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Betreft: bezoek van gedeputeerde Loggen aan Singapore International
Waterweek (SIWW 201 8)

1 0 APR 2018
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u ons besluit van 3 april jI. ter
kennis dat gedeputeerde Loggen in juli 201 8 de Singapore International
Waterweek 201 8 zal bezoeken.
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Uw kenmerk

-

Toelichting
Van 8 tot 1 2juli 201 8 vindt de Singapore International Waterweek 201 8
(SIWW) plaats, een groot internationaal waterevenement dat om de twee
jaar wordt georganiseerd. Annex aan de SIWW vinden de volgende
evenementen plaats:
• Water Leaders Summit (WLS)
• World Cities Summit (WCS)
•
CleanEnviro Summit Singapore (CESS)
In 201 7 werd gedeputeerde Loggen, na een kennismaking in
Amsterdam, hiervoor uitgenodigd via een persoonlijke e-mail van de
Singaporese Minister van Milieu- en Waterzaken dhr. Zulkifli. Thans is
de officiële persoonlijke uitnodiging binnengekomen van mw. Amy
Khor, Senior Minister of 5tate of the Environment and Water Resources
of the Republic of Singapore.
De uitnodiging van mw. Khor is specifiek gericht op de Water Leaders
Summit. Dit deel is van 8 tot en met 10juli. De WLS is alleen op
uitnodiging te bezoeken en is een exclusieve bijeenkomst van leiders
van bedrijven en bestuurders en beleidsdenktanks om
wateronderwerpen te bediscussiëren. Het onderwerp van deze
bijeenkomst is de vraag hoe watermanagement zich moet ontwikkelen
in groeiende steden.
Daarnaast staan het sluiten van de waterkringloop, hergebruik van
water en slimme watertechnologieën op de agenda.
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PWN (waarvan de provincie 1 00% aandeelhouder is) en PWNT, de
dochteronderneming van PWN, zullen ook bij de SIWW aanwezig zijn.
PWNT is één van de founding sponsors van de SIWW en benut dit
evenement om zijn producten onder de aandacht te brengen van
publieke en private stakeholders in de internationale watersector. PWN
en PWNT nemen actief deel aan de Sl’MN door middel van presentaties
en paneldiscussies. Ook heeft PWNT een eigen stand om (potentiële)
klanten en relaties te ontmoeten en organiseert hij voor de zevende
keer zijn traditionele netwerkevent waar alle belangrijke relaties van
PWN/PWNT aanwezig zijn.

PWN en PWNT juichen deelname aan de SIWW door de heer Loggen toe.
Aziatische bedrijven en overheden hechten veel waarde aan
persoonlijke contacten met bestuurders uit landen waaruit bedrijven
komen waarmee ze zaken doen, respectievelijk willen gaan doen.
Singapore is een belangrijke klant van PWNT, het land heeft reeds een
waterfabriek afgenomen en mogelijke andere transacties liggen in het
verschiet (fase 2 van de huidige waterfabriek en er is interesse in de SIX
technologie van PWNT). Een bezoek aan de SIWW biedt ook de
mogelijkheid om de nieuwe waterfabriek te bezoeken en PWNT zal zich
inspannen om de heer Loggen een actieve rol te geven in het
programma van de Water Leaders Summit.
In de Watervisie 2021 hebben GS en PS als ambitie opgenomen om
Noord-Holland als ‘waterinnovatietuin’, waar innovaties daadwerkelijk
tot toepassing komen, verder te versterken. PWNT is bij uitstek een
voorbeeld van een bedrijf dat aan de weg timmert van toegepaste
waterinnovatie. De verdere ontwikkeling van PWNT heeft een
economisch belang voor Noord-Holland, dat verder gaat dan het
bedrijfsbelang sec. Wij hebben daarom besloten dat de heer Loggen de
uitnodiging zal aanvaarden. De overweging hierbij is dat hij vanuit zijn
bestuurlijke rol PWNT kan helpen bij de positionering als internationale
zaken- en kennispartner.
Ook in Nederland zet de portefeuillehouder Water zich overigens in
voor de belangen van PWN/PWNT, en daarmee voor het provinciale
belang. Een voorbeeld is dat hij een ambassadeursrol vervult ten
aanzien van het INTERREG-project DOC2C’s van PWNT
Er is geen strijdigheid met de gedragscode voor statenleden en
gedeputeerden.
Delegatie

De provinciale delegatie bestaat uit de heer Loggen en een
beleidsadviseur.
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Van PWN is de directeur (mw. Cuperus) aanwezig, de sectordirecteur
Drinkwater (mw. De Vries) en de sectordirecteur Bedrijfsvoering (dhr.
Ten Bosch). Van PWNT eveneens de (algemeen) directeur (dhr. Clement),
de directeur R&D (dhr. Galjaard), de directeur Marketing &
Communicatie (mw. Middendorp) en de directeur Operations (dhr.
Gibson). Voorts wellicht nog enkele medewerkers van de afdeling R&D.
Kosten

De reis- en verblijfkosten voor de provincie bedragen naar schatting €
14.000,- en worden voor wat betreft de gedeputeerde gedekt uit het
budget representatiekosten GS. De reis- en verblijfkosten van de
beleidsadviseur worden gedekt uit het apparaatskostenbudget.
Verslaglegging
In samenwerking met PWN(T) zal een verslag worden opgesteld. Het
verslag zal na goedkeuring/aanvulling van/door de gedeputeerde Water
en vaststelling door ons aan uw Staten worden aangeboden.

Wij gaan ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

n cie secretaris

R.M Bergkamp
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