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Conclusies, aanbevelingen en actiepunten n.a.v. de Utrecht missie 

naar China in november 2011.  

 

Inleiding 

Begin november reisde een delegatie onder leiding van de commissaris van de Koningin naar de 

Chinese provincie Guangdong, waarmee de provincie Utrecht al sinds 1995 een officiële 

vriendschapsrelatie heeft. 

In juni 2011 is de statencommissie BEM, in het kader van een presentatie over de internationale 

activiteiten, nader over dit vriendschapsverdrag en de invulling daarvan geïnformeerd.  

Tijdens deze missie is een aantal verschillende activiteiten  gecombineerd. Zo  zijn de meegereisde 
bedrijven in contact gebracht met Chinese bedrijven en interessante contactpersonen,  is er op 
verzoek van FC Utrecht een aantal contacten gelegd  met Chinese  voetbalclubs en zijn voor de 
Hogeschool Utrecht en het Initiatief Duurzame Handel (IDH)  deuren  geopend.   
 
Op acquisitiegebied is er contact gelegd met een samenwerkingspartner in Guangdong, die in staat is 
om potentiële investeerders naar Utrecht te halen.  Bij twee gaming bedrijven, een life science en 
een elektrisch vervoer bedrijf is interesse gewekt voor Utrecht als primaire investeringslocatie voor 
Europese vestigingen. Bij de twee huidige grote investeerders in Utrecht is “goodwill” gecreëerd om 
in Utrecht te blijven investeren. Netwerken in China zijn vergroot om Chinese investeerders naar 
Utrecht te blijven trekken. 
 
Het tijdstip van de missie is zodanig gekozen dat het samenviel  met de Sister Cities bijeenkomsten, 

die de provincie Guangdong elke twee jaar voor haar internationale vriendschapspartners 

organiseert, en waarvoor de cvdK door de governor van Guangdong is uitgenodigd zijn gast te zijn.  

Het vriendschapsverdrag dateert van 1995. Over en weer zijn er de afgelopen jaren missies 

georganiseerd. Samen met de Kamer van Koophandel werd een  handelsmissie georganiseerd. 

Samen met o.a. de Universiteit Utrecht, het RIVM, de Hogeschool, het UMC Utrecht een 

Scienceparkmissie. Ook op cultuurgebied is inhoud gegeven aan een verbreding van de vriendschap 

door o.a. de organisatie van de expositie van het Speelklok museum in Guangdong en de activiteiten 

m.b.t. het Utrechtse Internationale Liszt Festival in Guangdong en Shanghai. Ook ontvingen wij een 

aantal delegaties uit China op economisch, cultureel en politiek gebied. In 2010 is de Utrecht week 

georganiseerd in het Nederlandse paviljoen op de Worldexpo Sjanghai.  

 

Verslag 

1. De provincie Utrecht was officieel genodigde op het Sister  Cities/Provinces evenement dat 

de provincie Guangdong elke twee jaar organiseert voor haar internationale vrienden. 

Guangdong, de rijkste provincie van China met circa 100 miljoen inwoners, heeft meer dan 



30 internationale relaties. De meeste van deze relaties zijn de afgelopen 10 jaar aangegaan. 

De relatie met Utrecht is een van de oudste (sinds 1995) en wordt door Guangdong als een 

van de meest succesvolle gezien. De cvdK Utrecht maakte als een der eersten kennis met de 

twee dagen eerder nieuw aangetreden Governor Zhu Xiaodan. De cvdK introduceerde daar 

de nieuw aangetreden consul generaal van Nederland in Guangzhou. Twee dagen later werd 

een apart overleg tussen de nieuw aangetreden Governor van Guangdong en de cvdK van de 

provincie Utrecht georganiseerd. 

 

2. De Utrecht delegatie bracht een bezoek aan het Industrial Design Centre TIT, Creative Park. 

Een inspirerende combinatie van innovatieve bedrijfjes, design, mode, catwalk, grand café, 

hotel, kunst, exposities, theaterfaciliteiten, etc.. Ook waren er incubator faciliteiten voor 

soortgelijke innovatieve bedrijven. Er werd o.a. een bezoek gebracht aan een nieuw 

snelgroeiend designbedrijf op het gebied van fashion. Het geheel was gesitueerd in oude 

fabriekscomplex midden in de stad. Inspirerende voorbeelden ook voor Utrecht, waar design 

en creatieve industrie een van de speerpunten is. 

 

3. Er werd een bezoek gebracht aan de Canton Tower, het hoogste gebouw in China en de trots 

van Guangzhou. Deze  landmark van Guangzhou met zijn aparte hyperboloide vorm van ruim 

600 meter hoog is ontworpen door het Nederlandse architectenduo Barbara Kuit en Mark 

Hemel van Based Architecture. Het is in 2010 geopend. Deze toren wordt gezien als een 

vernuftig staaltje van innovatieve architectuur en techniek en heeft Nederland in één keer op 

de kaart gezet op het gebied van grootschalige design in China. Nederland kan dit gebruiken 

om bij de Chinezen de Nederlandse kennis op het gebied van design en grootschalige 

projecten te promoten. Utrecht kan dit in Guangdong ook benutten voor de promotie van de 

designsector. Architecte Barbara Kuit was zeer vereerd met het bezoek en leidde de 

Utrechtse delegatie, inclusief consul generaal en vertegenwoordigers van de provincie 

Guangdong persoonlijk rond.  

 

4. De provincie Utrecht introduceerde een Utrechts designbedrijf bij de Chinese multinational 

Galanz, die o.a. 40% van de wereldproductie van magnetrons voor haar rekening neemt. Het 

Utrechtse bedrijf gaf een presentatie aan de top (algemeen management en innovation 

design centre) van dit bedrijf, dat dankzij de aanwezigheid van de cvdK op hoog niveau acte 

de présence gaf. Afgesproken werd dat het Utrechtse bedrijf een concreet voorstel voor de 

productie van een nieuw apparaat mag indienen, inclusief specificaties. Een eerste 

productielijn komt over 12 maanden beschikbaar.  

 

5. Samen met het consulaat generaal Guangzhou, onderdeel van het ministerie van 

Buitenlandse zaken is een netwerkbijeenkomst georganiseerd met presentaties door de 

European Union Chamber of Commerce in China, de Benelux Chamber of Commerce 

(Bencham) in China, de provincie Utrecht en het Consulaat Generaal van Nederland. Ook was  



een aantal grote Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd. De economische positie van het 

Pearl River Delta gebied werd geschetst. De fabriek van de wereld, waar inmiddels de 

salarissen ook met 15% op jaarbasis stijgen en een shift naar meer hoogwaardiger 

werkgelegenheid gaande is. Zo ontwikkelt Shenzhen in de provincie Guangdong zich als 

moderne stad concurrerend met Hong Kong, waar de financiële instituten en consultancy 

bedrijven gevestigd zijn. Do’s en don’t werden aan de aanwezige bedrijven geschetst. 

Bencham zal ons een lijst van Chinese bedrijven die geïnteresseerd zijn in relaties met de 

Benelux doen toekomen. Wellicht zitten hier bedrijven bij die zich in noord-west Europa 

willen vestigen. 

 

6. Op acquisitiegebied, heeft Invest Utrecht (de acquisitieafdeling van de provincie Utrecht) met 

drie potentiële kandidaten over samenwerking gesproken. Een van de drie potentiele 

samenwerkingspartners is een overheidsorganisatie die Chinese bedrijven uit Guangdong 

helpt met grote investeringsplannen om in het buitenland te investeren. Deze organisatie is 

een gewilde partner voor veel landen/regio’s, maar is moeilijk toegankelijk. Zonder het 

vriendschapsverdrag en de hulp vanuit het Nederlandse Consulaat Generaal Guangzhou zou 

het zeer lastig zijn met hen in contact te komen. Een goede relatie met deze organisatie is 

van groot belang voor het werven van Chinese bedrijven naar Utrecht. Invest Utrecht heeft 

deze organisatie uitgenodigd om Utrecht te bezoeken voor verdere verkenning.  

