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Beste meneer van Dooren,

Op 8 maart 2019 stuurde u ons een vraag over de vriendschapsrelatie met de
Volksrepubliek China. In deze brief leest u het antwoord op deze vraag.

Vraag
Bent u bereid de raad een tussentijdse evaluatie voor te leggen inclusief vooruitblik?

Antwoord
De samenwerking met Yuhang is inmiddels enkele keren geëvalueerd, voor het laatst in
2018. De positieve uitkomst van de vorige evaluatie heeft geleid tot verlenging van de
verzusteringsovereenkomst Weert-Yuhang (collegebesluit 17 april 2018). Het college is
het dan ook niet eens met uw opvatting dat er onvoldoende resultaten zijn. Vandaar dat
de overeenkomst op 9 mei 2018 opnieuw getekend is, vooralsnog voor de duur van 5
jaar. Tenzij een van de partijen aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen wordt de
overeenkomst stilzwijgend verlengd. De raad is via de TILS-lijst over dit besluit
geTnformeerd (TILS L404). Een nieuwe evaluatie zal krap een jaar later weinig nieuws
opleveren. In dit verband verwijzen wij naar de evaluatie 2018 (bijlage).

Conform afspraak informeren wij de raad periodiek over de resultaten van de
verzustering met Yuhang. In aanvulling op de evaluatie 2018 zullen wij de raad over de
resultaten van de aanstaande handelsmissie en kunstuitwisseling informeren.
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contait op met Pierre Heuts van de afdeling
Ruimte en Econòmie. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 52 42 en per e-

mail via p.ltquts@weert.nl.
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Evaluatie verzustering Weert met Yuhang district of Hangzhou
(China), april 2018.
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Over China, Hangzhou en Yuhang
Met een bevolking van bijna 1,4 miljard inwoners is China het grootste land (voor India) 
ter wereld. Dit is ongeveer één zesde van de totale wereldbevolking. Het land is hard op 
weg om de grootste economie ter wereld te worden.

Hangzhou is de hoofdstad van de oostelijke provincie Zhejiang (55 miljoen inwoners). Het 
is een van de bekendste en welvarendste steden van China en staat vooral bekend om de 
natuurlijke en groene omgeving. Yuhang (1 miljoen inwoners) is een van de vijf districten 
van Hangzhou en is gelegen in het centrum van de rivier delta van de Yangtze.

Samenwerking
De internationale samenwerking van Weert met China vloeit voort uit het Charter 
aangaande de Euregionale samenwerking tussen de steden Bree, Maaseik en Weert dat 
deze drie steden begin 2009 hebben getekend. Een van de punten uit dit Charter was het 
aangaan van een internationale verzustering.

Een hechte samenwerking met China biedt grote kansen voor de economie in onze (Eu)
regio, zowel voor de Chinezen die bij ons willen investeren alsook voor onze bedrijven die 
met China zaken willen doen. In China speelt de overheid een grote rol in de economie. 
Dat betekent dat ondernemers de overheid nodig hebben, als zij een voet aan de grond 
willen krijgen in dit land. De rol van de burgemeesters is hierin een zeer belangrijke. China 
wil graag met de rest van de wereld op diverse terreinen samenwerken. Naast economie 
kan gedacht worden aan toerisme, recreatie, cultuur en onderwijs.

Inleiding 
Sedert 2009 onderhoudt Weert intensieve contacten met China, hetgeen in 2013 
geleid heeft tot het aangaan van een verzusteringsovereenkomst met Yuhang, dis-
trict of Hangzhou. Op 14 maart 2018 loopt deze overeenkomst af. De samen-
werking tussen Weert en Yuhang is 2 keer geëvalueerd: in 2012 en in 2014. Bij de 
laatste evaluatie is besloten om in het voorjaar 2018 opnieuw te evalueren. Dit is 
het betreffende evaluatiedocument.



Periode 2009 tot 2013

Deze periode stond in het teken van kennismaken en investeren in vriendschap en 
vertrouwen via cultuur en culturele uitwisseling. Over en weer zijn er bestuurlijke 
bezoeken gebracht, waarbij de basis is gelegd voor een officiële verzustering tussen Weert 
en Yuhang. 

Evaluatie 2012
In december 2012 werd de samenwerking met Yuhang (periode 2009-2012) voor het 
eerst geëvalueerd. De regio Hangzhou wordt gezien als een economisch zeer interessant 
gebied. Geconcludeerd werd dat een hechte samenwerking met China grote kansen biedt 
voor de economie in onze (Eu)regio, zowel voor de Chinezen die bij ons willen investeren 
alsook voor onze bedrijven die met China zaken willen doen. 

De eindconclusie was dat er meer dan voldoende toekomstperspectief in de samenwerking 
Weert-Hangzhou/Yuhang zit.

