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Waterketenpartners 
zoeken elkaar op

In het kader van de toenemende 
samenwerking in de waterketen in 
het kader van het Bestuursakkoord 
Water haken steeds meer drink-
waterbedrijven regionaal aan bij 
de waterschappen en gemeenten. 
Op gezamenlijke themabijeenkom-
sten worden succesvolle samen-
werkingen gepresenteerd en ook is  
een Kansenkaart Waterketen ont-
wikkeld.

Samenhangende aan-
pak waterkwaliteit

Peter Heij (directeur-generaal Ruim-
te en Water, ministerie van IenM) en 
Jan Busstra (hoofd Waterkwaliteit, 
ministerie van IenM) vertellen over 
de samenwerking tussen de verschil-
lende stake holders en de rol van het 
ministerie rondom de samenhan-
gende aanpak voor verbetering van 
de waterkwaliteit, naar aanleiding 
van de Verklaring van Amersfoort.6
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toegezonden aan mensen die 
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kunnen worden gericht aan 
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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 copyrighthouders 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 GFTbak. 
Biofolie is gemaakt van de 
reststoffen van maisproducten en 
aardappelzetmeel.

Colofon

Waterkwaliteit in  
de praktijk

Rijkswaterstaat is belast met het 
beheren en ontwikkelen van de 
rijkswegen, de rijks vaarwegen en 
de rijks wateren. Water spiegel vroeg  
directeur Veiligheid en Water-
gebruik Roeland Allewijn en senior 
adviseur Waterkwaliteit John Hin 
naar de verantwoordelijkheid van 
Rijkswaterstaat in het waterbeheer, 
en specifiek op het terrein van de 
waterkwaliteit.
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Aanpak gewasbestrijdings-
middelen
Voor de drinkwatersector is het essentieel om 
de kwaliteit van ons grond- en oppervlakte-
water te borgen en te verbeteren. Een belang-
rijke partner in dit traject is de Nederlandse 
land- en tuinbouwsector. Kees van Rooijen, 
beleids adviseur water bij LTO, geeft zijn visie 
over verbetering van de waterkwaliteit.

Invoeringsregeling 
Omgevingswet

Eind 2014 is Co Verdaas aangesteld 
als bestuurlijk verkenner voor de 
implementatie van de Omgevings-
wet. Onder zijn leiding is toegewerkt 
naar een bestuursakkoord waarin 
het rijk, de VNG, het IPO en de UvW 
afspraken hebben gemaakt over de 
invoering van de Omgevingswet. 
Hoe ziet hij deze laatste fase vóór de 
inwerkingtreding van de wet?
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Stelling: bronaanpak 
medicijnen

Carla Dik-Faber (woordvoerder Water, 
Tweede Kamerfractie ChristenUnie),  
Armand Voorschuur (senior beleids-
adviseur Nefarma) en Walter van der 
Meer (directeur Oasen, voorzitter Vewin-
stuurgroep Waterkwaliteit) reageren op 
de stelling: ‘Het is essentieel dat er een 
bronaanpak komt voor medicijnresten’.
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