 

7. Het bedrijf Nilisk opent  naar verwachting medio 2012 een nieuwe grote productie unit in 

Nansha waarin zij alle bestaande productiefaciliteiten combineren. De Nederlandse directeur 

en oprichter is eerder met een missie van de provincie Utrecht naar Guangdong meegereisd 

en is daarna in Guangdong een bedrijf begonnen. Zij maken studentenhuisvesting, hotels, 

noodwoningen e.d. uit zeecontainers & carbon vliegtuigtrolleys, carbon rompen voor 

pleziervaartuigen en diverse overige producten, ook voor de Nederlandse markt.  De reeks 

benodigde vergunningen voor de nieuwe fabriek is door de provinciale autoriteiten 

afgegeven nadat de cvdK Utrecht het probleem van de moeizame vergunning verlening aan 

de orde heeft gesteld in zijn overleg met de governor van Guangdong tijdens een eerdere 

missie vanuit Utrecht naar Guangdong. Daarbij werd afgesproken de nieuwe vestiging als 

governors t.z.t. samen te openen. 

 

8. Er liggen mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven bij de opzet van een openbaar 

fietssysteem in Guangzhou. Het consulaat zal uitzoeken of er bij een volgende missie ook een 

deskundige vanuit de Nederlandse overheid kan worden ingevlogen om de expertise vanuit 

Nederland op dit gebied te presenteren. Ook het vanuit Nederland opgezette bedrijf  

Colossie , kan hierbij worden betrokken. Er is door dat bedrijf ook via het consulaat gevraagd 

of de cvdK Utrecht samen met de Nederlandse directeur een door Colossie geproduceerd 

prototype fiets aan de governor van Guangdong zou willen overhandigen. Deze zaken 

kunnen wellicht tijdens een volgende missie gekoppeld worden uitgevoerd. 



 

9. De provincie Utrecht heeft een groot Nederlands  ingenieursbureau bij de Nanshan Economic 

and Technological Development Zone geïntroduceerd, die van de centrale overheid de taak 

heeft gekregen een nieuwe economische zone te ontwikkelen in het Pearl River district 

tussen Guangzhou en Hongkong. Een mega project van 60 bij circa 20 kilometer, waarvan 

een kwart van het grondgebied new reclaimed land en een kwart uit rivieren en nat 

havengebied bestaat. Er liggen grote overstromingsrisico's, door de trechtervorm van de 

delta en de grilligheid van de natuur. Hier liggen kansen in verband met de grote knowhow 

op dit gebied bij de ingenieursbedrijven in Nederland. Het ingenieursbureau heeft hier - 

volgens het consulaat, door de aanwezigheid van de cvdK- aan hoge functionarissen van het 

Nansha project, een presentatie kunnen geven over de ontwikkeling van ecocities en hun 

kennis op dit gebied. 

 

10. De Chinezen gaven aan vooral behoefte te hebben aan kennis en kunde op het gebied van 

water: drinkwater, rioolwater, dijkbescherming. Afgesproken is dat het Nederlandse 

ingenieursbureau rechtstreeks contact zal hebben met de voor de waterstaatszaken 

verantwoordelijke manager Kuang Weidong om specifieker te zoeken naar een eventuele 

gezamenlijke vervolgstap. Wellicht liggen er kansen voor een gezamenlijke projectvorm van 

meerdere Nederlandse bedrijven bij dit megaproject 

 

11. De cvdK maakte van het overleg met de nieuwe governor  Zhu Xiaodan gebruik om de 

meegereisde delegatie te introduceren.  FC Utrecht (FCU) en het Initiatief Duurzame Handel 

(IDH) werd de gelegenheid geboden een korte presentatie te geven aan de governor en de 

ambtelijke top van de provincie Guangdong. 

