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Geachte dames en heren, 
 
Hierdoor ontvangt u het openbare verslag van de provinciale missie naar China in november 2011. De 
missie is eerder via het formulier “melding buitenlandse reizen conform artikel 11 van de gedragscode 
voor gedeputeerde staten van Utrecht” aan het fraktievoorzittersconvent toegestuurd. 
 

Aanleiding en Voorgeschiedenis 
 
Het vriendschapsverdrag dateert van 1995. Over en weer zijn er de afgelopen jaren diverse missies 
georganiseerd. Samen met de Kamer van Koophandel werd een economische 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. 
 
Dit vriendschapsverdrag en de hier uit voortvloeiende missies worden ondersteund door de ministeries 
van Buiza en ELI 
 
Samenvatting  
 
1) Op basis van de statenbrief dd 7 februari 2011 “nadere invulling relatie met Guangdong op het 
gebied van acquisitie”,  is in de missie van november 2011 een aantal economische en acquisitie 
activiteiten  ontplooid, i.s.m. o.a. de ministeries van ELI (Netherlands Foreign Investment Agency) en 
Buitenlandse zaken (Consulaat Generaal Guangzhou). Er zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd en 
contacten  gelegd om tot structurele samenwerking en uitwisseling op het gebied van acquisitie te 
komen. Bedrijven en organisaties zijn bezocht in Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai en Hongkong, die 
voor de acquisitie van Chinese investeringen in Utrecht van belang zijn. Ook hebben wij een aantal 
Nederlandse bedrijven, dat met ons meereisde, op hun verzoek in contact gebracht  met Chinese 
bedrijven en geïntroduceerd bij relevante instellingen. 
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2) FC Utrecht hebben wij in contact  gebracht met de provincie Guangdong en de steden Guangzhou 
en Shenzhen en twee topclubs uit de Superliga van China: Guangzhou Evergrande en Shenzhen Ruby. 
FC Utrecht wil graag een relatie aangaan met een Chinese topclub en heeft de provincie gevraagd hen 
daarbij te begeleiden en te faciliteren. Vanuit de beide steden is aangegeven dat zij een 
vriendschapsrelatie met de stad Utrecht ambiëren. 
 
3) de Hogeschool Utrecht zou graag een relatie willen aanknopen met een gerenommeerde universiteit 
of hogeschool in Guangdong. De voorzitter van de Hogeschool Utrecht heeft de cvdK gevraagd 
tijdens zijn onderhoud met de Governor van Guangdong af te tasten welke universiteit of hogeschool 
in Guangdong  in een dergelijke relatie geïnteresseerd is. Dit punt is geagendeerd met de governor. De 
cvdK heeft namens de HU brieven aan de beide universiteiten overhandigd. 
 
4) Het Initiatief Duurzame Handel, een publiek-privaat initiatief met een fonds van vele tientallen 
miljoenen euro’s en met partners als het ministerie van Buitenlandse zaken, Ahold, Ikea, FNV 
Bondgenoten, Solidaridad, G-Star Raw, Philips etc. heeft de cvdK gevraagd op hoog niveau deuren te 
openen in de Chinese topregio Guangdong. Het IDH is door het ministerie van Buitenlandse zaken 
gewezen op de bijzondere relatie, die de provincie Utrecht met Guangdong heeft.  
Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) brengt publieke en private krachten, kennis, ambities en 
belangen samen om internationale handelsketens te verduurzamen. Dat draagt bij aan het wereldwijd 
bestrijden van armoede, bescherming van het milieu, en maakt duurzame handel tot norm. Doel van 
het gesprek in Guangdong was voor IDH  “om een constructieve local government engagement te 
krijgen voor het ambitieuze programma om de Pearl River Delta,  basis van de frontrunners in de 
elektronica sector (Philips, Dell, HP etc) te verduurzamen t.a.v. werkomstandigheden, worker-
management relations en energie”. Dit overleg is succesvol verlopen en IDH is inmiddels in gesprek 
met de autoriteiten van Guangdong. 
 
Het verslag is bijgevoegd. 
 

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


