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Dossier STRONG:
bescherming grondwater

Vewin Lobby-agenda
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Traditiegetrouw
presenteert
Vewin
rond Prinsjesdag haar jaarlijkse Lobbyagenda. De stuurgroepsecretarissen vertellen meer over hun drie meest actuele
dossiers op het gebied van Bronnen
& Kwaliteit; Bodem & Infrastructuur;
Beveiliging & Crisismanagement; Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen;
Communicatie.
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Kustpact
Het Kustpact heeft als doel de
gezamenlijke waarden van de
kust te erkennen, bestuurlijke
intenties uit te spreken en
afspraken te maken over wat
nodig is voor het behoud en
ontwikkeling van de kust.
In het overleg over dit pact
vertegenwoordigt Joke Cuperus
(directeur PWN) de belangen van
de drinkwatersector.
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Inhoud #4

Zowel bovengronds als ondergronds wordt
het in Nederland steeds drukker. Belangen
van de drinkwatervoorziening kunnen onder
druk komen te staan door andere activiteiten.
Hoe gaan drinkwaterbedrijven daarmee om?
Twee praktijkvoorbeelden, uit Brabant en
Gelderland.
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