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Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

16 juli 2019

-

Onderwerp
Aankondiging bestuurlijke missie naar China november 2019

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan PS waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de
missie naar China van de Commissaris van de Koning van 16 tot en met 24 november 2019.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de bestuurlijke missie van de Commissaris
van de Koning naar China van 16 tot en met 24 november 2019.
3. Te bepalen dat het Kostenoverzicht behorende bij het besluit onder adviespunt 1 op grond
van artikel 3, onder c van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, niet
actief openbaar wordt gemaakt, omdat deze gezien de fase van het politieke of bestuurlijke
proces als verstorend voor het verdere proces van bestuurlijk beraad is aan te merken.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan PS - Aankondiging bestuurlijke missie naar China september 2019
Cost Estimation PZH Visit to China in September 2019.xlsx (alleen GS; niet PS)
Voorlopig programma China missie november 2019
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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 wordt verwezen naar bijgaande brief van GS aan PS.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW
Programma
Financiële risico’s

: € 1 1 .524,00
: Programma 4 - Bestuur en Samenleving
: Er zijn geen financiële risico’s.

De kosten worden, binnen de begroting 2019, gedekt uit doel 4.1 Slagvaardig,
toekomstbestendig en transparant bestuur.
Juridisch kader
Artikel 14 van de Gedragscode voor leden van Gedeputeerde Staten van de Provincie
Zuid-Holland voor het melden van buitenlandse dienstreizen.
Het Kostenoverzicht behorende bij het besluit onder adviespunt 1 op grond van artikel 3,
onder c van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017, wordt niet actief
openbaar gemaakt, omdat deze gezien de fase van het politieke of bestuurlijke proces als
verstorend voor het verdere proces van bestuurlijk beraad is aan te merken. Op basis van
artikel 10, lid 2, sub b van de Wet Openbaarheid Bestuur wordt op dit artikel een beroep
gedaan. De motivatie hiervoor is dat het hier gaat om een eerste voorlopige kostenraming.
De verantwoording van de kosten vindt plaats na afloop van de missie op basis van de
werkelijke kosten die zijn toe te rekenen aan de deelnemende bestuurders.

2 Voorafgaande besluitvorming
De provincie onderhoudt goede contacten met de provincie Hebei en met de stad Beijing.
In dat kader vinden wederzijdse werkbezoeken plaats.
De laatste uitgaande bestuurlijke missie dateert van mei 2018.
In het China Jaarprogramma 2019 is reeds tot deze missie besloten.

3 Proces
De missie in september is specifiek gericht op de belangen van het Zuid-Hollandse
bedrijfsleven met een focus op de land- en tuinbouw, watermanagement en duurzame
stedelijke ontwikkeling.
Er wordt ondermeer samengewerkt met het rijk (RVO), Innovation Quarter,
kennisinstellingen, brancheorganisaties en met Zuid-Hollandse gemeenten die een sterke
tuinbouwsector hebben.
Op basis van het definitieve programma en het nieuwe collegeprogramma kan overwogen
worden om ook een gedeputeerde aan de missie te laten deelnemen.
Bij de voorbereiding van de missie zal, conform de lijn van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), aandacht worden besteed aan de digitale
veiligheid (telefoons en laptops).
Na afloop van de missie wordt PS over de resultaten geïnformeerd.
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4 Participatie
In Zuid-Holland is veel kennis op het gebied van de tuinbouw, watermanagement en
duurzame stedelijke ontwikkeling. In China is veel vraag naar deze kennis. De rol van de
Chinese overheid is daarbij essentieel.
De rol van de provincie hierbij is om relaties te leggen en te onderhouden met Chinese
overheden van waaruit vervolgens contacten kunnen worden gelegd tussen Chinese en
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Door middel van wederzijdse werkbezoeken
en samenwerkingsprojecten wordt invulling gegeven aan deze relatie.
Aan de missie zullen diverse bedrijven, Innovation Quarter, kennisinstellingen en
gemeenten deelnemen.

5 Communicatiestrategie
Via social media, de website en een verslag na afloop.
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