Periode 2013 tot april 2018

Verzusteringsovereenkomst 2013
Op 14 maart 2013 heeft burgemeester Heijmans in Yuhang de verzusteringsovereenkomst 
tussen Weert en Yuhang getekend. Deze bevat de uitwisseling en samenwerking tussen 
de beide steden in verschillende vormen waaronder economie, handel, wetenschap 
en technologie, cultuur, onderwijs, sport en gezondheid. De overeenkomst heeft een 
geldigheid van vijf jaar, welke stilzwijgend wordt verlengd mits niet één van de partijen de 
overeenkomst wenst te beëindigen

Evaluatie december 2014
Eind 2014 werd de verzustering met Yuhang (periode 2013-2014) geëvalueerd. Daarin is 
benadrukt dat het zaken doen met China een kwestie van lange adem is. Het onderhouden 
van de relatie speelt daarbij een belangrijke rol. In de communicatie en het bereiken van 
resultaten zijn persoonlijke ontmoetingen cruciaal. Vandaar dat er regelmatig bezoeken en 
tegenbezoeken plaatsvinden. 
Aan de hand van de evaluatie werd besloten om de samenwerking tussen Weert en 
Yuhang voort te zetten, verder te intensiveren en uit te bouwen. Het organiseren van een 
handelsmissie vormde daarin een belangrijk element.

Bezoeken en tegenbezoeken
Van 2013 tot 2018 werd Yuhang 6 keer bezocht door een bestuurlijke delegatie van Weert. 
In diezelfde periode bracht Yuhang 5 keer een tegenbezoek aan Weert.                                          







Onderwerpen en resultaten

Handelsmissie 2016
Van 11 tot 16 april 2016 is een delegatie van 14 bedrijven, provincie en gemeente 
(in totaal 32 personen) op handelsmissie naar Yuhang gegaan. Tijdens deze missie is 
onder meer een “Promotion and Introduction Conference” bezocht met aansluitend 
matchmakingsgesprekken, zijn Chinese bedrijven op locatie bezocht en is aan Alibaba een 
propositie voor een distributiecentrum aangeboden. Uit de evaluatie van de handelsmissie 
blijkt dat alle deelnemers (zeer) enthousiast waren: de reis werd op een schaal van 1-5 met 
gemiddeld een 4,3 gewaardeerd. Er zijn dan ook een aantal kwalitatieve matches tot stand 
gebracht waardoor bedrijven ter plekke zaken hebben kunnen doen of perspectiefvolle 
afspraken hebben kunnen maken. De bedrijven zijn in staat om in de toekomst nog meer 
voordeel te halen uit handelsrelaties met China. 

Dankzij de opgebouwde relatie met Yuhang heeft de gemeente deze reis kunnen faciliteren, 
alsmede het contact met Alibaba kunnen leggen. Neveneffect van met name de publiciteit 
rond Alibaba was extra belangstelling voor Weert (in het bijzonder Kampershoek 2.0).

Kunstuitwisseling Art Spectrum
In 2014 en in 2015 vond het kunstuitwisselingsproject Art Spectrum plaats. In 2014 in 
Weert en in 2015 in Yuhang.

2014
Van 6 t/m 11 mei 2014 vond in Weert een life uitwisseling tussen  6 topkunstenaars 
van Yuhang en 6 topkunstenaars van Weert plaats. Tevens was hieraan een kunstexpo 
verbonden die van 9 mei t/m 29 juni 2014 plaatsvond. Dit alles binnen het programma 
voor de viering van Weert 600 jaar stad.  De expo werd op 9 mei 2014 op spectaculaire 
wijze in het bijzijn van tal van bijzondere genodigden geopend. Ook de expo was een 
succes.

2015
Van mei tot juli 2015 vond de return van deze kunstuitwisseling in Yuhang plaats. De opzet 
was identiek aan die het jaar ervoor in Weert. De officiële opening van deze expo vond 
op 15 mei 2015 plaats.

Kunstuitwisseling The Great Canal
The Great Canal is een particulier project van CUWEERT dat volgt op het eerdere project 
Art Spectrum. Het is een beeldend verslag van ’s-werelds één van de langste kanalen. Dit 
verslag wordt door twee Weerter kunstenaars samen met enkele kunstenaars uit Yuhang 
gemaakt en tentoongesteld. Het project is door Yuhang Government zeer enthousiast 
ontvangen. Het verslag dat in mei 2018 in China gemaakt gaat worden, zal vanaf 25 mei in 
Yuhang en mogelijk ook in Shanghai tentoon gesteld worden. De return van dit project, 
identiek aan de opzet van 2018, zal een jaar later in mei 2019 in Weert plaatsvinden.



