
 

 

Conclusies, aanbevelingen en actiepunten n.a.v. het bezoek in 

november 2012 van de provincie Utrecht aan de provincie 

Guangdong in China.  

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. 

 

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.  



 

 

Verslag 

 

1. Met het Nederlandse Consulaat generaal, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse 

zaken, werd met o.a de consul generaal en het hoofd van de afdeling Economische zaken 

gesproken over de Chinese economie, de plannen, de kansen en de samenwerking. Zij 

gaven ons een zeer waardevolle presentatie op de huidige economische situatie in 

Guangdong en de kansen die er liggen voor Utrechtse en andere Nederlandse bedrijven. 

De economische positie van het Pearl River Delta gebied van Guangdong werd geschetst. 

Het Pearl river delta gebied, het economisch hart van Guangdong en China is de fabriek 

van de wereld, waar inmiddels de salarissen  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. Onder meer op het gebied 

van design zijn kansen voor Nederlandse bedrijven volop aanwezig. Zeker ook omdat er 

in onze vriendschapsprovincie Guangdong een grote maakindustrie bestaat die met hulp 

van creatieve geesten uit Nederland nieuwe en betere producten zou kunnen maken, die 

zowel voor de (groeiende) Chinese markt als de markten in het Westen aantrekkelijk 

zouden kunnen zijn. Overigens zien we dat ook Europa voor de maakindustrie weer meer 

en meer in beeld komt. Door de loonontwikkelingen in China is het kostenniveau bijna 

gelijk aan b.v. Roemenie en Polen. De consul-generaal gaf aan, dat de economische groei 

in Guangdong ook enigszins afneemt mede als gevolg van de internationale economische 

ontwikkelingen en de blijvende financiële onzekerheden rond de euro. Overigens nog 

steeds zeer indrukwekkende groeicijfers in China, zeker vergeleken met de Nederlandse 

cijfers.  

 

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

Buitenlandse zaken is een netwerkbijeenkomst georganiseerd met een aantal bedrijven op 

het gebied van creatieve industry and design. Zij gaven presentaties over hun bedrijven en 

tijdens de interessante gesprekken die daarop volgden, blijken er op dit thema veel kansen 

te liggen voor Utrechtse en andere Nederlandse bedrijven, onder andere via het 

programma Partners in Business, dat door Agentschap NL van het ministerie van EL&I 

wordt uitgevoerd. Daarin kunnen Nederlandse bedrijven in deze sector subsidie krijgen 

wanneer ze samenwerken met een bedrijf of kennisinstelling in China. Hier liggen 

wellicht  kansen voor bijvoorbeeld een of meer bedrijven in de Dutch Game Garden in 

Utrecht en wij zullen hen hiervan op de hoogte stellen en hen desgewenst faciliteren bij 

hun contacten in Guangdong.  

 

3. Uit de presentaties was vooral op te maken dat de behoefte aan origineel design en 

creatieve producten steeds groter wordt in China. Het land was tot nog toe vooral een 

'maakindustrie', maar krijgt, mede door de groeiende middenklasse, steeds meer behoefte 

aan creatieve geesten die deze producten kunnen ontwerpen. Vertegenwoordigers van 

bedrijven als Ask4Me en de Dutch Design Desk hielden een lezing over het opzetten van 

een bedrijf in de creative- en designsector in China en Hong Kong. Ook hebben zij know 

how hoe contact te leggen met lokale bedrijven, overheden en universiteiten. Verder is 

gesproken over de Dutch Day tijdens de Guangzhou Design Week en de Business of 

Designweek, de grootste beurs in Azië op het gebied van design, innovatie en merken, die 

jaarlijks in Hongkong gehouden wordt. Ook hier liggen kansen voor Nederlandse en 

Utrechtse bedrijven, die zich hier zouden kunnen presenteren in 2013.  

