
Datum : 30 november 2007 
Aan Provinciale Staten Uw Kenmerk : 2008BEM20 
Commissie BEM Ons kenmerk :  
 Contactpersoon: Drs. PPC Rupert 
 E-mail: paul.rupert@provincie-utrecht.nl  
 Doorkiesnr.: 2248  
 

Onderwerp: verslag China missie september 2007 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 

De provincie Utrecht heeft sinds 1995 een uniek en voor Nederland belangrijke 
vriendschapsrelatie in handen met één van de grootste en rijkste en volgens 
insiders één van de meest liberale provincies van China, nl. Guangdong. De 
provincie Guangdong ligt in het zuid-oosten van China in de zogenoemde Pearl 
River Delta tegen Hong Kong aan en heeft circa 100 mln inwoners. De 
hoofdstad is Guangzhou (het oude Canton). 
 
Sinds begin deze eeuw staat China internationaal in de schijnwerpers en nemen 
de internationale relaties spectaculair toe. China wenst -na decennialang 
isolationisme - onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap en op o.a. politiek 
en economisch gebied een leidersrol in de wereld te (gaan) vervullen. De 
toetreding tot de Wereldhandels Organisatie (WTO 2001), liberalisering van 
wetten en internationale relaties, de Olympische Spelen (2008) en het 
ruimtevaartprogramma zijn hierbij in het oog springende onderdelen. 
 
De provincie Utrecht had voor de tijd dat China voor velen interessant werd al 
vriendschapsbanden met Guangdong en deze vriendschap wordt in China als 
belangrijk en bestendig gezien en zeer gewaardeerd. Een en ander betekent dat 
de deur voor de provincie Utrecht als oude vriend in China open staat en dit 
wordt ook breed in Nederland o.a. door de Ministeries van Buitenlandse Zaken 



en Economische Zaken op waarde geschat. Zo zijn er in de loop der jaren vele 
Chinese missies in Utrecht geweest en zijn er ook met een zekere regelmaat 
missies vanuit Utrecht, respectievelijke nationale missies o.l.v. Utrecht, naar 
China georganiseerd.  
 
In september 2007 is er wederom een nationale missie o.l.v. de cvdK Utrecht 
naar China georganiseerd. Deze missie heeft een belangrijke economische 
component. Zo participeerde een aantal bedrijven in deze missie en zijn 
contacten gelegd over acquisitie van Chinese investeringen met de vestigingen 
van het Netherlands Foreign Investment Agency in Hong Kong, Guangdong en 
Shanghai. Ook werd een aantal interessante en hypermoderne scienceparcs 
bezocht. In de delegatie participeerde ook een vertegenwoordiger van de stad 
Utrecht, die namens B&W van de stad Utrecht een mogelijke relatie in en met 
de hoofdstad Guangzhou heeft besproken. Ook maakte de voorzitter van de 
Kamer van Koophandel Utrecht deel uit van de delegatie. Daarnaast is er een 
belangrijke culturele component. Het Nationale Museum van Speelklok tot 
Pierement organiseerde op basis van het vriendschapsverdrag en de goede 
contacten van de provincie Utrecht in Guangdong een expositie in Guangzhou, 
die door de cvdK Utrecht officieel werd geopend. Bovendien werd in deze 
missieweek de selectieronde voor het Aziatische continent van het Internationaal 
Franz Liszt Pianoconcours in Shanghai gehouden. De andere selectieronde – die 
voor het Amerikaanse continent- vindt plaats in New York en die voor Europa 
in Utrecht.  
 
Enkele evaluerende conclusies met vooruitblik: 
 

Naast economische samenwerking en uitwisseling tussen bedrijven is in deze 
missie ook nadrukkelijk de samenwerking op cultureel gebied vorm gegeven bij 
de organisatie van de selectieronde van het Internationaal Franz Liszt 
Pianoconcours in Shanghai. De finale van het inmiddels achtste Internationaal 
Franz Liszt Pianoconcours zal in Utrecht zijn. In Paushuize vindt op zondag 30 
maart 2008 de officiële openingsreceptie plaats van de finalerondes van het 
Internationaal Franz Liszt Pianoconcours, met uiteindelijk de finale op 
zaterdagavond 12 april 2008.  
Een andere belangrijke culturele activiteit was de expositie van het museum van 
Speelklok tot Pierement in Guangzhou. Dit laatste op basis van samenwerking 
met het Guangdong museum of Art in Guangzhou. De start van deze 
samenwerking is gelegd bij de missie vanuit Guangdong naar Utrecht in 
augustus 2005 onder leiding van de vice-governor Lei Yulan. Het museum zal 
de komende periode deze expo en de samenwerking evalueren.  
 



