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Eerste Kamerleden  
over water
Waterbeheer en bescherming van 
grond- en oppervlaktewater zijn 
steeds meer een zaak van de provin-
cies. De nieuwe Provinciale Staten-
leden bepalen straks ook wie er 
in de Eerste Kamer zitting nemen.  
Wat is de visie van de kandidaat-
parlementariërs op het gebied van 
water-aangelegenheden? 

Provincies:  
beschermers van  
het grondwater
Steeds vaker trekken IPO en  
Vewin samen op, bijvoorbeeld op 
dossiers zoals de Omgevingswet, 
natuurbeheer, schaliegas of het 
Bodemcon venant. IPO-voorzitter 
Johan Remkes schetst enkele van 
de gedeelde belangen.

6

15

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.

WWW.VEWIN.NL

Uitgever
Philip Reedijk, Maas Communicatie 
Maaskade 38, 3071 NB Rotterdam,  
010 – 404 80 41,  
www.maascommunicatie.nl

HoofdredacteUr
Arjen Frentz, frentz@vewin.nl

redactie
Renée Bergkamp, Arjen Frentz, 
Philip Reedijk, Cees Verkerk.

eindredactie
Philip Reedijk,  
philip@maascommunicatie.nl

fotografie en illUStratieS
Van Beek Images, iStockphoto, 
Maas Communicatie, Boudewijn 
Benting, Lex Draijer, Waterschap 
Zuiderzeeland, Sebastiaan 
Terburg en Evert-Jan Woudsma.  
 
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. 
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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 
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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.

Colofon

Over veiligheidsregio’s en 
drinkwaterbedrijven
CDA-Tweede Kamerlid Peter Oskam stelde in 
2014 Kamervragen over de achterstanden in 
de uitvoering van het samenwerkingsconve-
nant tussen Vewin en de veiligheidsregio’s. Tij-
dens een werkbezoek aan Dunea legt Oskam 
uit waarom hij dat zo’n belangrijk onderwerp 
vindt.
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Drinkwatervoor ziening  
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 drinkwatervoor-
ziening. Dat moet anders, vindt Vewin, want 
de openbare drinkwatervoorziening is een  
publieke taak.

Staatssecretaris steunt  
initiatief Vewin
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.

Water als 
concurrentie voordeel
De Vereniging voor Energie, Milieu 
en Water (VEMW) is kenniscen-
trum voor de zakelijke afnemers 
van o.a. water. Hun recente visie-
document ‘Water om duurzaam te 
ondernemen’ was aanleiding voor 
een gesprek met Roy Tummers,  
directeur Water bij VEMW.
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EU is onmisbaar voor  
(drink)water 
In de vaste rubriek ‘De Stelling’ dit keer aan-
dacht 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.
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