geïnformeerd 

over de missies.

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de 

missie naar de provincie Hainan in China van CdK J. Smit van 9 tot en met 11 april 2018 en over 

de missie naar de provincie Hebei in China van de gedeputeerden A.W. Bom-Lemstra en J.N.

Baljeu van 12 tot en met 19 mei 2018. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de bestuurlijke missie van gedeputeerden Bom 

– Lemstra en Baljeu naar de provincie Hebei in China, van 12 tot en met 19 mei 2018 en de 

bestuurlijke missie van de Commissaris van de Koning naar de provincie Hainan in China, van 9 

april tot en met 11 april 2018.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar W.A. Datadien Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Duren, MH, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 maart 2018
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Bijlagen
- GS-brief aan PS
- Uitnodiging van gouverneur Xu Qin voor 2018 Hebei International Trade Fair
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1 Toelichting voor het College

Voor een nadere toelichting op de inhoud van de bestuurlijke missie van Commissaris van de 

Koning Smit in april en de handelsmissie van de gedeputeerden Bom - Lemstra en Baljeu in mei 

wordt verwezen naar bijgaande brief van GS aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW             : € 15.829,65

Programma                                 : Programma 4 – Bestuur en samenleving. 

Financiële risico’s                       : Er zijn geen financiële risico’s. 

De kosten worden, binnen de begroting 2018, gedekt uit doel 4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig 

en transparant bestuur. 

Juridisch kader

Artikel 10 van de Gedragscode voor leden van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-

Holland voor het melden van buitenlandse dienstreizen

2 Proces

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.

De provincie Zuid-Holland heeft met de provincie Hebei in het eerste halfjaar van 2016 nieuwe 

samenwerkingsovereenkomsten (Memoranda of Understanding – MoU – ) getekend, waarin 

afspraken zijn gemaakt om samen te werken op thema’s die aansluiten bij de hoofdopgaven van 

het provinciaal beleid. Het bevorderen van investeringen en handel is het algemene 

overkoepelende doel.  Vanuit strategisch perspectief is het interessant voor de Commissaris van 

de Koning om deel te nemen aan het forum. Tevens heeft de vice-gouverneur van Hainan een 

korte courtesy call met de Commissaris gehad tijdens de zustersteden conferentie in Den Haag 

en vervolgens heeft de overheid van Hainan een officiële uitnodiging gestuurd aan de 

Commissaris om een bezoek te brengen aan hun provincie. Met deze missie geeft de 

Commissaris opvolging aan de uitnodiging en de uitvoering van het Memoranda of 

Understanding.

Gelijktijdig met de missie van CdK Smit is premier Rutte met een handelsdelegatie in China en zal 

premier Rutte tevens deelnemen aan het Boao Forum for Asia. 

Op dit moment worden nadere afspraken gemaakt voor een aantal gezamenlijke 

programmaonderdelen.

De missie in mei is specifiek gericht op de belangen van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven in 

Hebei. Directe aanleiding voor deze missie is de Langfan Trade Fair. 

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 
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Langfang van 18-21 mei, zo ook de 34e editie in 2018. Gouverneur Xu Qin van de provincie Hebei 

heeft in december 2017 een formele uitnodiging gestuurd aan de Commissaris van de Koning om 

tijdens de Langfang International Trade Fair als Guest of Honor op te treden, waar 

Gedeputeerden Bom-Lemstra en Baljeu op zullen ingaan. Het bevorderen van investeringen en 

handel en 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 is 

het algemene overkoepelende doel. Tevens in juni 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een MoU 

ondertekend met het Landbouw departement van Hebei op het gebied van tuinbouw. De missie 

dient tevens als ijkpunt om afspraken met Hebei te evalueren. 

Gezien het belang van de missie en het beoogde programma wordt ervan uitgegaan dat 2 

gedeputeerden de missie zullen leiden. 

Indien bij de vaststelling van het definitieve programma blijkt dat 1 gedeputeerde volstaat, dan zal 

dit besluit worden aangepast.

3 Communicatiestrategie

Over de missie wordt na afloop op de websites, www.zuid-holland.nl/internationaal en www.pzh-

china.com gecommuniceerd.
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