 

12. De nieuwe governor is enkele dagen daarvoor aangetreden, maar blijkt volledig op de hoogte 

van de langdurige en uitstekende relatie met de provincie Utrecht. De cvdK feliciteert de 

nieuwe governor met zijn benoeming, licht het programma toe van de Utrechtse delegatie 

en licht het te intensiveren acquisitiebeleid toe van de provincie Utrecht richting China.  

 

13. De cvdK  overhandigt namens het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht (HU) 

brieven voor professor Hu van de Jinan University en aan professor Li van de South China 

University of Technology met het verzoek tot samenwerking te komen met steun van de 

provincie Guangdong.  

 

14. De cvdK introduceert de meegereisde bedrijven en introduceert de programma- directeur 

van het IDH. Het IDH, gevestigd in Utrecht is een publiek-privaat samenwerkingsmodel van 

o.a. grote multinationals en het ministerie van Buitenlandse zaken om de keten van fabriek 



tot consument in de internationale handel te verduurzamen. Een van de belangrijke 

projecten is gericht op de electronica sector in het Pearl River gebied van Guangdong. het 

IDH is door het ministerie van Buiza geattendeerd op de goede contacten tussen de provincie 

Utrecht en dit gebied. Het IDH is als gevolg van deze introductie al een overleg  de volgende 

morgen toegezegd met de verantwoordelijke manager van de provincie Guangdong Mr.Yang 

Hongshan, Department of Human Resource and Social Security, waar het IDH zeer 

ingenomen mee is. 

 

15. Vervolgens introduceert de cvdK de delegatie van FCU en vraagt steun voor de wens van FCU 

samen te werken met een Chinese voetbalclub uit de Super League. In de provincie 

Guangdong speelden Guangzhou Evergrande en Shenzhen Ruby in 2011 op het hoogste 

niveau. De provincie Guangdong heeft in overleg met de provincie Utrecht, besprekingen 

gearrangeerd met deze beide clubs en met de zo belangrijke afdelingen Sport van de beide 

steden Guangzhou en Shenzhen.  De governor ondersteunt het initiatief van harte en blijkt 

op de hoogste van de zeer recente overwinning van FCU op Ajax (6-4). Hij blijkt ook zelf 

vroeger keeper te zijn geweest. Het overleg tussen de nieuwe governor en de cvdK wordt 

besloten met een officieel Chinees banquet, waarbij een groot aantal topmanagers van de 

provincie Guangdong  aanwezig is. 

 

16. In Guangzhou werd FC Utrecht via de contacten van de provincie Utrecht in dit gebied op 

hoog niveau geïntroduceerd bij de Superleague club Guangzhou Evergrande en de 

verantwoordelijke personen en instanties bij de gemeente Guangzhou. Via het 

vriendschapsverdrag met de provincie Guangdong werd een gezamenlijk overleg 

georganiseerd met de directie Sport van de stad Guangzhou, de vice-voorzitter van de 

Chinese voetbalbond en de CEO van Guangzhou Evergrande. Guangzhou, voorheen Canton, 

is de hoofdstad van Guangzhou en telt circa 12 miljoen inwoners. Het behoort tot de rijkste 

steden van China en is van oudsher internationaal gericht, als belangrijke haven aan de Pearl 

River Delta. Guangzhou Evergrande is de regerend kampioen van China en geïnteresseerd 

om een samenwerking met een Nederlandse club te verkennen. Het Nederlandse voetbal 

staat hier zeer hoog aangeschreven en men kent de grote Nederlandse voetbalnamen. 

