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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.
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WGO Water

'Meer ruimte voor investeringen 
drinkwater bedrijven'

In het Wetgevingsoverleg Water en Wadden 

op 1 december was er, behalve voor thema’s 

zoals waterbeschikbaarheid en de doelen van 

de Kaderrichtlijn Water (KRW), veel aandacht 

voor de WACC-problematiek en een grotere 

investeringsruimte voor de drinkwaterbedrijven. 

Verder kwamen de normen voor PFAS in drinkwater 

in relatie tot de indicatieve niveaus voor ernstige 

verontreiniging voor PFAS in grondwater aan de orde. 

Ook werd er gesproken over de recente gerechtelijke 

uitspraak om het verbod op bestrijdingsmiddelen 

buiten de landbouw terug te draaien. 

6 Stientje van Veldhoven

’Uitstoot schadelijke stoffen 
zoveel mogelijk voorkomen’

In de laatste maanden van dit kabinet is er nog 

een flink aantal watergerelateerde dossiers 

dat de aandacht opeist van de staatssecretaris 

van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van 

Veldhoven (D66). Rode draad daarin is de omgang 

met ongewenste en opkomende stoffen. De 

drinkwatervoorziening heeft al langere tijd een 

groeiende last van allerlei ongewenste chemische 

stoffen in het oppervlakte- en grondwater, de 

bronnen waaruit drinkwater wordt geproduceerd. 

Wat zijn de ambities van de staatssecretaris op dit 

gebied? 

Tien jaar BAW

Terugblikken en vooruitkijken

Dankzij het Bestuursakkoord Water (BAW) 

werken het Rijk, de VNG, het IPO, de Unie van 

Waterschappen en Vewin sinds 2011 landelijk 

intensiever en succesvoller samen. Hetzelfde 

geldt voor de regionale samenwerking tussen 

de overheden en drinkwaterbedrijven. Goede 

communicatie, duidelijke verantwoordelijkheden 

en kosteneffectief samenwerken zijn de destijds 

afgesproken speerpunten. In 2021 eindigt het BAW. 

Sander Mager (UvW), Breunis van de Weerd (VNG) en 

Riksta Zwart (Vewin) blikken terug én kijken vooruit. 10