 

4. Er werd een bezoek gebracht aan het deze week geopende Guangdong Foreign Affairs 

Museum voor een ontmoeting met de directeur-generaal Fu Lang. De provincie Utrecht 

was uitgenodigd een typisch Utrechtse voorwerp aan te bieden aan het nieuwe Guangdong 

Foreign Affairs Museum. Hiervoor hebben wij contact gelegd met Museum Speelklok en 

het Centraal Museum in Utrecht. Als typisch Utrechts geschenk werd gekozen voor een 



 

 

Nijntje-pop en Toon (de mascotte van Museum Speelklok), beide in de uitvoering van de 

Nederlandse designer Anne-Claire Petit, samen zittend in de bekende kratstoel van Gerrit 

Rietveld. Het cadeau werd zeer enthousiast ontvangen door de heer Fu Lang en het biedt 

een kans Nederland meer in beeld te brengen bij de Chinese toeristen.Van de 

overhandiging van het cadeau door de gedeputeerde voor Cultuur, is in De Telegraaf op 

11 december 2012 een kort artikel met foto verschenen, waarin op positieve wijze wordt 

ingegaan op het bezoek van de provincie Utrecht aan haar zusterprovincie Guangdong. 

Ook wordt hierin ingegaan op de populariteit van het Dutch Design en de charme van 

Nijntje, ofwel Miffy, zoals Nijntje in China wordt genoemd.  

 

5. De gedeputeerde voor Cultuur heeft in haar speech ter gelegenheid van de overhandiging 

van het cadeau de nadruk gelegd op de lange vriendschapsband tussen Utrecht en 

Guangdong. Daarnaast is de gedeputeerde ingegaan op het thema Dutch Design, 

momenteel een 'hot topic' in China. Museum Speelklok en het Centraal Museum hebben 

belangstelling getoond voor museale relaties met de provincie Guangdong. Museum 

Speelklok heeft eerder in 2007 al een expositie over Nederlandse speelklokken en 

draaiorgels in het Guangzhou Museum of Art georganiseerd, dat destijds in nauwelijks 

drie maanden 50.000 bezoekers trok. Het Centraal Museum heeft bijvoorbeeld in Oud-

Amelisweerd een kamer met historisch Chinees behang uit Guangdong.  

 

6. Met de Dutch Design Desk (DDD), een samenwerkingsproject met o.a. het Ministerie van 

Buitenlandse zaken is gesproken over de kansen voor Utrechtse en andere Nederlandse 

bedrijven op de Chinese markt. Er zijn diverse activiteiten waar het Nederlandse en 

Utrechtse bedrijfsleven bij kan aansluiten en die de entree op de Chinese markt 

vergemakkelijken en verhelderen. DDD is op dit moment zeer actief met een evenement 

waarbij de populaire Nijntje (in China: Miffy) centraal staat. Deze symbolen creëren 

belangstelling voor het Nederlandse ontwerp. Zo ook bijvoorbeeld de Canton Tower, het 

hoogste gebouw in China en de trots van Guangzhou. Deze  landmark van Guangzhou met 

zijn aparte hyperboloïde 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. 

 

7. De Utrecht delegatie bracht in samenwerking met de provincie Guangdong en het 

Nederlandse consulaat ook een bezoek aan het Industrial Architectural Design Centre 

Redtory, een voormalig industrieel complex uit de jaren '50, waar eerder in een 

grootschalige fabriek conserven en - blikjes werden geproduceerd en waar nu ontwerpers, 

designers, tekenaars, artiesten en creatievelingen hun kantoor - permanent of tijdelijk - 

hebben opgezet. Deze verlaten en vervallen enorme fabriek is getransformeerd tot een 

centrum van jonge bedrijvigheid, kunst, wetenschap en horeca. Er zijn veel jonge mensen 

actief met design projecten, er is een bibliotheek, er zijn exposities, horecafaciliteiten en 

een ruimte voor incubator faciliteiten voor innovatieve bedrijven. Ook was er eind 

november een tentoonstelling van hedendaagse Chinees-Nederlandse kunst. 

 

8. Zoals gezegd is er in China behoefte aan creatieve ondernemers. In het Design Park wordt 

ruimte geboden aan deze ondernemers, evenals aan designers en kunstenaars. Zo is er een 

groot architecten- en ingenieursbureau gevestigd, Newsdays, dat architectuur ontwerpt 

voor hotels. De oude fabriek was ooit gevestigd aan de rand van de stad, maar lag nu door 

de groei van de stad heel centraal en was populair bij jongeren, ook als 

ontmoetingscentrum. Inspirerende voorbeelden ook voor Utrecht, waar design en creatieve 

industrie een van de speerpunten is. Omdat er zoveel wordt gebouwd in de Chinese steden 

is de behoefte aan goede architecten en ingenieurs groot. Regelmatig worden ook 



 

 

Nederlandse architecten in dienst genomen, zoals blijkt uit de eerder genoemde 600 meter 

hoge televisietoren van Guangzhou, die ontworpen is door het Nederlandse architectenduo 

Mark Hemel en Barbara Kuit.  

 

9. De provincie Guangdong organiseerde een korte trip per boot over de levensader van de 

stad en de provincie, de Pearl river, de op twee na grootste rivier van China, waar o.a. 

Canton, Shenzhen en Hong Kong aanliggen. Er wordt de laatste jaren hard gewerkt om 

deze rivier schoon te krijgen. Ook is er een immens havencomplex Nansha Harbour 

aangelegd, vergelijkbaar met de Maasvlakte bij Rotterdam. In het centrum van Guangzhou 

(Canton), de hoofdstad van Guangdong is een indrukwekkende skyline verschenen met 

futuristische architectuur en indrukwekkende lichtbeelden. Ook hier werd het 

internationale gezelschap geïnformeerd over de trots van China, de Canton tower van het 

Nederlandse architectenbureau Based Architecture. 

 

10. Hoogtepunt van de Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges was de 

indrukwekkende openingsceremonie, de Governors Summit en de Gala avond met o.a. een 

optreden van de Utrechtse dansgroep Dox. De openingsceremonie vond plaats in de Sun 

Yat Sen Memorial hall. Onze commissaris had de eer, als een van de oudste vrienden van 

Guangdong, voor een publiek van zo'n 2000 Chinese hoogwaardigheidsbekleders en 

internationale gasten te spreken namens alle vriendschapspartners van de provincie. De 

cvdK Utrecht was in de voorbereidingsmaanden voorafgaande aan deze internationale 

week officieel door de governor van Guangdong gevraagd om op deze International Week 

on Cooperation and Exchanges 2012, te spreken namens de  verrtegenwoordigde regio’s 

in de wereld en ook samen met een aantal hoge Chinese gasten, waaronder de minister van 

Economische zaken van de Volksrepubliek China, de openingshandeling te verrichten. Dit 

prestigieuze verzoek is door de provincie  gaarne aangenomen. De provincie Utrecht 

vertegenwoordigde hierdoor o.a.  regio’s uit Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen, 

Ukraine, Turkije, Rusland, Chili, Australië en Canada. De opening werd in China op 

diverse TV stations uitgezonden en haalde diverse grote landelijk gelezen  kranten. Ook 

werd de cvdK door verschillende media voor een miljoenenpubliek geïnterviewd. De 

Guangdong International Exchange and Cooperation Week heeft hierdoor veel exposure 

opgeleverd voor de provincie Utrecht in het algemeen en voor het Utrechtse verhaal van 

kenniscentrum, duurzaamheid, innovatie en design in het bijzonder. 

 

11. De CvdK Utrecht werd reeds voorafgaand aan de International Exchange and Cooperation 

Week geïnterviewd door een aantal journalisten van de Nanfang Daily Press Group, een 

van China's meer liberale en kritische krantengroepen die Guangzhou als basis heeft. Dit 

leverde een groot en positief artikel op in de kranten, waarin de CvdK Utrecht als 

internationale topregio presenteerde. Desgevraagd gaf de cvdK ook het belang aan van 

goede opleidingen en vrije gedachtenvorming met ruimte voor experimenteren en 

onderlinge samenwerking als voorwaarde voor een bloeiende creatieve industrie. Kranten 

van de Nanfang Daily Press Group, waaronder de Southern Daily, hebben, zo werd ons 

door de Chinezen verteld, een oplage van meer dan 100 miljoen en worden tot in Beijing 

gelezen. 

 

12. In zijn openingspeech benadrukte de cvdK Utrecht het belang van internationale 

samenwerking en vriendschap en belichtte hij tegelijkertijd de belangrijke rol die Utrecht 

speelt als het gaat om het aandragen van oplossingen voor mondiale vraagstukken op het 

gebied van duurzaamheid en life sciences. Deze speech over het belang van internationale 

vriendschap en internationale handel en het belang van duurzaamheid voor de toekomst 

van de wereld en onze kinderen heeft veel exposure en waardering gekregen bij alle 

internationale gasten en aanwezige media. Ook ons ministerie van buitenlandse zaken, 

aanwezig in de persoon van de consul generaal, sprak waardering uit voor de speeches van 

de commissaris van de Koningin Utrecht en was aangenaam verrast door de kans, die 



 

 

Utrecht en Nederland op dit grootse evenement door de belangrijke provincie Guangdong 

geboden kreeg om haar positie te markeren. 

