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Verleggen inf rastructuur
Wim Drossaert (directeur Dunea Duin en 
Water) vertelt over de problemen waar drink-
waterbedrijven tegenaan kunnen lopen 
bij infrastructurele projecten van anderen. 
Want daarbij wordt niet altijd even goed  
rekening gehouden met de belangen 
van de openbare drinkwatervoorziening.  
‘Betrek de drinkwaterbedrijven vroegtijdig 
in planvormingstrajecten’, is zijn pleidooi,  
‘Dat voorkomt onnodige kosten en risico’s 
voor de drinkwatervoorziening voor honderd-
duizenden, soms miljoenen  Nederlanders.’

Algemeen Overleg Water

Op 21 juni spraken de waterwoordvoerders 
van D66, SP, CDA, ChristenUnie, PVV, 50-
Plus, GroenLinks, PvdD en VVD tijdens 
het Algemeen Overleg (AO) Water over een 
veelheid aan onderwerpen op het gebied 
van waterkwaliteit en waterveiligheid. 
Het was voor de Tweede Kamerleden het 
eerste AO Water met de minister in de 
nieuwe samenstelling, na de verkiezingen 
van afgelopen maart. 
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EU-drinkwaterrichtlijn  
‘f it for purpose’

De Europese Commissie werkt al enige 
tijd aan een herziening van de Europese 
Drinkwaterrichtlijn (1998). Naar verwachting 
blijft de huidige richtlijn bestaan, maar zal 
een aantal onderdelen worden aangepast of 
uitgewerkt. Matjaž Malgaj van het DG Milieu 
over de stand van zaken bij deze belangrijke 
herziening: ‘Het Europese drinkwater voldoet 
in zeer hoge mate aan de normen’.
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