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2021 -2025

 

 

Geachte Statenleden,

 

1

Conform artikel 14 van de “Gedragscode integriteit Gedeputeerden en de Commissaris van de

Koning” hebben wij u in het verleden geïnformeerd over bestuurlijke missies van leden van het

College van Gedeputeerde Staten naar China.

 

Deze missies vonden onder meer plaats in het kader van nieuwe samenwerkingsafspraken

tussen Zuid-Holland en onze Chinese partners via zogenaamde Memoranda of

Understanding/Cooperation. 

Tijdens de handelsmissie in oktober 2019 hebben wij met de provincie Hebei afgesproken om

voor de periode 2021 -2025 weer een memorandum aan te gaan.

Op 6 oktober 2020 hebben wij met dit Memorandum of Cooperation ingestemd.

Omdat er door de corona-crisis voorlopig geen fysieke missies zullen plaatsvinden zullen

ondertekende versies van het memorandum per post uitgewisseld worden.

Daarnaast is met Hebei afgesproken om rondom het nieuwe memorandum een digitale missie te

organiseren in de vorm van een Hebei Week cq Zuid-Holland Week.

Via deze brief willen we u, net als in het geval van een fysieke missie, hierover informeren.

http://www.zuid-holland.nl
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Online Hebei Week 16 – 18 november 2020

De Hebei Week zal bestaan uit verschillende onderdelen:

- Online courtesy call tussen de gouverneur van Hebei, de heer Xu Qin, en Commissaris

van de Koning Jaap Smit

- Eerste vergadering van de PZH-Hebei Expert Working Group

- Investment webinar tussen Zuid-Holland en Hebei, mede georganiseerd door

InnovationQuarter

- Agro-food webinar met key-notes van vice-governor Shi Qingshuang en Adri Bom-

Lemstra en presentaties van professor Zhang van Futong, DG van het Hebei Agriculture

Department en Nederlandse organisaties rond het thema Feeding & Greening

Megacities

- Sponge City construction webinar met key-notes van Jeannette Baljeu en Hebei vice-

governor en presentaties vanuit het Hebei Water Department, Hebei Urban Construction

Department en Nederlandse organisaties

 

Memorandum of Cooperation met Hebei

De provincie Zuid-Holland onderhoudt een ‘government-to-government’ relatie met de Chinese

provincie Hebei die expliciet is gericht op het faciliteren van ‘business-to-business’ relaties en

relaties tussen kennisinstellingen. 

De relatie met Hebei is begonnen in 1993 naar aanleiding van een initiatief van de Kamer van

Koophandel Haaglanden en is veranderd in een officiële vriendschapsrelatie in 2007. Sindsdien

zijn meerdere memoranda met Hebei afgesloten.

Qua onderwerpen wijkt het nieuwe memorandum niet veel af van het huidige memorandum. 

‘Feeding & greening megacities’, duurzame verstedelijking en watermanagement vormen de

inhoudelijke basis van de nieuwe MoU. Op deze thema’s wil de provincie Zuid-Holland de

handelsbevordering met China stimuleren, die bestaat uit het ondersteunen van Nederlandse

bedrijven, al dan niet in consortia, bij het tot stand brengen van projecten en programma’s, maar

ook de ondersteuning van Chinese investeringen ten bate van de Zuid-Hollandse economie. 

 

Tijdens de handelsmissie in 2019 is tevens afgesproken dat er een PZH-Hebei Expert Working

Group ingesteld gaat worden met experts van beide zijden. Deze Working Group gaat de

provincie Hebei en de provincie Zuid-Holland adviseren over de zaken die in de MoU zijn

benoemd. 

 

Samenwerking in breder perspectief

Op 23 september 2020 hebben Provinciale Staten de Internationale Strategie Zuid-Holland

besproken en vastgesteld. Door veel partijen zijn opmerkingen gemaakt over onze relatie met

China. Zoals in de Internationale Strategie is aangegeven, houden we bij onze contacten oog

voor gevoelige kwesties. Hierbij gaat het onder meer om mensenrechten, de positie van Hong

Kong, veiligheid en spionage. In lijn met het rijksbeleid en de Europese Commissie en op verzoek

van het Nederlands bedrijfsleven wordt daarbij nadrukkelijk de lijn van de dialoog bewandeld,

waarbij het bespreken van gevoelige zaken, met name tijdens informele en persoonlijke

momenten, niet geschuwd wordt. 
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Daarnaast is er een aantal factoren die een gelijkwaardige verhouding tussen China en

Nederland belemmeren, zoals de ongelijke toegang tot elkaars markten, de marktverstorende

werking van Chinese staatsbedrijven en gedwongen overdracht van technologie. 

Het bevorderen van eerlijke concurrentie en wederkerigheid in de onderlinge relaties is primair

een aangelegenheid op Europees en nationaal niveau, maar zal ook in onze contacten met

Chinese partners aandacht krijgen.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

Bijlage: Memorandum of Cooperation 2021 -2025 met de provincie Hebei


