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4Samenwerking 
steeds belangrijker

Voorzitter van de Unie van Water-

schappen Rogier van der Sande voorziet 

als gevolg van de klimaatverandering 

en de daarmee samenhangende vraag-

stukken een veranderende rol voor de 

waterschappen: ‘We moeten nóg meer 

gaan samenwerken, binnen én buiten 

de waterketen.’

6

Nationale 
Omgeving s visie 
(NOVI)
Eind juni publiceerde minister van 

Binnen landse Zaken en Koninkrijks-

relaties Kajsa Ollongren de ontwerp-

NOVI voor de periode 2030-2050. 

Voor de drinkwatersector is de NOVI 

een belangrijk document. Klimaat-

verandering, energietransitie en de 

toenemende druk op de boven- en 

ondergrondse ruimte maken aandacht 

voor voldoende zoetwater voor de 

drinkwatervoorziening essentieel.

‘Kwaliteit bronnen 
onder druk’

Een recent onderzoek van kennis-

instituut KWR naar de toestand van 

de Nederlandse drinkwaterbronnen 

levert een zorgelijk beeld op. Meer 

en concretere maatregelen om de 

kwaliteit van de bronnen te verbeteren 

zijn noodzakelijk. Op 12 september 

overhandigde voorzitter Peter van der 

Velden het KWR-rapport aan de minister 

van Infrastructuur en Waterstaat,  

Cora van Nieuwenhuizen.20


