
 

 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie BEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 9 december 2014   
ONS NUMMER 811010A7 REFERENTIE Anna Elferink 
NUMMER PS 2015BEM16 DOORKIESNUMMER 2417 
BIJLAGE 1 E-MAILADRES anna.elferink@provincie-utrecht.nl 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Verslag missie naar China november 2014 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 

Hierbij bieden wij u het verslag aan van de missie van gedeputeerde van Lunteren naar China, die plaatsvond 
van 1 tot 5 november 2014.  
 
Voorgeschiedenis 

De provincie heeft sinds 1995 een vriendschapsverdrag met de provincie Guangdong. In 2010 hebben GS 
besloten om het vriendschapsverdrag actief in te zetten voor het aantrekken van Chinese investeringen. In 
november 2013 zijn GS een structurele samenwerking aangegaan met DOFTEC met als doel wederzijdse 
investeringen, handel en samenwerking tussen bedrijven in beide provincies een impuls te geven. Deze missie 
was een vervolg op één van de drie inkomende missies met bedrijven uit Guangdong die we eerder dit jaar 
ontvangen hebben.  
 
Essentie / samenvatting: 

Doelstellingen van de missie naar China waren: introductie van NL bedrijven in waste management bij bedrijven 
en overheden in Guangdong met het oog op het verkrijgen van (toekomstige) opdrachten en het onderhouden 
van de vriendschapsrelatie met Guangdong gericht op de structurele samenwerking met DOFTEC, de afdeling 
voor de buitenlandse economische betrekkingen van de provincie Guangdong. Het programma voor de reis werd 
voorbereid in nauwe samenwerking met DOFTEC en het Nederlandse Consulaat Generaal in Guangzhou. De 
delegatie bestond uit Grontmij en drie Nederlandse bedrijven/instellingen van het Partners in International 
Business (PIB) platform voor de waste management sector (WSS, Rijkswaterstaat en TNO). Er werd een seminar 
voor de bedrijven georganiseerd en de bedrijven bezochten relevante bedrijven en instellingen in Guangdong. 
Daarnaast hebben wij met de provincie Guangdong de wederzijdse plannen voor het jubileumjaar besproken: 
volgend jaar staat in het teken van de 20ste verjaardag van het vriendschapsverdrag met Guangdong.  

 
Belangrijkste resultaten  

 
 Voor de meereizende bedrijven was deze missie veelbelovend. WSS en Grontmij hebben vervolgafspraken 

gemaakt voor samenwerking met staatsbedrijf Guangye.  
 Tang Bridge Consultancy is onze netwerk partner in China geworden en zal de provincie Utrecht promoten 

bij Chinese investeerders. 



 

  

 De provinciale overheid van Guangdong heeft steun toegezegd voor een bezoek begin 2015 om een nieuw 
op te zetten investeringsfonds onder de aandacht te brengen van Chinese investeerders. De provinciale 
overheid van Guangdong heeft toegezegd  een uitgaande missie naar Utrecht te organiseren onder leiding 
van hun (Vice) Governor rond de Grand Depart van de Tour de France in Utrecht om de 20

ste
 verjaardag van 

het vriendschapsverdrag Utrecht/Guangdong te vieren. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Provinciale Staten conform het GS besluit d.d. 14 oktober 2014 te informeren over de resultaten van de missie 
naar China. 
 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Wij vragen u kennis te nemen van het bijgevoegde verslag van de missie naar China van november 2014. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


