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Vewin Lobby Agenda

Aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar 
presenteert Vewin de Lobby Agenda. De editie 
2014-2015 bevat de belangrijkste onderwerpen, 
die in het komende politieke jaar voor de 
drinkwatersector aan de orde zijn in Den Haag 
en Brussel, voorzien van de standpunten van 
de drinkwatersector. Een samenvatting van de 
belangrijkste dossiers.

‘Overheid moet  
voorspelbaar zijn’
Op Prinsjesdag presenteerde delta-
commissaris Wim Kuijken zijn vijf-
de Deltaprogramma aan het kabinet. 
Met voor het eerst concrete beslis-
singen en maatregelen voor verbe-
tering van de zoetwatervoorziening 
in Nederland, tot stand gekomen in 
nauw overleg met alle betrokken 
waterketenpartners. 
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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.

Colofon

Leer Ons Water kennen

Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drink-
water uit de kraan komt. Dat we veilig zijn ach-
ter onze dijken en duinen. Maar het is nooit af, 
en je moet er wel wat voor doen! Met Ons Water 
willen de waterketenpartners Nederlanders be-
wust maken van het feit dat schoon, veilig en 
voldoende water niet vanzelfsprekend is.
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Fotobijlage Vrij Nederland
Elk jaar organiseert weekblad Vrij Nederland een fotowedstrijd met als 
hoofdprijs: publicatie van een reportage. Dit jaar won Rob Wetzer met 
zijn voorstel voor een fotodocument over drinkwater,. Zijn werk werd, 
samen met andere ‘waterfoto’s, begin september gepubliceerd in een 
VN-fotografiespecial, met als thema ‘Het water en wij’. Vewin biedt u 
deze special nu aan als bijlage van deze Waterspiegel.
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Samen werken aan  
de wateragenda

De Nederlandse waterschappen en drinkwater-
bedrijven versterken hun onderlinge samen-
werking in de waterketen steeds meer. Albert 
Vermuë (directeur UvW) en Renée Bergkamp 
(directeur Vewin) geven hun visie op actuele 
waterthema’s, en vertellen in het licht van het 
nieuwe parlementaire jaar iets over hun poli-
tieke verlanglijstje. 

‘Bescherm onze bronnen’
De Tweede Kamer heeft afgelopen juni 
drie moties aangenomen waarmee 
drinkwaterbronnen beter worden 
beschermd. Hoe analyseren de betrokken 
Tweede Kamerleden de huidige situatie 
en wat moet er op het gebied van 
bescherming van de drinkwaterbronnen 
nog meer gebeuren? We vroegen het 
Eric Smaling, Lutz Jacobi, Stientje van 
Veldhoven en Jan Vos.

Regionale  
innovatiekracht 

Kennisinstituut Wetsus richt zich 
op het creëren van duurzame 
watertechnologie. Pieter de Jong, 
EU Liaison Officer voor Wetsus in 
Brussel, legt uit hoe zijn organisatie 
daarbij te werk gaat en welke rol de 
drinkwaterbedrijven spelen.
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‘Waternet 100%  
klimaatneutraal’

Watercyclusbedrijf Waternet uit Amsterdam 
heeft duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. Zo wil de organisatie in 2020 geheel 
klimaatneutraal opereren. Algemeen directeur 
Roelof Kruize vertelt hoe hij dat gaat bereiken. 
Over fosfaatterugwinning, koude-levering en 
warmtewisseling.
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