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Europa en
drinkwater
Naar aanleiding van de verkiezingen
voor het Europees Parlement in 2019
geven acht Europarlementariërs hun
visie op water en op EU-waterwetgeving,
zoals de Kaderrichtlijn Water, de
Drinkwaterrichtlijn en de Richtlijn
Stedelijk Afvalwater.

Net als veel andere Nederlandse
bedrijven hebben ook de drink
waterbedrijven te maken met PFAS,
zoals GenX. Prof. dr. Annemarie van
Wezel zet de risico’s van deze persistente
en veelal giftige nieuwe stoffen op een
rijtje en geeft oplossingsrichtingen aan
voor de aanpak van dit probleem.

Eindrapport
Beleidstafel Droogte
In december 2019 is de eindrapportage
van de Beleidstafel Droogte aangeboden
aan de Tweede Kamer. De voorzitter
van deze Tafel, directeur-generaal Peter
Heij (IenW), kijkt terug op de bereikte
resultaten en de opbrengsten van dit
multidisciplinaire overleg.
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