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Voorbereiden op
extremen
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Groen en blauw: zijden
van dezelfde medaille
De Europese Commissie heeft begin
dit jaar een consultatie uitgezet, met
het oog op de volgende editie van het
Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid
(GLB). De resultaten hiervan zijn dit
voorjaar door de Commissie gebruikt
voor een mededeling over de toekomst van het GLB na 2020. Europees
Parlementslid Gerben-Jan Gerbrandy
en Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot
(beiden D66) reageren op het Commissievoorstel.

Voldoende ruimte voor
water winning, nu en
in de toekomst
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Op basis van de nieuwe Omgevingswet
zijn gemeenten, provincies en het Rijk
verplicht om een Omgevingsvisie op
te stellen. Voor het Rijk is dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Provincies
stellen een provinciale omgevingsvisie
(POVI) op en gemeenten een gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI). Drinkwaterbedrijven hebben dus op verschillende plekken te maken met deze
nieuwe regelgeving. Wat betekent dat
in de praktijk?
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In elke Waterspiegel vragen
wij een columnist zijn of haar
visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat
Wim Kuijken, deltacommissaris voor het Nationaal Delta
programma. ‘De waterveiligheid
is in ons land zó goed georganiseerd dat we ons nauwelijks nog
realiseren dat we op een kwetsbaar plekje op aarde wonen en
leven, zo concludeerde de OESO
in 2014 verwonderd’.
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