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Verslag missie China november 2014 
 
Inleiding 
 
Van 1 tot 5 november 2014 heeft gedeputeerde van Lunteren een economische missie naar 
Guangdong geleid. Doelstellingen van de missie naar China waren: de 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

1
, de afdeling voor de buitenlandse economische 

betrekkingen van de provincie Guangdong. 
 
De provinciale delegatie bestond uit gedeputeerde Van Lunteren, acquisitiemedewerker mevrouw 
Elferink en teamleider Economie mevrouw Sassen. 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). Het programma voor de reis werd 
voorbereid in nauwe samenwerking met DOFTEC en het Nederlandse Consulaat Generaal in 
Guangzhou. 

 
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. 
  

Verslag missie  
 
Zondag 2 november 
Het programma ging van start in Guangzhou met een bezoek aan Tang Bridge Consultancy. We 
hebben tijdens ons bezoek aan Guangdong in november 2013 kennis gemaakt met Tang Bridge en in 
september 2014 is Tang Bridge met een delegatie bedrijven in Utrecht geweest. We hebben met Tang 
Bridge afgesproken structureel te gaan samen werken. Tijdens ons bezoek is er een filmopname 
gemaakt van een interview met gedeputeerde van Lunteren over de voordelen van Utrecht dat Tang 
Bridge zal gebruiken om Chinese investeerders te interesseren voor Utrecht. In de avond kreeg onze 
delegatie een briefing van het consulaat over het programma voor de missie.  
 
Maandag 3 november 
Ontmoeting Vice Governor 
Maandag 3 november heeft gedeputeerde van Lunteren een meeting gehad met mevrouw Zhao Yu 
Fang, Vice Gouverneur van de provincie Guangdong. Tijdens de ontmoeting met mevrouw Zhao Yu 
Fang, Vice Governor van de provincie Guangdong,  heeft zij laten weten dat ze tevreden was over de 
voortgang van onze vriendschapsrelatie en de intentieverklaring die we vorig jaar getekend hebben. 
Ze vond milieubescherming een belangrijk thema voor onze economische relaties. Ze heeft benadrukt 
dat Guangdong de Nederlandse oplossingen voor milieubescherming nodig heeft en ze zullen de 
Nederlandse bedrijven op dit gebied met open armen ontvangen. Gedeputeerde van Lunteren heeft 
op zijn beurt aan de Guangdong overheid steun gevraagd voor het initiatief om een fonds voor 
Chinese investeerders op te zetten.  Mevrouw Zhao Yu Fang heeft ondersteuning aangeboden bij het 
organiseren van een bezoek aan Guangdong begin 2015 om het fonds te pitchen bij Chinese 
investeerders.  

                                                           
1
 DOFTEC:  Department of Commerce of Guangdong government. Provincie Utrecht heeft in 2013 een 

intentieverklaring voor economische samenwerking met DOFTEC getekend.  



2 
 

 
Waste management seminar 

De aanwezigheid van  ViceGovernor Zhao Yu Fang op het speciaal voor onze delegatie 
georganiseerde seminaris zeer uniek. Op deze manier onderstreept Guangdong het belang van de 
samenwerking en wordt de toegang voor de Nederlandse bedrijven tot de Chinese markt versoepeld. 
Er waren 52 gasten aanwezig: hoog geplaatste vertegenwoordigers van de lokale overheid, de 
diensten verantwoordelijk voor milieubescherming, huisvesting en stedelijke ontwikkeling, de 
vereniging van bedrijven voor milieubescherming, circulaire economie en beheer van vaste 
afvalstoffen, grote staatsbedrijven zoals Guangye en Shunde en veel particuliere 
milieubeschermingsindustrie. De lokale pers was aanwezig en ons seminar werd een item in het 
avondnieuws op Guangdong TV. De gasten hebben grote belangstelling voor Nederlandse 
oplossingen op het gebied van milieubescherming. De heer Van Lunteren heeft in zijn toespraak 
gewezen op consultancy mogelijkheden van Nederlandse bedrijven voor de lokale overheden op 
milieubeleid. Tijdens het seminar werd duidelijk dat in Guangdong veel behoefte is aan innovatieve 
oplossingen in waste management die NL bedrijven kunnen bieden, vooral in de Shunde regio van de 
provincie Guangdong. 
 