 

13. Daarnaast speechte de commissaris van de Koningin Utrecht tijdens het inhoudelijke 

wereldforum onderdeel, de zogenoemde Governors Summit over duurzaamheid en de rol 

die Utrecht als belangrijke kennisregio in de wereld hierin nu al kan en in de toekomst wil 

spelen. Ook werd heel concreet aangegeven, wat wij als provincie Utrecht in eigen huis al 

doen en kunnen doen om onze eigen verantwoordelijkheid voor duurzaamheid te kunnen 

nemen. De commissaris van de Koningin Utrecht riep zijn gastheren en zijn internationale 

gasten op, hier ook zelf initiatieven in te nemen en het belang van duurzaamheid voor de 

toekomst van de wereld onder de aandacht te brengen. De speech oogstte veel lof en er 

was veel positieve respons van de Chinezen, maar zeker ook van de overige internationale 

gasten. 

 

14. Tijdens deze International Week on Cooperation and Exchanges 2012 Guangdong werd 

tijdens de Governors Summit ook aan de provincie Utrecht samen met de andere 

aanwezige vertegenwoordigers van vriendschapsregio's de International Friendship Award 

uitgereikt. Daarnaast werd door alle aanwezige internationale bestuurlijke 

vertegenwoordigers van de vriendschapsregio’s een Joint Declaration of Governor’s 

Summit getekend, waarin het belang van internationale vriendschap en samenwerking 

wordt onderschreven om op regionaal niveau te werken aan o.a. economische 

ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en de uitwisseling van jongeren. Zij, de studenten, 

die in verschillende landen actief zijn geweest, zijn immers de toekomstige ambassadeurs 

van internationale ontwikkeling en vriendschap. 

 

15. Tijdens de International Week on Cooperation and Exchanges wordt jaarlijks het Sister 

Cities Gala georganiseerd. De provincie Guangdong had ons uitgenodigd een culturele 

groep mee te nemen om een optreden te laten verzorgen tijdens dit gala. Dit was de eerste 

keer dat vanuit Utrecht met een culturele groep werd deelgenomen aan de activiteiten 

tijdens deze week. De groep bestaande uit 10 personen werd door onze 

vriendschapsprovincie zeer gastvrij onthaald. Het verblijf, hotel, ontbijt, lunches, diners en 

vervoer werd door onze zusterprovincie Guangdong kosteloos aangeboden. Het is een 

uitdrukkelijk doel van Guangdong om ook op cultuurgebied de internationale uitwisseling 

te stimuleren. Zeker ook omdat men van mening is dat culturele en economische 

uitwisseling elkaar stimuleren en internationale vriendschap bevorderen.  

 

16. Wij hebben theatergroep DOX geselecteerd, een jonge en kleurrijke groep dansers, die de 

voorstelling DOX Clogs presenteerde. Dit is een moderne, humoristische  en dynamische 

versie van de traditionele Nederlandse klompendans. Tijdens het feestelijk gala in de Sun 

Yat Sen Memorial Hall waren er optredens van muziek- en dansgezelschappen uit de 

verschillende internationale regio's. Het Utrechtse Dox trad hier op met een eigentijdse en 

humoristische Clogg dance, die erg werd gewaardeerd door het circa 2500 koppig zeer 

enthousiaste publiek, bestaande uit officials, buitenlandse gasten en Chinese burgers. Een 

prachtige manier om te laten zien wat Utrecht op cultureel gebied in huis heeft. Naast 

DOX verzorgden ook groepen uit o.a. Indonesië, Zweden, Oekraïne, Turkije en China 

optredens. De Utrechtse theatergroep Dox heeft recent de Fentener van Vlissingen 

Cultuurprijs gewonnen. De prijs is bedoeld voor kunstenaars of kunstprojecten die een 

bijzondere bijdrage leveren aan het culturele leven in de provincie Utrecht. Dox is 

gekozen als winnaar omdat het volgens het Fentener van Vlissingenfonds excelleert in de 

ontwikkeling van jong, verborgen podiumtalent. 

