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Advies AcW

Deze zomer presenteerde de Advies-
commissie Water (AcW) een brief-
advies over waterkwaliteit aan de 
minister van IenM, als opmaat voor 
een definitief advies in 2016. Voor-
zitter Hans van der Vlist geeft een 
doorkijkje naar de toekomst.

‘Inzet op verbetering 
waterkwaliteit’

Waterkwaliteit krijgt steeds meer 
aandacht in de politiek en bij de 
rijksoverheid. In de aanloop naar 
een nieuw Nationaal Waterplan 
geeft de minister van IenM haar 
visie op enkele actuele waterkwali-
teitsdossiers.
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Waterspiegel wordt gratis 
toegezonden aan mensen die 
beroepsmatig betrokken zijn bij 
de watersector. Adreswijzigingen 
kunnen worden gericht aan 
Vewin, Postbus 90611, 2509 LP 
Den Haag. Verzoeken om een 
abonnement zijn ter beoordeling 
van de hoofdredactie: 
redactiewaterspiegel@vewin.nl.

Artikelen uit deze uitgave mogen 
worden overgenomen na toestem
ming van de uitgever. De gebruikte 
foto’s zijn bedoeld als illustratie en 
hoeven niet de beschreven situatie 
letterlijk weer te geven. De redactie 
heeft zijn uiterste best gedaan om 
alle copyrighthouders van gebruikt 
beeldmateriaal op te sporen. Indien 
u meent dat u rechthebbende bent, 
kunt u zich bij ons melden. 

Waterspiegel wordt verzonden in 
een seal van biofolie. Deze mat
transparante folie is binnen 90 
dagen volledig composteerbaar 
en mag dus in de GFTbak. 
Biofolie is gemaakt van de 
reststoffen van maisproducten en 
aardappelzetmeel.

Colofon

‘Drinkwatersector 
zeer belangrijk voor 
innovatie’

Directeur Cees Buisman van Wetsus 
geeft aan waarin zijn instituut zich 
onderscheidt van anderen, en welke 
rol de drinkwaterbedrijven daarbij 
spelen. ’Nederland is één van de 
grootste etalages van drinkwater-
technologie ter wereld.’12
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‘Neem geen risico met de 
volksgezondheid!’
Zomer 2015: WML, Evides Waterbedrijf en 
Dunea zijn gestopt met de inname van Maaswa-
ter voor drinkwaterproductie, wegens vervui-
ling van het rivierwater door een chemische 
stof, pyrazool. Ria Doedel (directeur van WML) 
blikt terug op deze turbulente periode.

‘Brussel moet geen 
eiland zijn’

Als portefeuillehouder Internationa-
le Zaken was Gerard Doornbos ruim 
zes jaar medeverantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen bij Bureau Brus-
sel, het gezamenlijke kantoor van 
de Unie en Vewin. Hoe belangrijk 
is deze vooruitgeschoven post bij de 
EU eigenlijk?
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‘Parallellen tussen  
energie en drinkwater-
sector’
Directeur André Jurjus van brancheorga-
nisatie Netbeheer Nederland kijkt naar 
de toekomst van de energievoorziening 
en belicht enkele overeenkomsten en 
verschillen tussen de water- en de ener-
giesector.
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Rectificatie

In Waterspiegel 4 (2015) is op pag. 26 een storende fout in de kopregel geslopen:  

in plaats van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ stond daar ‘gewasbestrijdingsmiddelen’. Onze excuses hiervoor!


