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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Een van de meest tot de verbeelding sprekende mega evenementen in de wereld is de 
Wereldtentoonstelling, waar de deelnemende landen periodiek een beeld kunnen geven van hun 
economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling. De Wereldtentoonstelling is ook bedoeld 
om internationale betrekkingen op diverse gebieden te bevorderen en met name op het gebied van 
handel, innovatie en cultuur. 
 
In 2010 zal de Wereldtentoonstelling in China plaatsvinden. De regering van de Volksrepubliek China 
heeft de Nederlandse regering in een vroegtijdig stadium officieel uitgenodigd om aan dit  mega 
evenement deel te nemen. De Nederlandse regering heeft medio 2006 besloten dat Nederland gaarne 
zal deelnemen. Vervolgens hebben de vier grote steden en 4 provincies in de Randstad op voorstel van 
Rotterdam en in overleg met het kabinet besloten zich binnen het kader van de Nederlandse 
presentatie gezamenlijk als Randstad op de Wereldtentoonstelling te presenteren. Het totale budget 
voor de Nederlandse inzending voor de Wereldtentoonstelling 2010 bedraagt circa 20 miljoen euro, 
waaraan de acht Randstadpartners gezamenlijk 2,5 miljoen euro bijdragen. Het aandeel van de 
provincie Utrecht  bedraagt 325.000 euro. U hebt daarover eerder besloten. Nu de 
Wereldtentoonstelling over ruim een half jaar van start gaat, willen wij u door deze Statenbrief nader 
informeren over de actuele stand van zaken rond de Wereldtentoonstelling en de Utrechtse invulling 
daarvan. 

Essentie 
 
De Wereldtentoonstelling 2010 zal plaatsvinden in Shanghai (World Expo Shanghai 2010) in de 
periode van 1 mei t/m 31 oktober 2010. De organisatoren beogen met de Wereldtentoonstelling een 
evenement neer te zetten, waarbij op een compacte, inzichtelijke en onderhoudende wijze aan een 
groot publiek wordt getoond hoe de toekomst van de wereld en de mensheid er uit zal zien in de visies 
van zeer uiteenlopende landen. Naar verwachting zullen circa 200 landen, internationale organisaties 
en bedrijven deelnemen.  Men verwacht 70 miljoen bezoekers, waarvan er minimaal 3 ½ miljoen het 
Nederlandse paviljoen zullen bezoeken. Het door de Wereldtentoonstelling 2010 gekozen overall 
thema is “Better City, Better Life”. Het Nederlandse thema sluit hier nauw op aan.  
 
Nederland heeft gekozen voor het concept “Happy Street” van John Körmeling. In dit bijzondere 
Nederlandse paviljoen wordt op een innovatieve en in het oog springende wijze de kwaliteit van de 
mens in de stad onder de aandacht gebracht en een perspectief voor de toekomst geboden.  
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Kernwoorden voor de Nederlandse inzending zijn: eigenzinnig en pragmatisch, compacte ruimte, 
water en waterland, clean en clever, open en pioniers. 
 
De Randstad, een van de grootste verstedelijkte gebieden in de wereld, presenteert zich via diverse 
gezamenlijke bijdragen in dit Nederlandse paviljoen. In feite zullen op deze Wereldtentoonstelling de 
vier grote steden en de vier provincies in de Randstad zich voor het eerst op deze wijze gezamenlijk 
internationaal presenteren. Op de verschillende thema’s wordt intensief samengewerkt. In 
Randstadverband  zijn daar o.a. de thema’s Life sciences, Tourism, Invest in Holland, Water en City 
and Design.  
Rond het voor Nederland en ook voor Utrecht belangrijke thema Water wordt van 4 tot en met 11 juni 
2010 de Dutch Water Week georganiseerd. Omdat het overall thema van de Wereldtentoonstelling 
“Better Cities, Better Life” is en ook de Nederlandse presentatie hier met het concept “Happy Street” 
op het gebied van Urban planning nauw bij aansluit is de ruimtelijke ordening en stedelijke planning 
eveneens een belangrijk thema binnen het Nederlandse concept. Het Randstedelijke thema “City and 
Design” sluit hier nauw op aan. 
 
