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Visitatiecommissie  
Waterketen
Op 23 januari jl. presenteerde de Visitatiecom
missie Waterketen haar voortgangsrapportage 
aan minister Schultz. Voorzitter Karla Peijs gaf 
aan dat er flinke stappen genomen zijn, maar 
dat sommige partijen nog wel wat harder  
mogen lopen.

Medicijnresten  
in water
De vaste Kamercommissie voor In
frastructuur en Milieu organiseerde 
onlangs een rondetafelgesprek over 
geneesmiddelen in drinkwater en 
milieu. Lieve Declercq (Vitens) en 
Martien den Blanken (PWN) deden 
een oproep aan de politiek om de 
regie op zich te nemen: ‘Er is meer 
onderzoek nodig naar de effecten 
van langdurige blootstelling aan ge
neesmiddelen. Ook moeten alle be
trokken partijen bij elkaar worden 
gebracht voor een integrale aanpak.’

Implementatie  
Drinkwaterwet
De uitrol van de financiële onder
delen van de Drinkwaterwet 2011 
bevatte enkele onderdelen die in
grijpen op de bedrijfsvoering van de 
drinkwaterbedrijven. Zo bleken er 
interpretatieverschillen te zijn ont
staan tussen de drinkwatersector 
en de toezichthouder – de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) 
over details in de informatie die de 
drinkwaterbedrijven moeten aan
leveren aan de ILT. Na enig overleg 
is de kou inmiddels uit de lucht.
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Waterspiegel is een periodieke 
uitgave van Vewin, de Vereniging 
van waterbedrijven in Nederland. 
Waterspiegel brengt nieuws, 
achtergronden en opinies uit 
de wereld van (drink)water en 
aanverwante sectoren.
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abONNemeNTeN 
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.

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 copyright-houders 
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 GFT-bak. 
Biofolie is gemaakt van de 
reststoffen van maisproducten en 
aardappelzetmeel.
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Groep Graaf rechten

Twaalf telecomaanbieders met eigen infrastruc
tuur in Nederland hebben zich sinds 2002 ver
enigd in de Groep Graafrechten. Dit informele 
samenwerkingsverband behartigt de belangen 
van de leden ten aanzien van regelgeving rond
om graafrechten. Daarnaast houdt de groep zich 
bezig met het in kaart brengen van relevante  
regelgevende ontwikkelingen. Voorzitter Feyo 
Sickinghe: ‘STRONG is een mooie gelegenheid 
om de bezem door de regeljungle te halen.’

Microvervuilingen 
aanpakken bij de bron

De koepelorganisatie van Europese 
drinkwaterproducenten en water
zuiveringsbedrijven EUREAU staat 
in contact met de belangrijkste be
leidsmakers in Brussel, en (via de na
tionale leden) met de besluitvormers 
op de ministeries in de lidstaten. 
Twee belangrijke actuele dossiers 
voor EUREAU zijn: aanpak bij de 
bron voor watervervuiling, en een  
passend financieringskader voor in
vesteringen in de waterinfrastruc
tuur in Europese landen.
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De stelling

Waterspiegel legde de stelling ‘Duurder kraan
water door verdubbeling van de Belasting op 
leidingwater is alleen een lastenverzwaring en 
draagt niet bij aan het milieu’ voor aan: Bart 
Combée (directeur Consumentenbond), Garmt 
Haakma (brouwerij De 7 Deugden) en dr. Corine 
Hoeben (COELO).

Wet veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s zijn op de goede weg, maar 
op een aantal punten moet het beter, aldus de 
Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. 
Voorzitter Rein Jan Hoekstra doet elf aanbeve
lingen voor verbeteringen.
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