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Trots op ons drinkwater

Enige maanden geleden is Jelle Hannema 
(55) Lieve Declercq opgevolgd als directie-
voorzitter van Vitens. Hannema werkt al 
sinds 2014 bij het drinkwaterbedrijf, als 
manager Asset Management. Wat is zijn 
visie over de belangrijkste opgaven in de 
komende jaren, voor de sector als geheel en 
voor Vitens zelf? Over trots, bescheidenheid 
en bronbescherming.
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Bescherm onze  
drinkwaterbronnen!
In het Wetgevingsoverleg Water van 
27 november vroeg de Tweede Kamer 
aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat (IenW) om de 
vergunningverlening van risicostoffen 
te verbeteren door heldere afspraken 
te maken in deze vergunningverlening. 
De minister van IenW, Cora van 
Nieuwenhuizen, gaf als reactie dat 
schoon water rijkdom is, maar dat het 
hard werken is én blijft om deze rijkdom 
te houden.
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Evaluatie Drinkwaterwet

Onlangs heeft minister Van Nieuwenhuizen 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
het rapport ‘Evaluatie doelmatigheid 
Drinkwaterwet’ aan de Tweede Kamer 
gestuurd. De minister schrijft dat zij 
de belangrijkste aanbevelingen uit het 
rapport overneemt. De drinkwatersector 
kan zich in het algemeen goed vinden in 
haar reactie, met name op de onderwerpen 
‘prestatievergelijking’ en ‘verbeterplannen’.