 

17. DOX heeft dezelfde voorstelling ook gepresenteerd voor studenten in het theater van de 

'City of Universities' in Guangzhou. De concertzaal was afgeladen vol met circa 

vijfhonderd studenten docenten en onderzoekers. Zij begrepen de non-verbale taal van 



 

 

Dox onmiddellijk getuige hun uitgelaten reacties en de staande ovatie die Dox kreeg. Voor 

DOX was de reis naar China een unieke ervaring. De groep heeft contact gelegd met de 

performers uit de bovengenoemde landen, waar wellicht internationale optredens uit 

voortvloeien. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met het Guangdong Dance Festival. Dit 

is een van de meest prestigieuze dansfestivals van China met een internationale reputatie. 

Het festival wordt ondersteund door de provincie Guangdong en door critici gezien als een 

'cultureel merk' van Guangdong. Ook heeft DOX contact gelegd met zes jonge 

danskunstenaars die een showcase van hun werk lieten zien. Tenslotte heeft het 

Theaterinstituut Nederland (TIN), dat te gast was op het Guangdong Dance Festival, DOX 

extra gepromoot tijdens haar demo-lecture over de positie van de Nederlandse dans in een 

internationale context. 

 

18. Er werd een bezoek gebracht aan de Nederlandse bedrijven Colossi Cycling van oud-prof 

wielrenner Jan Kole in Shenzen en Burg CC in Guangzhou. Colossi ontwerpt en maakt 

fietsframes voor lichtgewicht fietsen (racefiets, mountainbikes etc.) voor zowel de 

westerse als de Chinese markt. In dit gesprek werd duidelijk dat ondernemen in China een 

zaak van de lange adem is en dat de productiekosten hier ook al enige jaren stijgen als 

gevolg van de stijgende loonkosten in China.  Colossi richt zich niet op massaproductie 

maar produceert “on demand”. Burg CC straalt energie en optimisme over de toekomst 

uit. Troef van dit bedrijf is het horloge dat eigenlijk een telefoon is: “It's a Phone!” 

(www.burgcc.com). Doelstelling is om dit product de komende tijd bij zoveel mogelijk 

dealers over de hele wereld te lanceren en daarmee de horlogemarkt te revolutioneren. Ter 

ondersteuning daarvan worden op dit moment advertenties in verschillende bladen 

geplaatst, worden commercials met wereldwijde sterren opgenomen en bekende 

topsporters benaderd om het product te promoten. Indrukwekkend was de professionele 

uitstraling van het bedrijf van Hermen van den Burg, de prachtige showroom, de goed 

georganiseerde productielijn en de aandacht die aan de kleinste details was besteed. Hier 

werd gewerkt aan een compleet nieuw innovatief product, dat het gaat maken, of niet. Of 

zoals de heer van den Burg het zelf zei: “ Het is de dood of de gladiolen” in deze 

innovatieve en zeer concurrerende markt.” 

 

19. In Guangzhou is gesproken met de vertegenwoordiger mevrouw Tiffany Tsui van DHV-

Royal Haskoning uit Amersfoort. Zij was voor een netwerkbijeenkomst in Guangzhou. 

Met haar is gesproken over de werkwijze, de successen en de uitdagingen van dit 

Nederlandse bedrijf in China. De provincie heeft al langer een relatie met DHV, dat eerder 

met missies van de provincie is mee geweest. Ook zijn Chinese delegaties op bezoek 

geweest in Amersfoort. DHV heeft een aantal grote projecten lopen in China. Ook is 

gesproken over het vriendschapsverdrag en de nieuwe kansen die dit voor DHV-Royal 

Haskoning kan bieden. Tiffany heeft het college van GS van Utrecht uitgenodigd om in 

Amersfoort langs te komen en een werkbezoek te brengen aan het hoofdkantoor van 

DHV-Royal Haskoning. Dit punt zal door onze afdeling Bestuur Directie en 

Ondersteuning (BDO)  worden opgepakt. 

