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Verbetering grondwater
kwaliteit nitraat in  
belangrijke fase
In de Landelijke Bestuursovereenkomst 

Aanpak Nitraat is eind 2017 afgesproken 

in kwetsbare grondwaterbeschermings-

gebieden de concentratie van nitraat 

terug te dringen tot onder de 50 mg/l in 

het uitspoelingswater uit de wortelzone. 

Eind juni komen Rijk, Interprovinciaal 

Overleg, Land- en Tuinbouw Organisatie 

en Vewin samen om te beoordelen of  

er voldoende perspectief is of dit gaat 

lukken. 

8 Toezicht op 
drinkwater

De Inspectie Leefomgeving en Transport 

is door de minister van Infrastructuur 

en Waterstaat aangewezen als integrale 

toezichthouder op de drinkwatersector. 

Hoe geeft de inspectie invulling aan het 

toezicht? Hoe ontwikkelt dat toezicht 

zich in de komende jaren? En hoe ziet 

volgens de inspectie het ideale toezicht 

voor de drinkwatersector eruit? Kees van 

Nieuwamerongen, directeur Publieke 

Instituties en Control, geeft antwoord. 

Marjan van Giezen 
neemt afscheid 

Na een periode van vijf jaar neemt 

Marjan van Giezen afscheid als manager 

en plaatsvervangend directeur Water, 

Ondergrond en Marien bij het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat. Op 

de dag van het interview (1 april) is ze 

net begonnen in haar nieuwe functie, 

afdelingshoofd Luchtruim en Regionale 

Luchthavens bij hetzelfde ministerie. 
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