Uit een eerste evaluatie door het museum van Speelklok tot Pierement blijkt een 
positief resultaat:  
“De tentoonstelling en de samenwerking met het Chinese museum en de Chinese 
overheid hebben geresulteerd in een onverwacht groot succes, niet in de laatste 
plaats vanwege het hoge bezoekersaantal van 36.784.  
De tentoonstelling in China (19 september  t/m 11 november 2007) werd 
mogelijk door de unieke samenwerking van cultuur, overheid en bedrijfsleven. 
Een handelsmissie van de Kamer van Koophandel reisde mee en de Provincie 
Utrecht haalde met de tentoonstelling de banden aan met haar Chinese 
zusterprovincie Guangdong. Ook zijn de eerste stappen gezet voor het aanboren 
van de Chinese toeristenmarkt; samen met het Nederlands Bureau voor 
Toerisme & Congressen (NBTC) ontving Museum Speelklok de 25 grootste 
Chinese touroperators uit de Provincie Guangdong.  
Chinese bezoekers reageerden enthousiast op de collectie van het Museum 
Speelklok, vanuit een fascinatie voor techniek, muziek en beweging. In de 
Chinese media was de berichtgeving ook positief. Deze combinatie maakte dat 
er bij het Utrechtse museum inmiddels diverse aanvragen liggen van 
organisaties uit China (o.a. Hongkong) voor deze tentoonstelling. Nooit eerder 
trok het Guangdong Museum of Art in een zelfde periode zo veel bezoekers en 
schoolklassen.”  
 
In het kader van het economische deel van de missie werden diverse bedrijven 
bezocht, contacten gelegd met touroperators en werden met het Netherlands 
Foreign Investment Agency de mogelijkheden en kansen van Chinese 
investeringen in Nederland en Utrecht besproken. Er werden ultramoderne 
scienceparcs bezocht, welke contacten van belang kunnen zijn voor het verder te 
ontwikkelen Sciencepark Utrecht.  
De stad Utrecht heeft concrete stappen gezet naar een relatie met de  hoofdstad 
Guangzhou van de provincie Guangdong, waardoor de samenwerking tussen 
beide regio’s nieuwe mogelijkheden krijgt. 
 
In nauwe samenwerking met o.a. de Kamer van Koophandel Utrecht werden 
zgn. matchmakingsprogramma’s tussen Nederlandse en Chinese bedrijven 
georganiseerd. De deelnemende bedrijven hebben positief over de missie 
geoordeeld en in het algemeen goede en interessante contacten kunnen leggen. 
De Kamer van Koophandel Utrecht zal binnenkort nog een evaluatierapport 
opstellen. 
 
Uit een eerste inventarisatie bij de bedrijven komt het volgende beeld van de 
verschillende bedrijven naar voren: 
 
Bedrijf in turnkey gezondheidsprojecten uit Utrecht: 
”Onze doelstelling voor de missie was tweeledig: 



1. Zien of het voordelig is in China een vestiging op te zetten, om van daaruit 
concurrerend medische apparatuur in te kopen en gebruik te maken van Chinese 
kredietverzekering. Die vraag is inmiddels positief beantwoord: vanaf 2008 
wordt een Asia-vestiging van ons bedrijf in Hong Kong opgericht met een 
dochter (inkoopkantoor) in Beijing.  
2. Opdrachten verwerven voor onze consultancy afdeling in Utrecht via 
architecten in Hong Kong en Guangzhou. Er wordt op dit moment over twee 
projecten onderhandeld: een Universitaire Campus, waar wij de planning van 
de medische kliniek op ons nemen en een equestrisch centrum met een 
veterinaire kliniek. Dat laatste is niet onze specialiteit, maar wat wij niet zelf 
aan kennis in huis hebben is elders in Utrecht beschikbaar. Dit zijn uiteraard 
relatief kleine bijdragen aan grote projecten, maar wij hopen op deze manier 
meer opdrachten binnen te halen.” 
 
Kaasbedrijf uit Woerden: 
“De handelsmissie voor ons Woerdense bedrijf van de Kamer van Koophandel 
Utrecht in samenhang met de Provincie Utrecht kwam na positief 
vooronderzoek precies op het juiste moment voorbij. Een prima gelegenheid om 
vanuit de Nederlandse cultuur op alle niveaus in China contacten te leggen. Dit 
heeft zowel plaatsgevonden met bedrijven in Hong Kong, China mainland als 
met Nederlanders die ter plekke al een ruime ervaring hebben. Ik ben zeer 
tevreden over de reis en de gelegde contacten teruggekomen in Nederland. Met 
een drietal lokale importeurs/distributeurs zijn wij in gesprek over concrete 
handelsrelaties. Ik hoop en verwacht begin 2008 opnieuw af te reizen naar 
China om een vervolgstap te kunnen zetten en een testmarkt te beginnen.” 
 