 

20. Samen met een Zweedse en een Turkse delegatie, is de provincie Utrecht uitgenodigd 

voor een bezoek aan een gebied in het noord-westen van de provincie Guangdong, waar 

de urbanisatie het landschap (nog) niet in die mate heeft beïnvloed, zoals in het enorm 

verstedelijkte Pearl river gebied met zijn miljoenensteden, duizenden fabrieken en vele 

immens grote havens. Wij werden uitgenodigd voor de gloednieuwe hogesnelheidstrein 

die ruim 300 km/u haalde. De stations van deze trein hadden de allure van een enorm 

vliegveld met luxe executive wachtruimtes. Deze lijn en de treinstations zijn in een paar 

jaar tijd gerealiseerd en op dit moment wordt gewerkt aan het doortrekken van deze HSL 

naar Beijing, waardoor je in minder dan 8 uur van Guangzhou naar Beijing (afstand ruim 

2000 km) kunt reizen. Ook de moderne miljoenenstad Shenzhen in de provincie 

Guangdong, wordt binnenkort aangesloten op deze rechtstreekse lijn naar Beijing. 

Daarmee wordt de trein een serieuze concurrent van binnenlandse vluchten voor 



 

 

professionals en zakenlieden. Een ontwikkeling waar Utrecht en misschien wel heel 

Europa iets van zou kunnen leren. 

 

21. Met de delegatie van de provincie Skane uit Zweden en Istanbul, Turkije werd gesproken 

over de samenwerking van Europese regio’s met de provincie Guangdong. Skane mikt 

vooral op de uitwisseling tussen universiteiten, Istanbul mikt vooral op de komst van 

Chinese toeristen. Utrecht mikt op hoogwaardige investeringen vanuit China, 

kennisuitwisseling, en culturele en sport relaties. Zweden heeft opnieuw aangegeven, 

graag naar Utrecht te willen komen om met een aantal deskundigen verder te spreken over 

verdieping van hun relatie met China. Skane gaf aan dat zij van Guangdong vernamen dat 

Guangdong de relatie met Utrecht als voorbeeld aan Skane stelde. 

 

22. Vorig jaar heeft de cvdK de programma- directeur van het Nederlandse Initiatief 

Duurzame Handel, het IDH, in Guangdong op het allerhoogste niveau geïntroduceerd. 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 en heeft inmiddels goede contacten op kunnen bouwen in 

Guangdong. Ook dit is een initiatief om de duurzaamheid in de internationale 

productieketen te vergroten. Het IDH is inmiddels voortvarend met dit project bezig in 

Guangdong. 

 

23. De Hogeschool Utrecht heeft eerder aangegeven te willen onderzoeken of relaties met 

universities of applied sciences in Guangdong win-win situaties voor de instellingen 

kunnen opleveren. Tijdens deze missie in november is hier opnieuw door ons met de 

autoriteiten van Guangdong over gesproken. Naar aanleiding daarvan hebben wij recent 

bericht ontvangen, dat de door de HU geselecteerde universiteiten hier graag verder over 

willen spreken en hebben via ons de HU gevraagd aan te geven op welke terreinen zij de 

samenwerking inhoud willen en kunnen geven. Het gaat hier om de Jinan University en de 

South China University of Technology. Wellicht kunnen hierover tijdens een volgende 

missie afspraken worden geconcretiseerd. 

 

24. Vorig jaar reisde FC Utrecht in onze missie mee om de mogelijkheden van relaties met 

Chinese voetbalclubs te onderzoeken. Er werden toen bezoeken gebracht aan de topclub in 

China Guangzhou Evergrande en de tussen promotie en degradatie gaande club Shenzhen 

Ruby. Als vervolg op het bezoek van november 2011, bezocht in augustus 2012 een hoge 

delegatie vanuit Guangdong, Nederland om samen met de provincie Utrecht een bezoek te 

brengen aan FC Utrecht. FC Utrecht wil graag ook commerciële partners in deze 

samenwerking betrekken. Tijdens deze missie in november is hierover opnieuw door ons 

met de autoriteiten van Guangdong gesproken. Zij hebben aangegeven dat Guangzhou 

Evergrande een maatje te groot is voor FC Utrecht. Evergrande heeft inmiddels al relaties 

met Real Madrid. Om optimaal nut te halen uit het vriendschapsverdrag van de provincie 

zou een relatie van FC Utrecht met de tweede club van Guangzhou van harte worden 

aanbevolen. Ook omdat hier al een business club functioneert en er enkele interessante 

Chinese bedrijven bij betrokken zijn. De provincie zal dit terugkoppelen aan FC Utrecht 

en aanbieden hen bij dit verdere contact te faciliteren en de relatie met Guangdong te 

benutten. 
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