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Provincies:
beschermers van
het grondwater
Steeds vaker trekken IPO en
Vewin samen op, bijvoorbeeld op
dossiers zoals de Omgevingswet,
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Bodemconvenant. IPO-voorzitter
Johan Remkes schetst enkele van
de gedeelde belangen.
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Over veiligheidsregio’s en
drinkwaterbedrijven
CDA-Tweede Kamerlid Peter Oskam stelde in
2014 Kamervragen over de achterstanden in
de uitvoering van het samenwerkingsconvenant tussen Vewin en de veiligheidsregio’s. Tijdens een werkbezoek aan Dunea legt Oskam
uit waarom hij dat zo’n belangrijk onderwerp
vindt.
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Waterbeheer en bescherming van
grond- en oppervlaktewater zijn
steeds meer een zaak van de provincies. De nieuwe Provinciale Staten
leden bepalen straks ook wie er
in de Eerste Kamer zitting nemen.
Wat is de visie van de kandidaatparlementariërs op het gebied van
water-aangelegenheden?

Waterspiegel wordt verzonden in
een seal van biofolie. Deze mattransparante 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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Eerste Kamerleden
over water
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Drinkwater voor z iening
borgen in Omgevingswet
De Omgevingswet regelt taken en bevoegd
heden van bestuursorganen zoals provincies,
waterschappen en gemeenten, maar zegt niets
over het waarborgen van de drinkwatervoorziening. Dat moet anders, vindt Vewin, want
de openbare drinkwatervoorziening is een
publieke taak.
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De Vereniging voor Energie, Milieu
en Water (VEMW) is kenniscentrum voor de zakelijke afnemers
van o.a. water. Hun recente visiedocument ‘Water om duurzaam te
ondernemen’ was aanleiding voor
een gesprek met Roy Tummers,
directeur Water bij VEMW.

EU is onmisbaar voor
(drink)water
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In de vaste rubriek ‘De Stelling’ dit keer aandacht voor het belang van Europa voor (drink)water. Gedeputeerde Ralph de Vries (Provincie
Utrecht), dijkgraaf Hetty Klavers (Waterschap
Zuiderzeeland) en Willem-Henk Streekstra
(VNO-NCW) geven hun mening.

Staatssecretaris steunt
initiatief Vewin
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Staatssecretaris Dijksma gaf tijdens de
Natuurtop in Soesterberg aan dat de
‘Groene Tafel Natuur & Drinkwater’ goed
past in de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk
verder’ van het kabinet. Ook zegt ze dit
Vewin-initiatief te willen steunen om
te komen tot nadere samenwerkings
afspraken tussen de betrokken partijen.
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Water als
concurrentiev oordeel
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