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Onderwerp Statenbrief: 
Voortgang Statenvoorstel relatie Guangdong 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Op 25 november bent u per memo geïnformeerd over de voortgang van het denken over de toekomst van de 
relatie met Guangdong. In deze memo is aangekondigd dat er gesprekken zouden komen met Amnesty 
International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze gesprekken hebben wij gevoerd en ook intern heeft 
het denken over onze bijzondere relatie met Guangong niet stilgestaan.  
In de komende maanden zal in het Europees Parlement gesproken worden over de strategische relaties met 
China. Op 25 februari is in de Tweede Kamer motie 2284 over genocide op de Oeigoerse minderheid 
aangenomen. Wij kunnen ons voorstellen dat een nieuw kabinet het Nederland Chinabeleid hierop zal herijken.  
Dat brengt ons tot de conclusie dat wij eerst willen afwachten hoe de (inter)nationale context gaat wijzigen en wat 
de impact daarvan is voor onze relatie met de provincie Guangdong. 
De komende tijd gaan we daarbij geen proactieve rol nemen in onze relatie met Guangdong en slechts reactief en 
onder strikte voorwaarden activiteiten vanuit Guangdong faciliteren.  
 
Inleiding  
Het debat in uw Staten van 18 november is geëindigd zonder dat het Statenvoorstel Uitvoering motie 56 – 
Handelsmissie Guangdong, in al dan niet gemandateerde vorm, is vastgesteld. Noch het voorstel noch een van 
de ingediende amendementen wist een meerderheid in uw Staten te vinden. Wel werd tijdens het PS debat 
duidelijk dat alle fracties zich zorgen maken over de schending van mensenrechten in China. En ook dat er 
verschillend wordt gedacht over de consequenties hiervan voor de bijzondere relatie met de provincie 
Guangdong. Daarmee is nu niet duidelijk hoe wij als provincie om willen gaan met de vriendschapsband die wij 
hebben met Guangdong. Wij hebben u toegezegd dat wij bij u terug zouden komen met een voorstel hoe we 
kunnen omgaan met de ontstane situatie. 
 
De gesprekken die wij als college intern en extern hierover hebben gevoerd leiden tot de volgende conclusies: 
 

- De provincie is niet als enige bezig met de strategische positie tegenover China in het licht van de 
schendingen van mensenrechten en het ongelijk speelveld op het vlak van concurrentie en intellectueel 
eigendom. In Europa en in Amerika, maar ook elders in Nederland, zijn de ideeën hierover aan het 
verschuiven en het is ons nog niet duidelijk wat dit voor de toekomst betekent. 

- Als provincie lopen wij voorop in deze discussie en de wijze waarop wij mensenrechten hebben 
opgepakt in onze vorige handelsmissie naar de provincie Guangdong. Buitenlandse Zaken noemde ons 
in een recente sessie hierover als een best-practice om gevoelige onderwerpen in China aan te kaarten. 

- Onze verwachting is dat op internationaal, Europees en nationaal niveau stappen zullen volgen die voor 
ons veel meer richting gaan bieden. Een van de lessen die wij bijvoorbeeld trekken van de presentatie 
van de voormalige ambassadeur is dat de regionale invulling van een relatie moet aansluiten bij het 



 
  

nationale beleid. Daarom hebben wij meer helderheid over het aankomend beleid nodig voordat wij een 
voorstel kunnen opstellen dat wel op een meerderheid in uw Staten kan rekenen.  

- Naast al deze inhoudelijke conclusies ontbreekt het ons momenteel aan menskracht, zeker met de door 
Covid veroorzaakte drukte, om de komende periode verdere stappen te zetten. 

 
Vervolgprocedure / voortgang 
De komende tijd zullen wij het nationale en internationale debat volgen en als provincie Utrecht geen initiatieven 
meer tonen in onze relatie met de provincie Guangdong. Wij hechten er echter wel aan nu geen stappen te zetten 
die onbedoeld de situatie creëren waarin de Staten geen keuze meer heeft, bijvoorbeeld omdat de relatie met de 
provincie Guangdong beschadigd raakt waardoor een herijking van de vriendschapsband niet meer mogelijk is. 
Naar verwachting zullen zich op de korte termijn geen officiële delegaties uit China aandienen. Wij zullen vanuit 
Utrecht in ieder geval geen uitnodiging doen. Mocht evenwel een delegatie zich uit eigener beweging aanmelden, 
dan zal die met de voor alle andere landen gebruikelijke minimale diplomatieke vereisten worden ontvangen.  
 
Zodra het internationale speelveld is uitgekristalliseerd, zullen wij bij u terugkomen met een voorstel dat past 
binnen de internationale context en de rol van de provincie Utrecht daarin. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


