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Geachte leden,

Uw Staten zijn per brief (1058464/1 058465) op 1 0 april 201 8 door
Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de deelname van de
gedeputeerde Water de heer C. Loggen aan de Singapore
international waterweek (SIWW). Het SIWW is een tweejaarlijks
evenement. Het SIWW omvat een expo, een “waterleaders summit”, een
‘world cities summit” en een “cleanenvironmental summit”. De
waterweek wordt om en om in Singapore (SIWVV) en in Nederland (AIWW)
gehouden. Deelname aan de top van water-wereldleiders gebeurt op
uitnodiging. De Noord-Hollandse deelname aan dit congres is tot stand
gekomen via een uitnodiging van minister Zulkifli (milieu- en
waterzaken) van Singapore en op verzoek van de directie van PWNT om
hen bij te staan in de gesprekken en bijeenkomsten met partners,
shareholders en overheden.
-

-

De context van de wateropgave in Singapore
Singapore is een samenstel van eilanden direct ten zuiden van Maleisië
en ten noorden van Indonesië. De straat van Singapore en de
Johorestraat zijn belangrijke vaarroutes. De staat bestaat uit een
hoofdeiland en verschillende kleine eilanden zuidelijk hiervan (de
oppervlakte komt overeen met de Noordoostpolder). Het land heeft een
grote en complexe opgave voor basisbronnen van bestaan: water,
energie en voedsel. Deze opgave wil de organisatie van SIWW, samen
met de overheid van Singapore, via de “AIWW-formule”: delen en
bediscussiëren met deskundigen en bestuurders wereldwijd. De vier
thema’s van de conferentie 201 8 waren de levering van water van bron
tot kraan, effectief en efficiënt afvalwatermanagement, water voor een
leefbare en veerkrachtige samenleving en waterkwaliteit & gezondheid.
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Relatie PWN en PWNT met SIWW
PWNT een founding-sponsor van de SIWW staat aan de vooravond
van de productie van gezuiverd water via een gepatenteerd systeem
(onder andere in de waterfabriek in Andijk). In de komende 1 2 maanden
wordt de membraan-technologie voor het zuiveren van
oppervlaktewater opgeleverd in Andijk en onder meer in één van de
waterfabrieken van Singapore. In de afgelopen periode is afscheid
genomen van directeur Clement. Vervolgens is de directeur van PWN,
mevrouw Cuperus, door het bestuur aangesteld om naast haar
aanstelling als directeur van PWN tevens ad interim de taken van de
directeur PWNT te vervullen.
-

-

Contacten van het management van PWNT met de opdrachtgever in
Singapore (PUB), de leverancier van membranen (firma Metawater) én
het etaleren van de techniek op de beurs en zo internationale
ontmoetingen te creëren waren belangrijke doelen. De gedeputeerde
heeft samen met de directeur van PWNT de gesprekken gevoerd met de
directie van Metawater. Door de interne wisselingen was het nuttig om
aan de directie te tonen dat continuïteit van de ingeslagen weg
gegarandeerd is en PWNT een betrouwbare partij is en blijft. Het
gesprek was open en nuttig. De gedeputeerde heeft de directie
uitgenodigd om eind 201 8 Nederland (Noord-Holland) te bezoeken,
waaronder ook de waterzuivering van PWN in Andijk. Deze uitnodiging
heeft de directie van Metawater aanvaard. Dit is een strategisch
belangrijk moment, gezien de voortgang in Andijk en vervolgstappen
van PWNT in de business die dan aan de orde zijn. De directeur van
PWN heeft in haar blog de ervaringen en de resultaten tijdens de
bijeenkomsten op het congres bijgehouden. Deze treft u aan op de
website van H20.
https://www. h2owaternetwerk. nl/h2o-nieuws/water-blogs
Deelnemers
SIWW is een mondiaal en druk bezocht (in 201 6 1 500 deelnemers)
evenement. De deelnemers zijn hoofdzakelijk Aziatisch (60%), en verder
Europees (20%), Amerikaans (1 0%) en Afrikaans/Oceanië (1 0%). Qua
profiel is 40% afkomstig uit de water-industrie, 35% overheid en 25%
research en universiteiten.
Bij de waterleaders summit waren dit jaar ruim 300 politici en
deskundigen ingeschreven; vanuit Nederland naast deelname vanuit
PWN en de provincie onder meer de burgemeester van Rotterdam en de
watergezant namens het Rijk, de heer H. Ovink.
Deelname van het Nederlandse bedrijfsleven werd gecoördineerd via de
ambassade onder leiding van de ambassadeur mevrouw M. Vonno. De
heer Ovink gaf zijn bijdrage via onder meer paneldiscussies. PWNT had
een eigen stand op de beurs. Tijdens de Lee Kuan Yew award ceremony
& banquet waar middels invitatie de PWNT en provinciale delegatie kon
deelnemen was er uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken.
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PWNT netwerkavond
Als onderdeel van de evenementen heeft PWNT een eigen
avondprogramma georganiseerd, waarbij naast eigen (Nederlandse en
Singaporese) werknemers ook klanten, relaties en de ambassade
aanwezig waren.
PWNT heeft relaties uitgenodigd voor haar avond-event tijdens het
congres. Hierin kregen diverse deskundigen de gelegenheid om hun
bijdrage en uitdagingen voor waterzuivering uiteen te zetten en werd
het partnership tussen PWNT en Metawater getoond via een speech van
president CED, de heer Nakamura. Afsluitend hebben de directeur
PWNT en gedeputeerde Loggen hun bijdrage voor de wateropgaven via
een speech uiteengezet.
Financiën
De totaalkosten (vliegtickets, hotel en verblijfskosten) voor twee
deelnemers van de provincie bedroegen € 1 1 .600,=. Dit is binnen het
gereserveerde bedrag van € 1 4.000,=

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prvinciesecretaris

voorzitter

R.M. Bergkamp
.
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