
Motie een nieuwe relatie tot China 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 November 2020 aan de orde 
hebbende het Statenvoorstel toekomst vriendschapsverdrag met provincie Guangdong,  

Constaterende dat: 

• Uit de gevoerde discussie in Provinciale Staten, de evaluatie van de
vriendschapsband, en de aangenomen motie aangaande mensenrechten in de relatie
tot de vriendschapsband, blijkt dat een groot deel van PS de vriendschapsband met
de provincie Guangdong graag op een andere wijze in zou willen vullen;

Overwegende dat: 

• De Universele Rechten van de Mens meer op de voorgrond moeten komen te staan
staan;

• De Provincie Utrecht een rol te spelen heeft in de economische ontwikkeling van
onze provincie, en daar ook internationale betrekkingen bij horen;

• Het van belang is om invulling te geven aan nieuwe voorwaarden voor deze
vriendschapsband, op een manier waarbij deze ook helder gecommuniceerd worden
naar de Chinese overheid;

• Een groot deel van de besluiten over deze internationale betrekkingen eigenlijk thuis
hoort in de nationale politiek en daarvoor ook een signaal nodig is richting de Tweede
Kamer;

Draagt het college op: 

• Toe te werken naar een nieuw Memorandum of Understanding (MoU) met de
provincie Guangdong, waarin wordt benoemd dat we in onze bijzondere relatie
nadrukkelijk aandacht gaan hebben voor mensenrechten, zoals benoemt in de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, duurzaamheid, de uitwisseling
van culturele initiatieven, en uitwisselingsprojecten tussen scholen en universiteiten
van docenten en studenten en leerlingen, en het stimuleren en ondersteunen van
uitwisseling tussen maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden.

• Deze nieuwe MoU, met aandacht voor bovenstaande punten, voor te leggen aan de
Staten ter besluitvorming.

• Bedrijven uit de regio Utrecht die meegaan met een missie waar een bestuurder van
de provincie aan deelneemt, een convenant te laten ondertekenen met daarin
aandacht voor mensenrechten, duurzaamheid, (cyber)veiligheid en risico’s op
economische spionage.

• Het bovengenoemde convenant aan te laten sluiten bij de internationale standaarden
voor IMVO en zoveel mogelijk bij bestaande convenanten. Tevens in de
overeenkomst een toezichthoudende rol op te nemen voor bijvoorbeeld de Nationaal
Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) als onafhankelijke toezichthouder, zoals ook
voorgesteld in de “de Initiatiefnota tegen Slavernij en Uitbuiting”, die binnenkort zal
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worden behandeld in de Tweede Kamer 
 

• Het belang van het werken met bovengenoemd convenant door deelnemende 
bedrijven ook breder onder de aandacht te brengen bij Utrechtse gemeenten en 
andere provincies. En zich te richten op zowel provincies als op de gemeenten van 
de provincie Utrecht.  
 

• Voorafgaand van elke missie op bestuurlijk niveau aan Amnesty International te 
vragen welke concrete casus op het gebied van mensenrechten in de provincie 
Guangdong speelt die met de bestuurlijke contacten in Guangdong kan worden 
besproken. 
 

• Een brochure op te stellen over internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, en de risico’s en kansen van het zaken doen met Chinese bedrijven en 
hierbij de samenwerking op te zoeken met het ministerie van Buitenlandse Zaken 
zodat de impact gemaximaliseerd wordt. 
 

• Voor 8 december over het bovenstaande een brief te sturen naar het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en in afschrift de Tweede Kamer, waarin het belang van het 
centraal stellen van mensenrechten in de relatie met China wordt benadrukt, wordt 
gevraagd dit ook op Europees niveau te verkondigen, de steun wordt uitgesproken 
voor de Initiatiefnota tegen Slavernij en Uitbuiting” en het ministerie te vragen om snel 
tot een onafhankelijke toezichthouder te komen zoals bedoeld in de initiatiefnota.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Jeroen Bart  Marc de Droog Derk Boswijk  Michel Eggermont 
GroenLinks  D66   CDA   SP 
 

 

 

 


