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Bodemconvenant: 
eerst saneren, dan 
beheren!

De inzet van het nieuwe Bodem
convenant is dat er in 2020 geen 
bodem verontreinigingen meer zijn 
die zúlke risico’s vormen dat 
er met spoed moet worden ge
saneerd. Dat betekent dat er nog 
heel wat moet gebeuren. Vewin 
wil daarom ook dat de zorg plicht 
van overheden voor veiligstelling 
van bronnen voor de drinkwater
voorziening goed wordt verankerd.  

Ketenaanpak  
medicijnresten  
in water
Steeds meer resten van medicijnen 
komen uiteindelijk in het water te
recht. Dit is een belasting voor het 
milieu en vraagt om een intensieve 
zuivering. De drinkwatersector en 
de waterschappen hebben een plan 
aangeboden aan het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu om de hoe
veelheid medicijnresten in water 
sterk te verminderen. Staatssecreta
ris Mansveld reageert.

6

20

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.

WWW.VEWIN.NL

Uitgever
Philip Reedijk, Maas Communicatie 
Maaskade 38, 3071 NB Rotterdam,  
010 – 404 80 41,  
www.maascommunicatie.nl

HoofdredacteUr
Marco Zoon, zoon@vewin.nl

redactie
Renée Bergkamp, Arjen Frentz, 
Philip Reedijk, Cees Verkerk, 
Marco Zoon.

eindredactie
Philip Reedijk,  
philip@maascommunicatie.nl

fotografie en illUStratieS
Van Beek Images, iStockphoto, 
Maas Communicatie, PWN, 
Brabant Water, Desso.  
 
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

Structuurvisie Ondergrond:  
drinkwater nationaal belang
Met de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) 
wil de overheid de ondergrondse ruimte orde
nen en activiteiten in de bodem beter op el
kaar afstemmen. De drinkwatersector vraagt 
de minister van Infrastructuur en Milieu om 
drinkwater als nationaal belang te benoemen 
in STRONG, zoals ze eerder heeft aangekondigd. 
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Wereldprimeur  
uit noodzaak
Op donderdag 27 november opende de minister 
van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz 
van Haegen, een innovatieve voorzuivering in 
de PWNwaterfabriek in Andijk (NoordHolland). 
Hierbij zijn de technieken SIX en CeraMac, die 
PWN in eigen huis ontwikkelde, voor het eerst 
toegepast. Een wereldprimeur, mede vanwege 
toegenomen vervuiling.

Omgevingswet: nog 
veel drinkwater  vragen
De Omgevingswet is bedoeld als verre
gaande vereenvoudiging van het huidige 
stelsel, door tientallen wetten en honder
den regels te bundelen. Bij de parlemen
taire voorbereiding van deze nieuwe wet 
viel op dat er nog veel vragen leven, bij 
drinkwaterbedrijven én bij Kamerleden.

‘Voorkomen beter  
dan genezen’
Vrijdag 10 oktober bracht Europar
lementslid Annie Schreijer (CDA) 
in het kader van een kennismaking 
met de drinkwatersector een werk
bezoek aan een productielocatie van 
Vitens. Daarbij kwamen uiteraard 
verschillende zaken aan de orde die 
met water en natuur te maken heb
ben, zoals nanotechnologie en medi
cijnresten.
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Wijkgerichte vervanging  
in Brabant

Vanuit de afspraken in het Bestuursakkoord 
Water wordt overal in Nederland steeds meer sa
mengewerkt in de waterketen; zo ook in Noord
Brabant. Daar gaat het drinkwaterbedrijf Bra
bant Water zelfs een stapje verder en zoekt ook 
de samenwerking met andere netbeheerders.32


