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Verslaglegging bestuurlijk bezoek New York en Washington

Geachte voorzitter,
Van 29 maart tot en met 2 april 2016 heb ik met een ambtelijke delegatie van drie personen in New York
en Washington, D.C. gesproken met voor de internationale stad Den Haag belangrijke personen en
instanties. Aanleiding voor dit bezoek was de jaarlijkse American Society of International Law (ASIL)
Conference, de grootste conferentie op het terrein van internationaal recht. In verband met de bijzondere
positie van Den Haag en haar gerechtshoven zijn wij hier jaarlijks bestuurlijk vertegenwoordigd door de
burgemeester of de loco-burgemeester. Het bezoek aan de VS is optimaal benut door van onze
aanwezigheid gebruik te maken om een aantal belangrijke (mogelijke) partners te spreken op het gebied
van Big Data, Internationale Stad en Vrede & Recht. Hieronder treft u een verslag van onze activiteiten.
Dinsdag 29 maart
Aan het eind van middag arriveerden wij in New York. Hier vond in het begin van de avond een
ontmoeting plaats met de heer Stephen O’Brien, de Under-Secretary-General van de Verenigde Naties en
baas van UNOCHA. We bespraken over het eventueel oprichten van een UNOCHA Data Centre in Den
Haag.
Woensdag 30 maart
Onze eerste afspraak op woensdag was een bezoek aan de Unicef Innovation Unit. Tijdens ons bezoek
kregen wij een presentatie over hun werk en hebben wij hen uitgenodigd hun ervaringen met het opzetten
van Field Labs te delen. Ook hebben wij hen gevraagd een plek te vervullen in onze internationale
adviesraad van het Big Data for Peace and Humanity initiatief.
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Hierna vond een afspraak met de Chief Technology Officer van de stad New York plaats, mevrouw
Minerva Tantoco. Tijdens het gesprek kwam naar voren waar er zowel in New York als Den Haag aan
technologie en innovatie gewerkt wordt. Ik heb tevens verteld over de Cyber Security Academie.
Onze laatste afspraak in New York was bij de Rockefeller Foundation, waar ik de aanvraag om Den Haag
als Resilient City te benoemen heb toegelicht. Op 25 mei zal bekend worden of de aanvraag van Den Haag
wordt gehonoreerd. Na ons gesprek bij Rockefeller namen wij de trein naar Washington, D.C. waar de rest
van ons programma plaatsvond. ’s Avonds bood de Nederlandse Ambassadeur ons een diner aan in zijn
residentie. Hier was onder andere de Chief Technologie Officer van Washington, D.C. bij aanwezig met
wie wij ter plekke een afspraak konden maken.
Donderdag 31 maart
Donderdagochtend vond onze eerste afspraak met de co-director van het World Development Report bij de
World Bank plaats. Het derde WDR zal in 2017 worden gepresenteerd en wij hebben voorgesteld de
presentatie van het rapport te laten plaatsvinden in Den Haag. Hierna hadden wij een afspraak met Jeff
Apperson van de International Association for Court Administration. IACA heeft mogelijk belangstelling
voor een vestiging in Den Haag. Tijdens de lunch hadden wij een ontmoeting met Catherine Lotrionte van
Georgetown University. Zij is tevens directeur van het Institute for Law, Science and Global Security. Ik
heb mevrouw Lotrionte uitgenodigd voor een bezoek aan Den Haag om een mogelijke samenwerking met
partners hier te verkennen. Zij gaf tevens aan graag partner te zijn van de HSD. Na onze afspraak op
Georgetown vertrokken wij naar de Nederlandse ambassade, waar wij een ontmoeting hadden met het
economische cluster. Hier hebben wij uitgebreid gesproken over een betere samenwerking tussen de
ambassade en Den Haag. Aan het eind van de middag vond op de ambassade een ontmoeting plaats met de
CEO van Fairfax County. Fairfax County heeft al contact met de HSD. Gesproken is over de mogelijkheid
om bedrijven wederzijds te ondersteunen door middel van een “soft landingsprogramme”.
De laatste afspraak was met de Chief Technoloy Officer van Washington, mevrouw Archana Vemulapalli.
Zij is een bekende van de CTO van New York. We hebben gesproken over een nauwere samenwerking
tussen beide steden.
Vrijdag 1 april
Deze ochtend vond de Justice Stephen Breyer Lecture on International Law plaats op het Brookings
Institution. Ik mocht het openingswoord verzorgen waarin ik wees op onze ‘The Hague Security Delta’ als
nr.1 hub van Europa en de aanwezigheid van een Big Data cluster. Hierna gaf Yale professor Harold Koh
de keynote speech. Na afloop was er een lunch op de Brookings Institution, waarbij Justice Breyer
aanwezig was en hij zijn waardering voor de samenwerking met Den Haag uitsprak.
’s Middags bezochten wij USAID, waar ik vertelde over peace & justice, inzetten van Big Data, de
ontwikkeling van een Innovation Centre en de oprichting van DCHI.
Daarna hadden we een afspraak bij de US State Department Humantarian Innovation Unit. Zij vertelden
over de pilot Secondary Cities, wat interessant voor Den Haag kan zijn.
Zaterdag 2 april
Op zaterdagochtend vond de slotsessie van de ASIL Conference plaats. Tijdens het inhoudelijke event
sprak Ernst Hirsch Ballin, president van het T.M.C. Asser Instituut, een keynote speech uit. Hierna volgde
een paneldiscussie met Eurojust president, Michèle Coninsx, en de president van het The Hague Institute
for Global Justice, Abi Williams. Ik rondde de sessie af met een korte toespraak, waarbij ik alle aanwezigen
uitnodigde voor de jaarlijkse Haagse receptie. Met deze receptie werd ons bezoek aan de VS afgesloten.
Kosten
Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte kosten van deze reis:
Bestuurder
Kosten verblijf
Kosten vervoer
Totaal

€1.081,37
€4.912,79
€5.994,16
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Ambtenaar 1
Kosten verblijf
Kosten vervoer
Daggeld
Totaal

€1.117,08
€1.549,55
€ 511,43
€3.178,06

Ambtenaar 2
Kosten verblijf
Kosten vervoer
Daggeld 3 personen
Totaal

€1.076,08
€1.828,99
€1.478,15 (incl. annuleringkosten reis wegens wijziging meereizende ambtenaar)
€4.383,22

Ambtenaar 3
Kosten verblijf
Kosten vervoer
Totaal

€1.081,37
€1.812,79
€2.894,16

Totale kosten zijn €16.449,60 en komen ten laste van de Bestuursdienst.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Engelshoven
Wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs

