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PvdA 1 De verwachting die wij hadden was dat het college zou 
handelen in de ‘geest’ van de Statenvergadering met 
betrekking tot de voortgang van de vriendschapsrelatie 
met Guangdong.
Echter, in uw brief geeft u aan dat u kiest voor afwachten, 
terwijl u in dezelfde brief ook aanhaalt dat in de TK een 
voorstel is aangenomen inzake genocide op de Oeigoeren 
in China. Deze mensen worden ook in Guangdong 
dwangmatig aan het werk gezet.

Wij hebben als PvdA fractie daarom de volgende vragen:

Bent u het met ons eens dat er breed in de Staten kritiek 
is op de vriendschapsband met Guangdong? (noterende 
dat dit iets anders is dan handelsbetrekkingen van 
ondernemers)

Ja, er was breed kritiek op de vriendschapsband in zijn huidige vorm.

2 Waarom kiest u ervoor om af te wachten wat andere 
overheden gaan doen, terwijl wij een duidelijke uitspraak 
van Provincie Utrecht nodig hebben?

Het debat op 18 november in de Staten is geëindigd zonder een duidelijke 
uitspraak. Noch het voorstel noch een van de ingediende 
amendementen wist een meerderheid in de Staten te vinden. 
Daarmee  is er geen meerderheid in de Staten die een duidelijke uitspraak van 
de Provincie Utrecht deed.

3 Is het niet verstandig om een brief te sturen naar 
Guangdong, waarbij wordt aangegeven dat de 
vriendschapsband wordt verbroken? Onze gedachte was 
dat u de betrekkingen echt zou bevriezen. Deze reactieve 
houding houdt nog steeds de deuren open voor nieuwe 
betrekkingen.Wilt u alsnog uw standpunt hierin wijzigen?

Er was geen meerderheid in de Staten om de vriendschapsband te bevriezen 
dan zou het niet passend zijn voor GS om dit wel te doen. GS gaat zelf geen 
stappen nemen maar zoals wij in de brief hebben aangegeven zullen we een 
delegatie die zich uit eigener beweging aanmeldt met de voor alle andere 
landen gebruikelijke minimale diplomatieke vereisten ontvangen. Op deze 
manier willen we voorkomen dat we 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. Het is immers aan PS om de kaders voor deze relatie te 
stellen.

4 Op welke termijn denkt u wel duidelijkheid te krijgen om Onze verwachting is dat we binnen een jaar meer duidelijkheid hebben over 
Nationaal en Europees beleid maar dit is natuurlijk niet van tevoren te zeggen.  
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met een aangepaste voorstel naar de Staten te komen? 
Met andere woorden hoelang gaat u wachten op de 
andere overheden?”
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