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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 onder leiding van de Commissaris

van de Koning naar China, die van 16 tot en met 24 november 2019 plaatsvindt.

De missie vindt plaats in de context van de intensieve relatie die de provincie Zuid-Holland sinds

2007 onderhoudt met de provincie Hebei. Uitgangspunt van dergelijke missies zijn de behoeften

vanuit het bedrijfsleven, waarbij de bestuurlijke relatie van de provincie met regionale overheden

in China succesvolle contacten mogelijk maakt van Zuid-Hollandse bedrijven met Chinese

bedrijven. Als uitvloeisel hiervan lopen er diverse samenwerkingsprojecten tussen Zuid-Hollandse

en Chinese partners, met name op het gebied van glastuinbouw en watermanagement. Tijdens

de missie zal bestuurlijk overleg met Hebei plaatsvinden en zullen gezamenlijke workshops

worden georganiseerd. 

Er is een uitgebreid en gevarieerd programma opgesteld, met een focus op de thema’s duurzame

ontwikkeling (water, bodem, milieu en stedelijke ontwikkeling) en moderne landbouw/tuinbouw.

Het huidige programma bevat diverse courtesy calls met Chinese overheden, waaronder de

provincie Hebei en Shanghai Pudong waarmee Zuid-Holland jarenlang intensieve

samenwerkingsrelaties heeft. Daarnaast zijn in het programma opgenomen een groot seminar

over “Feeding and Greening Megacities”, een Top over “Water Security and Future City

Construction”, een conferentie over Big Data in de tuinbouwsector, een conferentie over Wetland

landscapes en Ecological City construction, diverse matchmakingbijeenkomsten en “The first

Dutch Top Business & Expert Consultative Meeting in Xiong'an”. Ook zal in Shanghai Chongming

een bezoek worden gebracht aan de site van de Flower Expo 2021, een grote beurs ondermeer

in het kader van het 100-jarig bestaan van de communistische partij. Deze beurs zal een prima

podium bieden voor de Zuid-Hollandse bloemensector.

http://www.zuid-holland.nl


 

Ons kenmerk

PZH-2019-700300892 

2/2

Voor de Zuid-Hollandse tuinbouwsector is het seminar over “Feeding and Greening Megacities”

van groot belang. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO), de Nederlandse ambassade en verschillende Chinese partnerorganisaties. 

 

Ook wordt intensief samengewerkt met de Innovation Quarter, de Zuid-Hollandse tuinbouwsector,

de Greenports, kennisinstellingen en met Zuid-Hollandse gemeenten die een sterke

tuinbouwsector hebben.

 

Een ander belangrijk onderdeel betreft een bezoek aan de nieuwe superstad Xiongan. De

ontwikkeling van dit gebied biedt kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van stedelijke

ontwikkeling, waterbeheer, smart cities en land- en tuinbouw. Tijdens eerdere missies heeft de

Commissaris van de Koning al inzichtelijk gemaakt hoe het Zuid-Hollandse/Nederlandse

bedrijfsleven hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Dit onderdeel van de missie wordt

intensief voorbereid met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en zal zijn vertaling krijgen in

de eerste Nederlands-Chinese top van experts over duurzame stedelijke ontwikkeling.

Op een later moment zal bepaald worden of ook een gedeputeerde aan de missie zal deelnemen.

Hiervan zal geen formele melding meer plaats vinden; deze aankondiging dient daar alvast toe.

Na afloop zal een verslag van de missie naar Provinciale Staten worden gestuurd.

We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

 


