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Waterspiegel wordt verzonden 
in een seal van biofolie. Deze 
mat-transparante folie is binnen 
90 dagen volledig composteerbaar 
en mag dus in de GFT-bak. 
Biofolie is gemaakt van de 
reststoffen van maisproducten en 
aardappelzetmeel.
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Tweede Kamer neemt 
moties aan over 
waterkwaliteit
De Tweede Kamer heeft eind 2017 enkele 
belangrijke moties aangenomen over 
waterkwaliteit. Het ging onder andere om 
moties van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) 
en Matthijs Sienot (D66) over een samen-
hangende aanpak van medicijnresten. Zij 
vragen onder andere om meer maatregelen 
om te voorkomen dat medicijnresten in het 
water terechtkomen. 

5

In
ho

ud
 #

1

Aandacht voor 
bedreigingen bronnen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van 
Infrastructuur en Waterstaat bracht op 
12 februari een kennismakings bezoek 
aan een productielocatie van drink-
waterbedrijf Dunea in het Gelderse  
Brakel. Bij de rondleiding kreeg zij uit-
leg over de inname van oppervlakte-
water, de voorzuivering van het water 
en monitoring van de kwaliteit van het 
ingenomen Maaswater.
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Commissie komt met 
voorstel herziening 
Drinkwaterrichtlijn
Op 1 februari presenteerde de Nederlandse 
Eurocommissaris Frans Timmermans 
namens de Europese Commissie het lang 
verwachte voorstel voor de herziening van de 
Drinkwaterrichtlijn. Uit de evaluatie van de 
bestaande Drinkwaterrichtlijn, als onderdeel 
van het Regulatory Fitness and Performance 
Programme, kwam eerder naar voren dat 
de richtlijn ‘fit for purpose’ was, maar 
dat herziening op een aantal onderdelen 
noodzakelijk was.


