
1 M197-2020 SP - Stopzetten zusterrelatie Shandong - incl OSNH 

Fractie OSNH
MOTIE
Vreemd aan de orde van de dag

Vergadering Provinciale Staten - 14 december 2020

“Stopzetten zusterrelatie Noord-Holland met Chinese provincie Shandong”

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2020 

Constaterende dat:
 de provincie Noord-Holland al sedert 10 mei 1994 economische zusterrelatie heeft

met de provincie Shandong in China;
 de opvattingen over mensenrechten in China sterk afwijkend zijn van de opvattingen

over mensenrechten in Nederland;
 de mensenrechtenorganisatie Amnesty International de opvatting huldigt dat China

de mensenrechten niet respecteert;
 dit blijkt uit de wijze waarop de volksrepubliek China omgaat met de mensenrechten

in Xinjiang, Tibet en Hongkong

Overwegende dat:
 de provincie Noord-Holland de mensenrechten van de inwoners respecteert en hoog

in het vaandel heeft;
 zich dit niet vertaalt in de zusterrelatie met de provincie Shandong in China, omdat de

zusterrelatie louter economisch is en bedoeld om het bedrijfsleven zakelijke
verbindingen te doen aangaan;

 het onmogelijk is om bij elke bijeenkomst, gericht op het versterken van de contacten
van het Noord-Hollandse bedrijfsleven met de Chinese provincie Shandong, de
Chinese mensenrechtensituatie aan de orde te stellen;

 Gedeputeerde Staten in deze bestuursperiode niet (meer) voornemens is om
handelsmissies naar Shandong te organiseren;

 het daarom wenselijk  is om als provincie Noord-Holland ook in de toekomst geen
contacten meer te hebben met een Chinese provincie

Besluit: 
 met een voorstel te komen waarin wordt toegewerkt naar het opzeggen van de

de zusterrelatie met de provincie Shandong dan wel naar het bevriezen van deze
zusterrelatie totdat de mensenrechten in China weer gerespecteerd zullen worden;

 dit als zodanig de Chinese provincie Shandong onder de aandacht te brengen.
 dit betreffende voorstel aan PS voor te leggen uiterlijk 31-3-2021.

En gaat over tot de orde van de dag,
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