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Vewin heeft onlangs het Tarievenoverzicht
drinkwater 2014 gepubliceerd. Dit over
zicht is in samenwerking met de drink
waterbedrijven gemaakt en geeft een
compleet overzicht van de in 2014 geldende
tarieven voor aansluiting en levering van
drinkwater in Nederland.
Het Tarievenoverzicht 2014 is te raad
plegen via de website www.vewin.nl. of via
deze QR-code:

Website International
Drinking Water Projects
Op 17 april lanceert Vewin idwp.nl,
een overzicht van alle internationale
projecten op het gebied van ontwikke
lingssamenwerking van de Nederlandse
drinkwaterbedrijven. Dagelijks delen
zij wereldwijd hun kennis, om in andere
landen schoon drinkwater net zo van
zelfsprekend te maken als bij ons.
Dit doen de drinkwaterbedrijven vanuit
hun maatschappelijke verantwoorde
lijkheid en het besef dat de knowhow,
die in 150 jaar Nederlandse drinkwater
voorziening is opgebouwd, ook elders
hard nodig is. Andersom leveren deze
activiteiten weer nieuwe kennis op voor
de drinkwaterbedrijven. Bovendien
maken ze de sector tot een aantrekke
lijke werkgever waar medewerkers hun
ervaring en competenties wereldwijd
kunnen vergroten.
Het gaat bij deze projecten vaak om on
derwerpen zoals: kennis en kunde over
dragen, zorgen voor een goed georgani
seerd waterbedrijf, trainen van lokaal
management, zorgen dat de kosten van
drinkwatervoorziening worden gedekt
door inkomsten, lekverliezen terugbren
gen en extra aansluitingen realiseren om
zo de bedrijfsvoering van waterbedrijven
in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Première Vewin-film ‘Gewoon Kraanwater’
Tijdens het afscheid van Theo Schmitz als directeur van Vewin, op donderdag 17 april a.s.,
vindt de première van de film ‘Gewoon Kraanwater’ plaats, waarin het bijzondere verhaal
van alledaags Nederlands kraanwater wordt belicht.
Lekker, gezond en betrouwbaar drinkwater: het lijkt zo vanzelfsprekend dat we bijna
vergeten wat erbij komt kijken om het te maken. Maar de tien Nederlandse drinkwater
bedrijven moeten heel wat werk verrichten voor het zo ver is. Van verschillende bronnen
(grondwater, oppervlaktewater en duinwater) produceren ze met behulp van de meest
geavanceerde en milieuvriendelijke technieken lekker en betrouwbaar drinkwater.
‘Gewoon Kraanwater’ geeft een actueel beeld van de sector en van de diversiteit aan toe
gepaste technieken, die vaak zelf ontwikkeld zijn. De film laat zien hoe de drinkwater
bedrijven – van hun voortdurende drive naar innovatie en duurzaamheid – continu wer
ken aan kwalitatief goed drinkwater voor vandaag en morgen.
Bovenal maakt ‘Gewoon Kraanwater’ duidelijk dat ons kraanwater eigenlijk helemaal niet
zo gewoon is; iets waar elke Nederlander best trots op mag zijn!
De film is vanaf 17 april te zien op www.vewin.nl
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Vaak wordt in publiek-private partner
schappen samengewerkt met (inter
nationale) donoren en lokale water
bedrijven en overheden. De Nederlandse
drinkwaterbedrijven opereren veelal via
Water Operators Partnerships (WOP’s)
waarin langdurig wordt samengewerkt
met lokale waterbedrijven. Doel: zelfstan
dige waterbedrijven die voldoende veilig
drinkwater produceren en distribueren.

Drinkwaterwet
In de Drinkwaterwet is vastgelegd, dat
drinkwaterbedrijven maximaal 1 % van
de omzet mogen besteden aan drink
waterprojecten in ontwikkelingslanden.
De site idwp.nl geeft een overzicht van
deze projecten en de resultaten.
Vanaf 17 april:
scan de QR of ga
naar www.idwp.nl

