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Toekomstvisie
gewasb escherming
In april stuurde Carola Schouten,
minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, haar ‘Toekomst
visie
gewas
bescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen’ naar
de Tweede Kamer. Vewin staat achter
de doelen van de Toekomstvisie. Ook
vier andere stakeholders reageren op
deze visie.

Drieluik
verkiezingen:
de waterschappen
In het drieluik over de verschillende
verkiezingen in 2019 deze keer: de
waterschapsverkiezingen. Waarom zijn
ze belangrijk voor de drinkwatersector
en wat zijn de verwachtingen? Drie
directeuren van drinkwaterbedrijven
over het belang van goede samen
werking in de waterketen.
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Op 1 januari 2019 is Peter Glas begonnen
als Deltacommissaris, als opvolger van
Wim Kuijken. Glas is bepaald geen
onbekende in waterland, met een
36-jarige historie bij het ministerie van
VROM, Deltares en de waterschappen.
De eerste 100 dagen in de nieuwe functie
zijn voorbij, dus tijd voor een interview.
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