Evergrande heeft al een samenwerkingsverband met Real Madrid en de manager van de 

afdeling sport suggereert dan ook dat FCU wellicht de mogelijkheden kan verkennen tot 

samenwerking met een van de twee andere betaalde voetbalclubs in Guangzhou, waarvan er 

één onlangs is gepromoveerd naar het hoogste niveau. Men ziet bij de gemeente het voetbal 

vooral als middel om sociaal- en jeugdbeleid te voeren. De stad Guangzhou  is ook zeer 

geïnteresseerd in samenwerking met de stad Utrecht wanneer de beide voetbalclubs 

daadwerkelijk gaan samenwerken. 

 

17. In Shenzhen werd FC Utrecht op hoog niveau geïntroduceerd bij de Superleague club 

Shenzhen Ruby en de verantwoordelijke personen en instanties bij de gemeente Shenzhen. 

Via het vriendschapsverdrag met de provincie Guangdong werd een gezamenlijk overleg 



georganiseerd met de directie Sport van de stad Shenzhen en de CEO van Shenzhen Ruby. De 

stad Shenzhen telt circa 10 miljoen inwoners (in 1980 nog slechts 30.000 inwoners), is een 

van de rijkste en hoogst opgeleide steden van China en goed voor 1/7 deel van de totale 

Chinese export. Shenzhen Ruby is recentelijk gedegradeerd van de Superleague en zal in 

2012 uitkomen in de Jia League. Stad Shenzhen, Shenzhen Ruby, cvdK en FC Utrecht gaven 

korte presentaties om elkaar te informeren.  

 

18. Het voetbal in Shenzhen staat -net als in de rest van China- nog in de kinderschoenen, maar 

men wil graag leren en met Nederlandse voetbalclubs samenwerken. Nederland staat als 

voetballand zeer hoog aangeschreven, met name ook op organisatorisch gebied. De CEO van 

Shenzhen Ruby heeft in zijn jeugd les gehad van de Nederlandse voetbaltrainer George 

Knobel in Hong Kong. Veel samenwerkingsonderwerpen passeren de revue. De 

vertegenwoordiger van FCU in China, Michiel Roosjen, zal samen met Ruby Shenzhen een 

aantal punten op papier zetten die voor een mogelijke samenwerking van belang zijn. De 

stad Shenzhen is ook zeer geïnteresseerd in samenwerking met de stad Utrecht wanneer de 

beide voetbalclubs daadwerkelijk gaan samenwerken. Behalve de voetbaltechnische en 

commerciële samenwerking tussen de beide clubs zijn er ook kansen voor typische 

overheidsprojecten, zoals de ontwikkeling van de jeugd en de sportbevordering in het 

algemeen. 

 

19. Op acquisitiegebied heeft Invest Utrecht twee gaming bedrijven, een life science en twee 

elektrisch vervoer bedrijven bezocht en hun  interesse gewekt om zich in Utrecht te vestigen. 

Het ene gaming bedrijf  is marktleider in China in speelhallen; het andere gaming bedrijf 

hoort tot de top 10 van de meest populaire online game bedrijven van China. Ze zijn 

geïnteresseerd in samenwerking met Nederlandse gaming bedrijven. Wanneer de 

samenwerking succesvol is, overweegt men in Utrecht een nieuw kantoor te openen.  De 

provincie Utrecht brengt beide bedrijven in contact met de Dutch Game Garden en nodigt 

deze bedrijven uit om Utrecht te bezoeken.  

 

20. Het bezochte life science bedrijf is onlangs een wetenschappelijke samenwerking aangegaan 

met de Universiteit Utrecht. Samen met de Universiteit Utrecht gaat de provincie aan de slag 

om dit bedrijf voor potentiele vestiging in Utrecht te interesseren. 

 

21. Samen met de meegereisde Utrechtse bedrijven heeft Invest Utrecht twee bedrijven op het 

gebied van elektrisch vervoer (EV) gesproken.  Het Chinese bedrijf  heeft inmiddels met zijn 

EV- partner in Beijing gesproken over een mogelijke vestiging in Utrecht. Zij zullen bezien wat 

de mogelijkheden in de toekomst zijn.  Het andere elektrisch vervoer bedrijf is inmiddels in 

onderhandeling met een van de meegereisde Utrechtse bedrijven over samenwerking op het 

gebied van “Europese testing facilities en showcase voor Europa”.  



