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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door
mevrouw A.M.C. Mineur van de SP over zesmans afvaardiging Vitens naar Waterweek Singapore
(d.d. 11-07-2011)
Toelichting
Met betrekking tot beantwoording van deze vragen overwegen wij als volgt:
De hoofdlijnen cq strategie van beleid en bedrijfsvoering worden halfjaarlijks door Vitens besproken met
de aandeelhouders, waaronder de provincie Utrecht. De concrete invulling van Vitens van het afgesproken
beleid is een verantwoordelijkheid van Vitens. Deelname aan (internationale) congressen past binnen de
hoofdlijnen van beleid en bedrijfsvoering van Vitens. Vitens vindt het belangrijk om actief deel te nemen
aan dergelijke conferenties om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen,
voor het in stand houden van internationale netwerken, innovaties bij te houden en eigen innovaties te laten
zien
Wij stellen de informatie die van Vitens is verkregen bij de beantwoording van de vragen aan u ter
beschikking. Omdat wij ons realiseren dat wij ons aandeelhouderschap primair vanuit onze publieke rol
invullen, zullen wij in de Algemene vergadering van Aandeelhouders nadere vragen stellen indien daarvoor
naar onze mening aanleiding bestaat.

1. Klopt het dat Vitens met 6 mensen naar Singapore is gevlogen voor deelname aan de IWW?
Antwoord:
Ja. Vitens was in Singapore met een delegatie van 6 collega’s. Tijdens het bezoek is een langdurig
samenwerkingscontract afgesloten met de Public Utility Board (PUB) van Singapore. De
samenwerking is gericht op ontwikkeling van een nieuwe technologie, die Vitens in de toekomst in
Nederland wil toepassen. Andersom is PUB geïnteresseerd in een technologie waarin Vitens voorop
loopt. De ondertekening vond plaats tijdens The Dutch Day in de International Waterweek. PUB en
Vitens werden hiervoor ontvangen door de Nederlandse ambassadeur in Singapore. Bij de
ondertekening waren twee leden van de delegatie van Vitens aanwezig: één als formele
ondertekenaar en de ander als getuige. Zie bijgevoegd persbericht. Verder werd door enkele leden
van de Vitens delegatie deelgenomen aan de conferentie. De overige leden van de delegatie waren
belast met de bemensing van de Vitens stand op de beurs.
2. Zo ja, welke functie hebben deze zes mensen?
Antwoord:
zie onder 1.
3. Hebben deze mensen economy class of business class gevlogen?
Antwoord:
Economy class.
4. Wat zijn de totale kosten geweest van deze reis?
Antwoord:
In het jaarverslag worden over deelname aan dit soort bijeenkomsten verslag gedaan. Indien het
jaarverslag daartoe aanleiding geeft zullen wij in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
nadere vragen stellen.
5. Hoe oordeelt het college over het feit dat een publieke organisatie als Vitens aan het andere eind
van de wereld naar een evenement als de IWW gaat, terwijl er op zeer korte termijn een
vergelijkbaar evenement in eigen land wordt gehouden?
Antwoord:
Vitens zal ook deelnemen aan de International Water Week in Amsterdam . De conferenties zijn
qua opzet wel vergelijkbaar, maar qua inhoud steeds verschillend. De concrete invulling van Vitens
van het afgesproken beleid is een verantwoordelijkheid van Vitens. Deelname aan (internationale)
congressen past binnen de hoofdlijnen van beleid en bedrijfsvoering van Vitens. Vitens vindt het
belangrijk om actief deel te nemen aan dergelijke conferenties om op de hoogte te blijven van de
laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, voor het in stand houden van internationale netwerken,
innovaties bij te houden en eigen innovaties te laten zien.
Zo is de samenwerkingsovereenkomst met PUB het resultaat van een eerder bezoek aan de
Singapore International Water Week.

6. Is het vaker voorgekomen dat Vitens de wereld overvliegt om deel te nemen aan dergelijke
evenementen?
Antwoord:
Er is een keer eerder een dergelijke conferentie gehouden, in Stockholm. Vitens heeft dit gemeld in
het jaarverslag 2008.
7. Zo ja, hoe vaak, wanneer, waarheen, met hoeveel personen met welke functie en wat heeft dat per
reis gekost?
Antwoord:
zie vraag 6 en 4.
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