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Intentieverklaring  
Delta-aanpak Water-
kwaliteit en Zoetwater

Minister van Infrastructuur en Milieu  
Melanie Schultz van Haegen heeft medio 
november samen met overheden en 
maatschappelijke partners een verklaring 
getekend om de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater in Nederland te verbeteren. 
Deze Delta-aanpak Waterkwaliteit en 
Zoetwater gaat vergezeld van een actietabel 
met prioriteiten en acties.

Cybersecurity  
in vitale sectoren
Afgelopen september verscheen 
het Cybersecurity beeld Neder-
land (CSBN) 2016. Als onderdeel 
van de vitale infrastructuur 
moet ook de drinkwatersector 
alert zijn op dreigingen op dit  
vlak. Directeur Cyber Security 
Patricia Zorko van het ministe-
rie van Veiligheid en Justitie over 
enkele actuele veiligheidsdos-
siers. ‘Diensten en processen die 
belangrijk zijn voor ons dagelijks 
functioneren, worden verstoord 
en gesaboteerd.’
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Dossier Medicijnresten 
uit water
Volgens het RIVM wordt in Nederland 
jaarlijks minstens 140 ton humane 
medicijnresten via de rioolwaterzuivering 
op het oppervlaktewater geloosd. 
Omdat oppervlaktewater (ook uit de 
grote rivieren) wordt gebruikt voor 
drinkwaterproductie is het belangrijk 
dit probleem te onderkennen en aan 
te pakken. De stand van zaken bij de 
nationale en internationale strategieën.
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