 

22. De provincie bracht een bezoek aan het hoofdkantoor van een groot Chinees bedrijf op het 

gebied van printers met haar Nederlandse vestiging in de provincie Utrecht. Ook dit bezoek 

werd uitermate gewaardeerd door de directie van het zeer snel groeiende bedrijf. Het bedrijf 

is gelegen aan de overkant van Hong Kong en wordt in 2016 direct met Hong Kong 

verbonden via een 39 km lange brug over de Pearl River Delta. Ook bijv. Philips is hier 

gevestigd. In dit gebied ligt een indrukwekkende infrastructuur van luchthavens, zeehavens 

en imposante  bruggen. De vestiging van het Chinese bedrijf in de provincie wordt uitgebreid 

en volgend jaar wordt een nieuw geïntegreerd product in Europa op de markt gebracht, 

waarvoor hoge verwachtingen bestaan. Afgesproken is dat de cvdK samen met de Chinese 

ambassadeur in Nederland de vestiging in de provincie Utrecht nog dit jaar (2011) zullen 

bezoeken. Het bedrijf waardeert dit zeer.  

 

23. De delegatie van de provincie Utrecht presenteerde zich op een speciale netwerkbijeenkomst 

op het consulaat aan een aantal vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in 

Hong Kong. De provincie gaf een schets van de contacten met de provincie Guangdong en de 

speerpunten van haar beleid op het gebied van duurzaamheid, life science en gaming. De 

bedrijven presenteerden hun expertise. Informatie en tips werden uitgewisseld. Life science 

wordt algemeen als een interessant gebied voor Nederland en Hong kong gezien. Veel van de 

Chinese klanten van een aantal Nederlandse bedrijven zitten in de sector van de life science. 

Daarnaast bezocht de provinciale delegatie een aantal bedrijven in Hong Kong op het gebied 

van consultancy, financiën en belastingen en werd een bezoek gebracht aan de thuisbasis 

van de Dutch Chamber of Commerce in Hong Kong. Men verwacht in de nabije toekomst een 

golf van Chinese MKB investeringen naar het buitenland. Men wil hierbij graag samenwerken 

met de provincie Utrecht in win-win combinaties.  Men suggereerde ook Chinese pers naar 

Utrecht uit te nodigen om Utrecht in China te presenteren. Ook had de provinciale delegatie 

contact met twee instellingen in het Pearl River Delta gebied op het terrein van acquisitie van 

buitenlandse investeringen ( Hong Kong Invest en Zhuhai Investment Promotion Bureau) en 

was er een ontmoeting met de CEO van de Federation of Industries in Hong Kong. Ook hier 

liggen voor Utrecht leerpunten en wellicht samenwerkingsmogelijkheden ten behoeve van 

de acquisitie van Chinese investeringen. 

 

24. Door de provincie Utrecht en het Consulaat generaal van Hong Kong, onderdeel van het 

Ministerie van Buitenlandse zaken, dat onze missie voortreffelijk ondersteunde, werd een life 

science lunchbijeenkomst georganiseerd op de residentie, waarvoor gerenommeerde 

professoren en andere wetenschappers waren uitgenodigd. De cvdK heeft daar een 

presentatie gegeven over Utrecht en haar ambities op dit gebied. Hier liggen kansen voor de 

Universiteit Utrecht, die in 2012 een bezoek zal brengen aan Hong Kong. Afgesproken is of 

dan een  soortgelijke bijeenkomst kan worden georganiseerd. Deze contacten kunnen verder 

worden benut voor acquisitie.  

