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Visie minister
Carola Schouten
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Bevlogen Guïljo
van Nuland stopt
na achttien jaar
Sinds de oprichting van Brabant Water
in 2002 was Guïljo van Nuland algemeen
directeur. Een functie die hij altijd met
hart en ziel heeft uitgevoerd. Maar na
achttien jaar legt hij zijn bestuursfunctie
neer. ‘Brabant Water is nog steeds mijn
passie. Het is de mooiste baan van de
wereld met betrokken medewerkers.’

Eurocommissaris
Sinkevičius over
waterbeleid

19

De Europese Commissie heeft onlangs
de EU Green Deal als routekaart voor
verduurzaming van de Europese
economie gepresenteerd. Virginijus
Sinkevičius is als Eurocommissaris
voor Milieu, Oceanen en Visserij
verantwoordelijk voor veel van de
wetsvoorstellen,
actieplannen
en
strategieën die als onderdeel van deze
Green Deal zijn aangekondigd. Een
goede aanleiding voor een interview.
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Het Planbureau voor de Leefomgeving
concludeerde onlangs in de Nationale
analyse
waterkwaliteit
dat
de
waterkwaliteit
in
Nederland
de
komende jaren naar verwachting verder
zal verbeteren, maar dat de doelen
van de Kaderrichtlijn Water zonder
aanvullende maatregelen niet (overal)
zullen worden gehaald. Minister Carola
Schouten geeft haar visie.
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