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‘Water betekent leven’

Sinds september 2012 is Roelof Bisschop lid van 
de SGP-fractie in de Tweede Kamer, belast met 
onder andere infrastructuur en milieu. Wat 
heeft deze historicus met water en wat zijn 
de belangrijkste aandachtspunten binnen zijn 
portefeuille?

Kwaliteitsverbetering door sensors

Zo’n 15 partijen uit de watersector in het noor-
den van ons land staken de koppen bij elkaar, 
met als doel: het stimuleren van de toepassing 
van sensortechnologie in de drinkwatersector. 
Dit project, SAWA – Sensors And Water, heeft 
inmiddels enkele mooie resultaten opgeleverd.

Waterkwaliteit móét beter

Waterkwaliteit is voor de drinkwatersector 
én de waterschappen een belangrijk thema.  
Vewin maakt zich zorgen over de kwaliteit van 
het grond- en oppervlaktewater. We vroegen 
bestuurslid Hennie Roorda naar de positie van 
de Unie van Waterschappen op dit gebied.

‘Schaliegas: niet doen!’

Europarlementariër Judith Merkies – namens 
de PvdA lid van de fractie van de Progressieve 
Alliantie van Socialisten en Democraten – over 
schaliegas en de brief van minister Kamp aan 
de Tweede Kamer, naar aanleiding van het on-
derzoek van Witteveen en Bos.

Zorgen om schaliegas 

Het onderzoek naar de winning van schaliegas 
in Nederland noemt verschillende risico’s voor 
de drinkwatervoorziening en constateert dat 
de huidige wetgeving moet worden aangepast. 
Toch stelt de minister dat de risico’s beheers-
baar zijn en dat de wetgeving op orde is. 
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Inhoud #4

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.
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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.
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