 



25. Het Hong Kong Science & Technology Park (HKSP) dat een van de inspiratiebronnen is 

geweest voor de ontwikkeling van het Utrecht Science Park (USP)  is nu zijn derde fase van 

ontwikkeling in gegaan, waar de nadruk ligt op met name sustainability en energy efficiency. 

Deze ontwikkeling loopt parallel aan de speerpunten van Utrecht. Hier liggen leerpunten en 

samenwerkingsmogelijkheden voor het USP. Met de CEO van dit HKSP is gesproken om op 

het gebied van acquisitie van buitenlandse investeringen en bij de activiteiten van de beide 

science parken daar waar zich gezamenlijke kansen voordoen samen te werken. Ook werd 

een van de Nederlandse bedrijven bij dit HKSTP geïntroduceerd. 

 

26. In april 2010 zal een groep studenten van de GEO faculteit van de Universiteit Utrecht (SSU) 

in het kader van hun studie Science and Innovation een bezoek brengen aan Hong Kong. Zij 

zullen worden uitgenodigd voor een bezoek aan het HKSP voor een rondleiding, gesprekken 

en bedrijfsbezoeken en ook op het consulaat worden uitgenodigd voor een briefing over 

Hong Kong. 

 

27. De faculteit Life Sciences van de Hong Kong University of Science & Technology  

(HKUST)heeft aangegeven graag met de Universiteit Utrecht (UU) een gezamenlijk 

wetenschappelijk symposium op het gebied van life sciences te willen organiseren. De 

faculteit van de HKUST stelt daarbij graag de accommodatie en organisatie beschikbaar. De 

provincie Utrecht zal dit met de UU opnemen. 

 

28. Tijdens de missie werd onderling o.a. gesproken over de bevordering van energieneutraliteit 

en duurzaamheid in de provincie Utrecht. Daarbij werd over de wenselijkheid gesproken van 

de bouw van een batterij station op het bedrijfsterrein de Liesbosch in Nieuwegein, waar een 

experiment wordt gestart naar de groene opwekking van stroom. Door het koppelen van de 

accu’s van auto's aan zonnepanelen op bedrijfsterreinen kan de  overdag opgebouwde 

overtollige energie niet alleen worden gebruikt voor de autorit naar huis, maar kan de 

energie ook worden gebruikt om thuis de accu van de auto in te pluggen in huis om daar 

energie te leveren. Het bedrijf zal in contact worden gebracht met specialisten van de 

provincie Utrecht. 

 

29. In Hong Kong is het hoofdkantoor van een van de grootste Chinese multinationals 

(wereldwijd 220.000 medewerkers in 53 landen) met hun Nederlandse hoofdvestiging in 

Utrecht bezocht. Dit is bijzonder gewaardeerd door de Chinese CEO van dit bedrijf. Het 

bezoek kreeg een speciaal karakter door de bijzondere en unieke ontvangst in het 

karakteristiek oud Chinees ingerichte deel van het hoofdkantoor. De CEO gaf aan dit bezoek 

zeer te waarderen en “nooit uit Utrecht te zullen weggaan”. 

 



30. De meegereisde Utrechtse bedrijven waren tevreden over de missie naar China. Ze vormden 

een perfect team en hadden sommige afspraken en bijeenkomsten samen. Het is zo goed 

bevallen dat ze terug in Nederland ook nadere samenwerking in overweging willen nemen.  

 

31. Een groot Nederlands  ingenieursbureau gaf aan dat deze missie heel goed voorbereid was 

en dat alles op tijd was geregeld. Het doel van het  ingenieursbureau  was om minimaal één 

serieus contact aan de missie over te houden. In slechts drie dagen heeft het bedrijf 6-7 

serieuze contacten verkregen die tot concrete opdrachten of samenwerking kunnen leiden. 

 

32. Bij alle organisaties in Guangdong en Hong Kong was het duidelijk dat het ingenieursbureau 

de juiste expertise heeft.  Het ingenieursbureau heeft als eerste een uitnodiging gekregen 

voor een tender voor het eco-city project in de provincie Guangdong. Een groot 

projectontwikkelaar in Guangdong heeft met het ingenieursbureau gesproken over de 

mogelijkheid voor projectontwikkeling van een Holland house.  

