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Volgens informatie op de website van de provincie Zuid-Holland onderhoudt de

provincie sinds 2007 een relatie met de provincie Hebei. Voor het laatst is in

november 2019 een bestuurlijke missie naar China gegaan waarbij de Commissaris

van de Koning de missie leidt. De aankondiging van die missie vond in juli 2019

plaats. 

1. Zijn er voor 2020 plannen voor een bestuurlijke missie naar China?

 

Antwoord

Nee, niet meer.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in het najaar met een kleine bestuurlijke missie

naar China te gaan. Tevens lag er een verzoek van RVO (Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland) voor het organiseren van een tuinbouwmissie onder leiding

van gedeputeerde mw. Bom-Lemstra.

Door de corona-crisis zijn deze missies geannuleerd.

 

2. Is het college zich ervan bewust dat China een dictatuur is met geen enkel zicht op

verbetering van de democratische positie, mensenrechten en wetten voor haar

burgers?1

 

Antwoord

Het college is zich bewust van de grote verschillen tussen de Chinese en Nederlandse

cultuur en de spanningen rond de kwestie van de mensenrechten. Tijdens onze

handelsmissies komt ook deze kwestie aan de orde in de gesprekken die

plaatsvinden. 

                                                          
1 Voorbeelden: naar schatting 1,5 miljoen mensen die in kampen opgesloten zitten en stelselmatig

onderdrukken van minderheden als Oeigoeren, Kazachen en Tibetanen.
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3. Is het college er mee eens dat het uitvoeren van de bestuurlijke missie er op geen

enkele wijze bijdraagt aan verbetering van de omstandigheden waarin Chinese

burgers leven en dat met het continueren van missies de impasse en status quo op

het gebied van democratische positie, mensenrechten en wetten intact blijven?

 

Antwoord

Nee. 

Het college is van mening dat door samenwerking met China en door het aangaan

van de dialoog met Chinese partners een positief effect kan hebben op ontwikkelingen

in China, waarbij we ons echter wel realiseren dat de culturele en ideologische

verschillen tussen China en Nederland groot zijn. 

Daarbij realiseren we ons dat een aantal onderwerpen primair statelijke

aangelegenheden betreffen, waarbij voor ons het kabinetsbeleid aangaande de

samenwerking met China het uitgangspunt is. Zie voor meer informatie de ‘Kamerbrief

over mensenrechten China’.

Deze lijn hebben we, voorafgaand aan onze missie in november, gedeeld met de

leden van de statencommissie Bestuur en Middelen op 6 november 2019. Ook in het

verslag van onze missie naar China hebben we hieraan aandacht besteed.

 

4. Is het college bekend met de invoering van een veiligheidswet door China voor Hong

Kong welke een flagrante schending betreft van een in 1984 afgesloten overeenkomst

tussen het Verenigd Koninkrijk en China, die de zelfstandigheid van bestuur van Hong

Kong garandeerde, het zogenaamde principe van ‘one country, two systems’?

 

Antwoord

Wij zijn bekend met de veiligheidswet voor Hong Kong. 

Een reactie hierop is kabinetsbeleid. We verwijzen hiervoor naar een verklaring van de

Europese Unie op 29 mei 2020 waarin ernstige zorgen over deze wet worden

uitgesproken. Het kabinet staat daar volledig achter. 

 

5. Is het college bekend met de omstandigheid dat de inhoud van de missie gevaren met

zich meebrengt, zoals infiltratie van China op de Nederlandse markt, illegaal kopiëren

van technologie en intellectuele eigendommen?

 

Antwoord

Ja. 

Wij sluiten onze ogen niet voor risico’s die zijn verbonden aan de samenwerking met

China. Wij nemen dan ook voorzorgsmaatregelen zoals die worden geadviseerd door

de rijksoverheid. Tevens wijzen wij de deelnemers aan de missie hierop, waarbij het

vervolgens hun eigen verantwoordelijkheid is hoe hiermee om te gaan.

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fmensenrechten%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F11%2F11%2Fkamerbrief-inzake-mensenrechten-china&data=02%7C01%7Cf.lamboo%40pzh.nl%7C9f87144fc74247be36e808d80e0db3d8%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637274799310109942&sdata=K9oFsgVSTnaXOpEMExBPtSVxmjpUDMOK51atHogwlFc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fmensenrechten%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F11%2F11%2Fkamerbrief-inzake-mensenrechten-china&data=02%7C01%7Cf.lamboo%40pzh.nl%7C9f87144fc74247be36e808d80e0db3d8%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637274799310109942&sdata=K9oFsgVSTnaXOpEMExBPtSVxmjpUDMOK51atHogwlFc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fen%2Fpress%2Fpress-releases%2F2020%2F05%2F29%2Fdeclaration-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-hong-kong&data=02%7C01%7Cf.lamboo%40pzh.nl%7C9f87144fc74247be36e808d80e0db3d8%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637274799310119942&sdata=OGLY7a9wPz%2FumfORzDcJzZ2dLqlSPRK%2FRbYD4iTSgLE%3D&reserved=0
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6. Is het college er mee eens dat het opbouwen van economische samenwerking

uiteindelijk kan leiden tot ongewenste afhankelijkheid, -bijvoorbeeld door het

uitbesteden van productiewerkzaamheden in China- waardoor naast economische

afhankelijk ook politieke afhankelijkheid ontstaat?
 

Antwoord

Nee.

China is een (economische) grootmacht van betekenis waarmee wij belangrijke

handels- en investeringsrelaties onderhouden. Onze provinciale China-activiteiten

komen voort vanuit de wensen en behoeften van het bedrijfsleven dat kansen ziet in

de samenwerking met China.

Ook hier geldt dat aandacht voor eerlijk zakendoen, een gelijk speelveld en handelen

volgens internationale afspraken van belang blijft.

 

7. Dat de provincie met het continueren van missies naar China zich in een moeilijke

positie manoeuvreert, aangezien het college zich –terecht- altijd voorstaat op

idealistische doelen als gelijkheid, diversiteit en het naleven van mensenrechten?

 

Antwoord

Nee.

Wij blijven trouw aan onze eigen opvattingen en idealen.

 

8. Is het college bereid om van toekomstige missies naar China af te zien gelet op de

context van de bovenstaande vragen?

 

Antwoord

Nee.

 

9. Is de provincie bereid om naar alternatieve missies om te zien naar landen (al dan niet

in de Aziatische regio) die wel de democratische rechten van haar burgers

respecteren en als een volwaardige democratie functioneren?

 

Antwoord

Missies naar andere landen, al dan niet in Azië, zullen wij alleen organiseren als daar

vanuit economische overwegingen aanleiding toe is. Zie verder de Internationale

Strategie 2020-2023, zoals deze recent aan de Staten is toegezonden.

Den Haag, 23 juni 2020           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

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


