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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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BAW naar de  
toekomst toe
In 2020 moeten de doelen van het 
huidige Bestuursakkoord Water (2011) 
bereikt zijn. De voorbereidingen voor 
een update zijn inmiddels in volle gang. 
De drinkwaterbedrijven zijn hier een 
voorstander van, maar of dat gaat gebeuren, 
hangt af van het nieuwe kabinet. Hein van 
Stokkom (UvW), Jeroen Smarius (VNG) en 
Riksta Zwart (Vewin) blikken terug én kijken 
samen vooruit.

Waterpaspoort

Wat heeft Tweede Kamerlid Jessica van 
Eijs (D66) met water, waar is ze trots op 
en wat zijn haar speerpunten voor het 
waterbeleid voor de komende jaren? 
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Vewin lobby-agenda
Wat moet er opgenomen worden in een 
nieuw Bestuursakkoord Water? Hoe zorgen 
we ervoor dat lozingsvergunningen voor 
de industrie beter rekening houden met de 
openbare drinkwatervoorziening? Op welke 
punten moet de Europese Drinkwaterrichtlijn 
worden herzien? De antwoorden op deze 
vragen en vele andere onderwerpen staan te 
lezen in de nieuwe Vewin lobby-agenda. 
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