 

33. Het Nederlandse ingenieursbureau trok de conclusie dat Guangdong de regio in China is waar 

extra focus moet worden gelegd naast bestaande focusgebieden in China. Zonder het 

Consulaat Generaal (CG) Guangzhou en de CvdK zou het niet mogelijk zijn om zoveel te 

bereiken in zo’n korte tijd. In Hong Kong waren alle afspraken zeer concreet en productief. 

De netwerk lunch, aangeboden door CG Hong Kong, heeft geleid tot nieuwe contacten, o.a. 

met Hong Kong Science Park dat op dit moment met duurzaamheid bezig is en zeer 

geïnteresseerd bleek in de knowhow van het ingenieursbureau.   

 

34. Een industrieel ontwerpbureau was ook zeer tevreden met de goede organisatie vanuit de 

provincie Utrecht en de consulaten Guangzhou en Hong Kong. Het ontwerpbureau verwacht 

reële mogelijkheden voor sourcing van technische solutions bij de bedrijven uit Guangdong. 

Het ontwerpbureau heeft ook kennis gemaakt met een design bureau in Guangzhou en er is 

afgesproken dat voor product development het Utrechtse ontwerpbureau  benaderd kan 

worden.   

 

35. Samen met een ander deelnemend bedrijf heeft het ontwerpbureau met twee producenten 

van EV (elektrisch vervoer) gesproken. Deze gesprekken hebben bij beide Chinese bedrijven 

interesse gewekt om verder met deze Utrechtse bedrijven in gesprek te gaan. 

 

36. In Zhuhai heeft de CvdK het ontwerpbureau voorgesteld aan een innovatief bedrijf, de eerste 

producent van cartridges en printers in China, die al het distributie centrum in Mijdrecht 



heeft. Dit bedrijf heeft aangegeven om met het ontwerpbureau mogelijk zaken te gaan doen 

om hun product qua design aan de Europese markt aan te passen.  

 

37. Tijdens de ontvangst bij de residentie van CG Hong Kong heeft het Utrechtse ontwerpbureau 

nuttige contacten gelegd, waaronder met een Nederlands designbedrijf dat het 

hoofdkantoor in Hong Kong heeft en een bekend Nederlandse bedrijf dat in food actief is. 

Het ontwerpbureau gaat aan het food bedrijf een nieuw product concept aanbieden en met 

het Nederlandse designbedrijf samenwerken.  

 

38. Van het Hong Kong Design Center heeft het ontwerpbureau veel informatie over de design 

markt in Hong Kong gekregen. Tot slot heeft de laatste afspraak van het ontwerpbureau in 

Hong Kong tot een concrete business opdracht geleid. 

 

39. GreenCab, een Utrechts EV-bedrijf, was blij met het programma van de Consulaten en 

dankbaar voor de goede organisatie. GreenCab gaat 25 elektrische auto’s en een elektrische 

bus in Guangdong bestellen. De EV-producent in Guangdong, waar GreenCab 25 elektrische 

auto’s gaat bestellen, kan een oplossing voor GreenCab verzorgen m.b.t. zonne-energie.  De 

producent van elektrische bussen, waar GreenCab een bus besteld heeft, overweegt zich in 

Europa te vestigen. GreenCab heeft een sales pitch voor Utrecht gedaan tijdens het bezoek.  

De provincie Utrecht gaat samen met het Utrechtse bedrijf gezamenlijke acties ondernemen 

om dit bedrijf binnen te halen.  

40. Andere afspraken hebben ook veel opgeleverd en GreenCab verwacht om verdere 

samenwerking aan te gaan met Chinese bedrijven. Bij een Chinese accuproducent gaat het 

bedrijf test accu’s bestellen.  

Provincie Utrecht 
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