Bedrijf op het gebied van o.a. wastemanagement uit Laren: 
"Het was voor mij verhelderend zicht te krijgen hoe China met afvalscheiding 
omgaat. In China gaan nog veel organisaties weinig professioneel met 
afvalscheiding om. Het blijkt lastig met echt interessante partners contact te 
krijgen. Ik heb wel een aantal stappen kunnen zetten en ook het feit dat China op 
dit punt nog niet zover is, is belangrijk voor mij te weten. Hierdoor kan ik mijn 
activiteiten efficienter en effectiever richten. Er is wel interesse in de westerse 
oplossing van afvalscheiding vooraf, in plaats van simpelweg in de brand 
steken, maar dan zullen daar ook de middelen door China voor moeten worden 
vrijgemaakt. De missie onder leiding van de cvdK van Utrecht was voor mij een 
prima tool richting China. Heel interessant ook die match van overheid en 
bedrijfsleven en die verschillende diciplines en ervaringen. Chapeau ook voor 
de organisatie" 
 
Importeur en groothandel in geschenkenartikelen uit Nieuwegein: 
“Dankzij de hoogwaardigheidsbekleders heb ik gesprekspartners van een zeer 
hoog niveau gesproken. Door de goede voorbereiding kunnen wij volgend jaar 



van start gaan met twee vestigingen in China en een in Hong Kong. 
Kruisbestuiving vindt ongevraagd plaats om met verschillende takken van 
handel op een missie te gaan” 
 
Bedrijf in staalconstructies uit Zwijndrecht: 
 
“Wij willen de Provincie en de Kamer van Koophandel complimenteren voor de 
perfecte organisatie van deze reis.  Met name de bestaande zeer nauwe 
vriendschapsbanden tussen Utrecht en de provincie Guangdong hebben naar 
onze mening heel veel bijgedragen aan het succes van deze reis voor onze 
onderneming. Wij hebben hierdoor op het juiste niveau contacten kunnen leggen 
en wij hopen binnenkort de eerste opdrachten te kunnen verstrekken aan de 
Chinese fabriek. Deze handelmissie is echt een uitstekend initiatief geweest van 
de provincie en Kvk waarbij een politieke delegatie samen met een 
handelsdelegatie een uitstekende combinatie kunnen vormen.” 
 
Engineeringbedrijf uit Cothen: 
“Onder leiding van de KvK Utrecht en de Provincie Utrecht zijn wij met een 
handelsmissie naar China geweest (Hong Kong en Guangdong). Wij hebben 
daar met acht verschillende potentiële handelspartners op het gebied van 
koeling en airconditioning gesproken. Tevens hebben wij vier zeer geslaagde 
bedrijfsbezoeken gedaan in Guangdong.  
De bedrijfsbezoeken hebben ons een duidelijk beeld gegeven van de werkwijze 
van de Chinezen en de kwaliteit van de  producten. 
Momenteel zijn wij nog in gesprek met 3 bedrijven en verwachten hiermee 
binnen een aantal maanden business te gaan doen.  
We krijgen wekelijks het verzoek van deze bedrijven om op korte termijn 
nogmaals hun bedrijven te bezoeken voor het verder versterken van de relatie. 
Wij zijn er van overtuigd dat dankzij de medewerking ter plekke van de 
consulaten en de voortrekkersrol van de Commissaris van de Koningin, deuren 
voor ons versneld geopend zijn, wat niet zo snel gegaan zou zijn als wij 
zelfstandig deze reis hadden gedaan. De positieve  sfeer tussen de Business-
groep, KvK en de Provincie werkte zeer motiverend.” 
 

Door de provincie Guangdong is het vriendschapsverdrag met Utrecht zeer 
vruchtbaar genoemd. Toekomstige samenwerking kan naast economische zaken 
en cultuur o.a. ook liggen op het gebied van milieu, sport, gezondheidszorg en 
watermanagement. Ook op deze gebieden liggen mogelijkheden voor 
Nederlandse en Utrechtse bedrijven en instellingen. 
 
Vriendschap tussen Utrecht en Guangdong kan de komende jaren verder inhoud 
worden gegeven door uitwisseling en samenwerking van mensen, ideeën en 



projecten op bovengenoemde onderwerpen. Zo zullen in samenwerking met o.a. 
de Kamer van Koophandel Midden Nederland handelsmissies worden 
georganiseerd, liggen er interessante leer-en samenwerkingsmogelijkheden met 
scienceparcs en liggen er economische, culturele en sport mogelijkheden rond 
de in 2010 te houden Asia Games in Guangdong. Wellicht kan dat ook in breder 
Randstadverband rond megamanifestaties als Olympische Spelen 2008 en World 
Expo Shanghai 2010, waarbij samengewerkt wordt in het recent opgerichte 
Holland Business Promotion Office (HBPO), een initiatief van G4 en P4. Ook 
hierbij liggen bedrijfsmatige kansen en kan er samengewerkt worden op het 
gebied van Utrecht en Randstad promotion. 
 

Achtergrond/eerdere besluiten 

Dd 14 september is per mail namens de cvdK het fractievoorzittersconvent geïnformeerd over 
de China missie en is een verslag daarvan aan PS in het vooruitzicht gesteld. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 

Dit verslag wordt u ter kennisneming aangeboden 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


