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Werkbezoek Fahid Minhas 
(VVD)
Op 28 januari maakten de nieuwe water-

woordvoerder Fahid Minhas en zijn medewerker 

Mathijs Rooling kennis met de drinkwatersector 

en met Vewin. Dit gebeurde tijdens een 

werkbezoek op de productielocatie Heemskerk 

van drinkwaterbedrijf PWN. 

6

Mini-dossier Geothermie

In de aanloop naar de nieuwe Mijnbouwwet 

lichten Boukje van der Lecq en Graciela Jharap 

van toezichthouder SodM en onderzoekers Alice 

de Haan en Emmy Bergsma van de Algemene 

Rekenkamer hun bevindingen toe over de 

relatie geothermie/drinkwater/grondwater en de 

regie rol van de overheid. ‘Er zijn verbeteringen 

zichtbaar, maar ook nog de nodige zorgpunten.’

Zorgplicht voor 
drinkwater
Alle overheden in Nederland hebben een 

zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van 

de openbare drinkwatervoorziening. Hoe werkt 

deze zorgplicht in de praktijk? Voor veel nieuwe 

raadsleden en wethouders een actuele vraag. 

Wethouders van Zwijndrecht, Horst aan de 

Maas en Voerendaal laten zien hoe de zorgplicht 

drinkwater door de gemeente in de praktijk 

vorm krijgt. 22


