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Onderwerp: Verslag van de missie naar onze vriendschapsprovincie Guangdong in China 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Eind november 2012 reisde een provinciale delegatie onder leiding van de commissaris van de 

Koningin en de gedeputeerde Cultuur naar de Chinese provincie Guangdong, waarmee de provincie 

Utrecht al sinds 1995 een officiële vriendschapsrelatie heeft. 

  

Over en weer zijn er de afgelopen jaren handelsmissies georganiseerd. O.a. met de Kamer van 

Koophandel,  de Universiteit Utrecht, het RIVM, de Hogeschool, het UMC Utrecht, de gemeente 

Utrecht en vele bedrijven. Ook op cultureel gebied is inhoud gegeven aan de handelsbetrekkingen 

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

van het Utrechtse Internationale Liszt Festival in Guangdong en Shanghai. In 2010 is ook de  Utrecht-

week georganiseerd in het Nederlandse paviljoen op de Worldexpo Shanghai. Ook ontvingen wij  de 

afgelopen jaren een aantal delegaties uit China op economisch, cultureel en politiek gebied. 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.  Het is onze ambitie om 

onze goede relatie met China mede in te zetten om de speerpunten uit de strategische agenda van de 

provincie Utrecht dichterbij te brengen. Van de missies naar China worden openbare verslagen 

gemaakt, die ook naar Provinciale Staten worden gestuurd. 

 

De provincie Utrecht is door de governor van Guangdong uitgenodigd deel te nemen aan de 

International Week on Cooperation and Exchanges 2012, die de provincie Guangdong in de laatste 

week van november 2012 organiseerde voor haar internationale relaties. Guangdong, de rijkste 

provincie van China met circa 105 miljoen inwoners, heeft over de hele wereld 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 betrouwbare en succesvolle 

gezien. De commissaris van de Koningin Utrecht werd officieel door de governor van Guangdong 

gevraagd om op deze International Week on Cooperation and Exchanges 2012 te spreken namens de 

vertegenwoordigde internationale regio’s in de wereld. Ook is de cvdK Utrecht gevraagd samen met 

een aantal hoge Chinese gasten, waaronder de minister van Economische zaken van de Volksrepubliek 

China, de openingshandeling te verrichten. Een prestigieus verzoek, waar ook veel media 

belangstelling voor was, waardoor Utrecht extra in beeld is gekomen in de Chinese media. 
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Daarnaast is aan Utrecht gevraagd een culturele groep naar deze International Week on Cooperation 

and Exchanges 2012 af te vaardigen om tijdens de Gala-avond van deze week en ook op het 

Universiteitscomplex optredens te verzorgen. De dansgroep Dox heeft aan dit verzoek van ons gehoor 

gegeven. Ook Guangdong wil naast de al bestaande economische relaties, de relaties op het gebied van 

cultuur bevorderen door samenwerking tussen culturele instellingen in Guangdong en Utrecht. Zo was 

er ook een uitnodiging vanuit Guangdong om een bezoek te brengen aan het in die laatste week van 

november 2012 nieuw geopende Museum of Foreign Relations in Guangdong. 

 

Tijdens deze missie is een aantal verschillende activiteiten  gecombineerd. Zo werden in of naast het 

officiële programma in nauwe samenwerking met het Nederlandse consulaat, onderdeel van het 

Ministerie van Buitenlandse zaken, bedrijven bezocht en netwerkbijeenkomsten georganiseerd en 

werd het directe contact tussen de cvdK Robbertsen en governor Zhu Xiaodan van Guangdong benut 

om diverse zaken met de vertegenwoordigers van de provincie Guangdong te bespreken, zoals o.a. de 

wensen van FC Utrecht en de Hogeschool om contacten op te bouwen in Guangdong.  

 

Voorgeschiedenis 

Het voornemen van deze missie is u door middel van het formulier “Melding buitenlandse reizen 

conform artikel 11 van de Gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht” begin november 2012 

ter informatie toegestuurd. 

Het vriendschapsverdrag  tussen de provincie Utrecht en de Chinese provincie dateert van 1995. Over 

en weer zijn er de afgelopen jaren missies georganiseerd. 

 

Essentie / samenvatting: 

De cvdK en de gedeputeerde voor Cultuur zijn door de governor van de vriendschapsprovincie 

Guangdong uitgenodigd voor de “Inaugural Guangdong International Week on Cooperation and 

Exchanges” in november 2012.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Onderhouden en vitaal houden van de contacten met de Chinese vriendschapsrelatie. Verbindingen 

leggen tussen Utrechtse partners en Chinese counterparts. 

 

Financiële consequenties 

De kosten van de provinciale missie werden geraamd op circa 14.000 euro. Het betreft circa 11.500 

euro kosten van 5 tickets en circa 2500 euro aan verblijfskosten voor 5 personen. Een deel van de 

kosten wordt door de provincie Guangdong betaald, waaronder de hotelkosten.  De kosten van de 

missie zijn binnen het budget van 14.000 euro gebleven. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

De missie vond in de laatste week van november 2012 plaats. Afgesproken is dat er afloop van de 

missie een verslag zou worden opgesteld, dat aan PS zou worden gestuurd. Hierbij treft u het verslag 

aan. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

U wordt voorgesteld kennis te nemen van het  verslag. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