Studentenuitwisseling
Yuhang en Weert willen graag komen tot een studentenuitwisseling tussen beide steden. 
Het LVO Weert onderzoekt momenteel de mogelijkheden om in het kader van het 
internationaal uitwisselingsprogramma “Global Exploration” een dergelijke uitwisseling te 
realiseren. De eerste uitwisselingen over en weer zijn gepland voor 2019

Alibaba
Tijdens een bestuurlijk bezoek aan China (najaar 2015) werd door de partijsecretaris 
van Yuhang het verzoek gedaan om een Weerter propositie uit te brengen voor een 
distributiecentrum voor Alibaba, waarvan het hoofdkantoor in Hangzhou is gevestigd. 
Daarop heeft een bestuurlijke delegatie onder leiding van gedeputeerde Beurskens tijdens 
de handelsmissie een propositie aangeboden aan de directie van Alibaba en haar logistieke 
dienstverlener Cainao. Tijdens het positief en constructief verlopen gesprek zijn er 
procesafspraken gemaakt om verdere samenwerking te verkennen. Deze samenwerking 
is nader verkend tijdens vervolgbezoeken in Yuhang en Weert. In de gesprekken hebben 
we duidelijk de positie van Limburg, en Weert in het bijzonder, in het logistieke landschap 
geprofileerd. 

China hotel Weert
Als voortvloeisel uit de nauwe banden die Weert met China heeft China Centre Zaandam 
plannen ontwikkeld voor de bouw van een Chinees hotel in Weert. Dit hotel is specifiek 
bedoeld voor de Chinese toerist. Voor het verder aanboren van de toeristische markt 
namen vertegenwoordigers van China Center Zaandam in 2016 deel aan de handelsmissie 
van Weert aan Yuhang. Het China hotel in Weert wordt het derde hotel van China Centre 
Zaandam in Nederland. 

Handelsmissie 2019
Tijdens de handelsmissie 2016 is onze partner uitgenodigd om in 2017 met een 
handelsdelegatie naar Weert te komen. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet. 

Zaken doen tussen Weert en Yuhang v.v.
Belangrijk om voor ogen te houden is het feit dat bedrijven, de ondernemers, het 
economische stokje zelf moeten oppakken. Als gemeente kunnen we faciliteren, 
verbindingen tot stand brengen en netwerken aanbieden. Dat hebben we o.a. gedaan door 
op meerdere reizen naar China Weerter ondernemers mee te nemen. Of door concrete 
product- en productievragen aan Yuhang voor te leggen. En uiteraard door het organiseren 
van de handelsmissie waarbij de aanwezigheid van bestuurders en ambtenaren aantoonbare 
meerwaarde had. Vanwege de betere ingangen, als gevolg van onze bestuurlijke contacten, 
krijgen ondernemers meer voet aan de grond in China.

Overig
Ook op het gebied van sportwuitwisseling lopen momenteel contacten tussen Weert 
en Yuhang. Zo heeft de stichting Basketbal Academie Weert jeugdspelers uit Yuhang 



uitgenodigd voor het  groot internationaal basketbaltoernooi voor jeugdspelers tot 18 
jaar op 24, 25 en 26 augustus 2018 in Weert.

Verzusteringsovereenkomst 2018-2023

Alhoewel de overeenkomst die tot maart 2018 loopt stilzwijgend verlengd kan 
worden, heeft Yuhang een nieuw document opgesteld. Dit wijkt inhoudelijk niet af van 
de overeenkomst die in 2013 getekend is. Deze overeenkomst loopt tot 9 mei 2023. 
Aangezien de overeenkomst van 2013 in Yuhang getekend werd zal de overeenkomst 
voor de nieuwe periode in Weert worden getekend. Dit zal tijdens het a.s. bezoek van de 
burgemeester van Yuhang in mei tgv de viering van het van Hornejaar plaatsvinden.

Tot slot

In de praktijk blijkt duidelijk dat de energie die we de afgelopen jaren hebben gestoken in 
de zusterrelatie met Yuhang zijn vruchten afwerpt. Er zijn concrete resultaten bereikt op 
het vlak van economie, cultuur, toerisme en onderwijs. We gaan dan ook door met het 
verder intensiveren en uitbouwen van de samenwerking tussen de gemeente Weert en het 
district Yuhang. Voor de komende periode hebben de handelsreis 2019, de acquisitie van 
Alibaba, de culturele uitwisselingen in 2018 en de studentenuitwisseling in 2019 prioriteit. 
Daarnaast heeft ook de bouw van het Chinees hotel door China Center Zaandam in 
Weert prioriteit. Tot slot zal er in het kader van het relatiebeheer over en weer een 
bestuurlijk weerzien plaatsvinden. In 2021 zal er wederom een evaluatie plaatsvinden.

Weert, april 2018                                                                                                                                           
Ton Lemmen en Pierre Heuts.


