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3Eindrapportage Verkenning 

robuuste drinkwatervoorziening 
2040

De provincies hebben samen met drinkwater-

bedrijven in alle regio’s adaptieve strategieën 

voor een robuuste drinkwatervoorziening opge-

steld. De eindrapportage van dit proces is begin 

juli gepresenteerd in de Stuurgroep Water. Een 

samenvatting van de hoofdpunten.
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Petitie Maas in de wet
Jessica den Outer, meester in internationaal  

milieurecht en werkzaam als consultant, schrijf-

ster en spreker op het gebied van rechten voor de 

natuur, pleit ervoor om rivieren, te beginnen bij 

de Maas, een eigen rechtspersoonlijkheid te ge-

ven. Dit gebeurt al op andere plekken op aarde, 

zoals in Bangladesh, Nieuw-Zeeland, Australië, 

Ecuador en Colombia.

Infiltratie van water als 
oplossing voor watertekorten 

Vewin pleit samen met de waterschappen al eni-

ge tijd voor een watertransitie: van waterafvoer 

naar water vasthouden. Eén van de methoden 

om meer water vast te houden in een gebied is 

infiltratie. Brabant Water en PWN werken hier al 

mee in de praktijk.
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