METAWATER
METAWATER Co., Ltd.
JR Kanda Manseibashi Bldg. 1-25
Kanda-sudacho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0041, Japan

Provincie Noord-Holland
Regional Minister of the province of Noord-Holland
Attn: Mr. Cees Loggen
Dreef 3
P.O. Box 3007
2001 DA Haarlem
The Netherlands

20 July 201$

Dear Mr. Cees:
It was my great pleasure to meet you at Singapore Water Week 2018.
In the meeting 1 am really impressed that you kindly gave us many positive words to the
relationship between METAWATER and PWNT.
We are ready to do our best for accelerating the CeraMac business.
me anything 1 can help you in any way.

Please feel free to ask

Thank you very much for inviting me to the meeting to discuss the license business model.
T can come to the Netherlands on 10th (or 7th) December 201$. 1 am glad if your schedule
is also available.
T am looking forward to seeing you again.
Yours sincerely,

Yasushi Nakamura
President & Chief Executive Officer
METAWATER Co., Ltd.
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Onderwerp
Bezoek aan de Singapore International Water Week 2018

Geachte heer Loggen, beste Cees,
Naar aanleiding van ons gezamenlijke bezoek aan de Singapore International Water Week 2018, wil ik
graag via deze brief mijn dank en waardering uitspreken voor uw deelname en uw constructieve en
enthousiaste bijdrage vanuit de Provincie Noord-Holland tijdens dit evenement. Het was voor ons een zeer
plezierig en een eervol genoegen u te mogen ontvangen en te begeleiden.
Uw leidende rol vanuit de Provincie Noord-Holland met uw veelomvattende kennis over het Nederlandse
watermanagement en de wijze waarop u de wereldwijde behoefte naar effectief watermanagement heeft
kenbaar gemaakt, heeft veel indruk gemaakt op de Singapore International Water Week, waar u ook weer
verdere inzichten heeft gekregen op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie.
Uw ontmoetingen met de Minister van Milieu- en Waterzaken, de heer Masagos Zulkifli, met de Senior
Minister of State, Dr Amy Khor, Mr Peter Ng, Chief executive van PUB, Singapore’s National Water Agency
en de heer Ban Ki-Moon, voormalig secretaris van de VN, hebben bijgedragen om PWN en PWNT nog
verder op de kaart te zetten in de internationale waterindustrie.
Daarnaast willen wij u danken voor uw actieve rol tijdens onze bespreking met onze belangrijke Japanse
partner METAWATER en in het bijzonder voor uw spontane uitnodiging in december om een delegatie van
METAWATER te ontvangen op het Provinciehuis in Haarlem om verdere samenwerking te verkennen.
Tevens zijn wij u zeer erkentelijk voor uw actieve en verbindende rol als onze ambassadeur naar onze
relaties toe, gedurende deze conferentie, specifiek op onze stand en tijdens ons netwerkevenement op
10 juli jI.
Ons gezamenlijke bezoek aan ons project op Choa Chu Kang Water Works was voor mij persoonlijk een
van de hoogtepunten in Singapore. Ik ben er trots op dat u getuige mocht zijn van de Nederlandse
innovatieve waterzuiveringstechnologleën waar PWN en PWNT nu internationaal op hoog niveau
waardering voor krijgen en hiermee een wereldwijde goede reputatie genieten.
Mede door uw inspanningen en uw bezoek is de deelname aan Singapore International Water Week in
2018 een succes geweest.
Hartelijke groet,
PWN, PWNT

Joke Cuperus
Algemeen Directeur
NV. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
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