
 

 
 
 
 
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 
De heer J. Remkes 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem 
 
 
Haarlem, 16 december 2016 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over investeringen door PWN 
  
Geachte heer Remkes, 
  
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
  
Inleiding 
NV PWN is een maatschappelijke organisatie met de provincie Noord-Holland als de enige 
aandeelhouder. PWN zorgt voor hoogwaardig drinkwater en is een gedreven beheerder van 
natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland. Daarnaast deelt PWN kennis in het 
buitenland over het zorgen voor betrouwbaar drinkwater. 
Recente berichten in de pers informeerden ons over de investeringsplannen van PWN, die 
daarvoor geld leent bij de Europese Investeringsbank (EIB): 

• RTV-NH: https://www.rtvnh.nl/nieuws/196345/100-miljoen-euro-genvesteerd-in-
noord-hollands-drinkwater 

• Waterforum: http://www.waterforum.net/nieuws/10553/pwn-leent-100-miljoen-euro-
van-europese-investeringsbank-voor-moderniseringen 

• PWN: https://www.pwn.nl/over-pwn/nieuws/drinkwater/europese-steun-voor-hoge-
kwaliteit-drinkwater-noord-holland?nid=2102 

• EIB: http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-316-eib-supports-
high-quality-drinking-water-in-province-of-noord-holland.htm 

 
D66 Noord-Holland heeft hierover een aantal vragen: 
1) Klopt het dat PWN een lening bij de EIB afsluit van €100 miljoen voor een periode van 5 

jaar? Klopt het dat PWN daar bovenop een investering van €175 miljoen doet, ook voor 
een periode van 5 jaar? 

2) Wat is de aanleiding voor deze lening en waarin wordt hiermee geïnvesteerd? 
3) Als de investeringen bedoeld zijn voor onderhoud en modernisering, betekent dit dat 

PWN onvoldoende reserves heeft opgebouwd voor onderhoud van haar netwerk?  
4) Hoe wordt de lening terugbetaald? Wetende dat de gemiddelde drinkwaterfactuur met 

2% daalt in 2017. 
5) Heeft deze investeringsimpuls negatieve gevolgen voor het drinkwatertarief van de 

consumenten in Noord-Holland? Zo ja, welke? Zo nee, hoe worden die voorkomen? 
6) Heeft deze investeringsimpuls negatieve gevolgen voor mogelijke dividenden aan de 

aandeelhouder, de Provincie Noord-Holland? Zo ja, welke? Zo nee, hoe worden die 
voorkomen? 

 
Zafer Yurdakul, 
Statenlid voor D66 Noord-Holland 
 
Job Rook, 
Commissielid RWW namens D66 Noord-Holland 