Bedrijfsbezoek Likeng Waste Treatment 

Diezelfde dag hebben we ook de Likeng Waste Treatment fabriek in Guangzhou bezocht. Deze 
installatie heeft de verwachtingen van onze delegatie overtroffen. Dit is een van de grootste Chinese 
afvalverbrandingsinstallaties waarmee ook energie wordt opgewekt. De installatie is ontworpen op een 
capaciteit van 2250 ton afval per dag. Deze installatie is schoon en uitgerust met de modernste 
westerse technieken. 

 
Diner met DOFTEC 
Na het bedrijfsbezoek heeft DOFTEC  onze delegatie een diner aangeboden. Tijdens het diner 
hebben we belangrijke onderwerpen voor onze samenwerking besproken. De heer Van Lunteren 
heeft voorgesteld dat DOFTEC een inkomende missie gaat organiseren met bestuurders van  lokale 
overheden en staatsbedrijven die behoefte hebben aan NL expertise op het gebied van 
afvalverwerking en waterzuivering. We hebben ook met DOFTEC gesproken over de aanstelling van 
een DOFTEC vertegenwoordiger in Utrecht en vice versa.  DOFTEC heeft aangegeven dat dit niet 
gaat lukken voor 1 januari 2015 vanwege de lange en strenge procedure die DOFTEC intern moet 
doorlopen.  We hebben afgesproken dat gedeputeerde Van Lunteren een brief stuurt naar  Vice 
Governor Zhao Yu Fang om het proces te versnellen. DOFTEC vindt dit een goed idee. De andere 
onderwerpen betroffen de oprichting van het investeringsfonds voor innovatieve bedrijven waarin 
investeerders uit Guangdong kunnen beleggen. DOFTEC heeft steun hiervoor toegezegd. 

 
We hebben  de dag afgesloten met een debriefing voor onze delegatie. Tijdens de debriefing hebben 
we afspraken voor de follow up gemaakt.  
 
Dinsdag 4 november 
Bedrijfsbezoek Guangye 
Samen met WSS en Grontmij hebben we een uitgebreid bezoek gebracht aan Guangye en één van 
hun dochterbedrijven. Guangye is een groot staatsbedrijf in Guangdong met meer dan 600 
dochterbedrijven waaronder vele afvalverwerkings- en waterzuiveringsbedrijven. De eerste 
kennismaking van WSS en Grontmij met Guangye vond plaats tijdens de DOFTEC missie van  juli 
2014.  Destijds heeft Guangye interesse getoond in WSS en Grontmij. Nu was de voltallige board van 
Guangye aanwezig voor een nadere kennismaking.  Guangye heeft aangegeven graag  met Grontmij 
en WSS te willen samenwerken. In navolging van dit bezoek wil Guangye een delegatie met 
technische mensen naar WSS sturen om de WSS propositie nader te bestuderen. Grontmij gaat dit 
contact verder opvolgen vanuit haar Chinese vestiging. Verder bleek dat Guangye ook voor andere 
Nederlandse bedrijven (TNO, KWR) interessant kan zijn. Het  Nederlandse Consulaat Generaal zal 
contact leggen met TNO in Shanghai en bij een volgend bezoek van Guangye aan NL zullen wij hen 
in contact brengen met o.a. KWR.  
 
Ontmoeting en diner Guangdong Foreign Affairs 
In 2015 bestaat de zusterrelatie met Guangdong 20 jaar. Tijdens de ontmoeting en het diner met 
Guangdong Foreign Affairs hebben we de plannen voor het jubileumjaar besproken.  Guangdong 
heeft toegezegd met een delegatie naar Utrecht te komen, geleid door de (Vice) Governor tijdens de 
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start van de Tour de France.  Ze hebben ons gevraagd of we een cultureel optreden in Guangdong 
willen organiseren om het 20 jarig bestaan van het vriendschapsverdrag te vieren.  
 

 
 