De provincie Utrecht en de stad Utrecht hebben het voortouw genomen ten aanzien van de thema’s 
Knowledge en Gaming, thema’s waar Utrecht zich al langer internationaal mee presenteert. Naast de 
thema’s Knowledge en Gaming nemen we deel aan de thema’s Life Sciences, waarbij de provincie 
Zuid Holland het voortouw heeft, het thema Holland Toerism, dat Amsterdam trekt en Investing in 
Holland, dat een gezamenlijk project is van de Randstad en het Netherlands Foreign Investment 
Agency, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. 
 
Dank zij deze Randstedelijke gezamenlijke inbreng in het Nederlandse project hebben wij als 
Randstad Holland 40 dagen exclusief de beschikking over de VIP-presentatieruimten van het 
Nederlandse Paviljoen Happy Street. De provincie Utrecht en de stad Utrecht zullen zich in de periode 
van 23 mei tot en met 30 mei, alsmede op 9 en 10 september  op het gebied van Gaming, Knowledge 
en Cultuur presenteren op de Wereldtentoonstelling Shanghai 2010.  
Tijdens de meetings presenteren we sprekende en inspirerende voorbeelden van kennistoepassing en 
kennisvalorisatie onder de noemer Holland Knowledge Inc. Het gaat hierbij om samenwerking te 
bevorderen tussen kennisinstellingen in Nederland en China. De Universiteit Utrecht is hierbij een 
belangrijke en enthousiaste partner. Er wordt nu nog hard gewerkt aan de invulling van de thematiek 
en het programma. Wij worden daarbij ondersteunt door het door de Randstad partners opgerichte 
Holland Business Promotion Office (HBPO), maar zullen voor de specifieke invulling van de dagen 
ook ondersteund worden door externe partijen met specifieke kennis hoe een en ander richting Chinese 
en internationale bezoekers en media optimaal georganiseerd en gepresenteerd kan worden. Zoals 
gezegd hebben de provincie en gemeente Utrecht ook op 9 en 10 september 2010 de VIP lounge ter 
beschikking. Interessant voor Utrecht is nl. dat de voorronde van de finale van het Internationaal Franz 
Liszt Piano Concours in september 2010 in Shanghai wordt georganiseerd. Wij kunnen hierdoor een 
interessante combinatie op cultuurgebied tussen de Utrechtse thema’s en het Internationale  Franz 
Liszt Piano Concours leggen, waarvan, zoals bij u bekend is, de finale in 2011 in Utrecht zal 
plaatsvinden. Op 18 mei zal Nederland de nationale dag in het Nederlandse paviljoen houden, waar 
minister president Balkenende de aftrap zal doen in aanwezigheid van vele Nederlandse en Chinese 
hoge vertegenwoordigers. 
 

Financiële consequenties en vervolgprocedure 
 
Iedere Holland 8 partner heeft  € 325.000  (de provincie Flevoland 225.000) bijgedragen voor het 
Nederlandse paviljoen op de Worldexpo 2010 en om een gezamenlijke presentatie van de Randstad 
binnen de Nederlandse presentatie mogelijk te maken. Deze middelen zijn reeds in 2007 door PS 
beschikbaar gesteld.  



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

3

De kosten van de invulling en organisatie van de thema’s alsmede van de reis- en verblijfskosten van 
de Utrechtse delegatie zullen uit de daarvoor bestemde reguliere budgetten komen. Wij werken hierbij 
met name o.b.v. gezamenlijke plannen van aanpak intensief met de stad Utrecht samen. Begin 2010, 
wanneer de invulling van de thema’s  en de programma’s helder en specifieker zijn gemaakt zullen wij 
u nader informeren over de Utrechtse bijdrage in de Wereldtentoonstelling Shanghai 2010. Dan zullen 
wij uiteraard ook de samenstelling van de Utrechtse bestuurlijke delegatie aan u voorleggen.  
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
 
U wordt nu voorgesteld de informatie zoals verwoord in deze Statenbrief over de Wereld Expo 
Shanghai 2010 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

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


