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Minister Cora van Nieuwenhuizen op bezoek bij Annette Ottolini, algemeen directeur Evides.

Minister Van Nieuwenhuizen bezoekt
drinkwatersector
Op 15 juni bezocht minister Cora van Nieuwenhuizen de drinkwatersector. Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf,
en Peter van der Velden, voorzitter Vewin, ontvingen haar op de
productielocatie Berenplaat van Evides. Het bezoek stond in het
teken van corona en droogte.

Droog, warm weer en veel mensen thuis zorgden plaatselijk voor
een zeer hoge watervraag. ‘Ik zou een oproep willen doen aan mensen: Verspil water niet, want het komt niet zomaar schoon uit de
kraan’, aldus Van Nieuwenhuizen.

Waterkwaliteit en samenwerking waterketen
Drinkwaterkwaliteit gegarandeerd
Ottolini vertelde dat drinkwater goed beschermd is tegen het
coronavirus en dat de kwaliteit nooit in het geding is geweest.
Legionellapreventie kwam ook aan bod; bij het opnieuw opstarten
na de lockdown is het doorspoelen van leidingen belangrijk. Alle
drinkwaterbedrijven hebben hier aandacht voor gevraagd.

Continuïteit en werkzaamheden
De drinkwatersector was goed voorbereid op de pandemie en de
werkzaamheden zijn zoveel mogelijk gecontinueerd. Vanwege
hygiëne zijn klanten niet afgesloten en drinkwaterbedrijven zijn
coulant bij betalingsproblemen. Van Nieuwenhuizen: ‘Juist in deze
coronatijd beseffen we hoe belangrijk drinkwater is; je hebt het iedere dag nodig om meerdere keren je handen te wassen enzovoort.’

Droogte en corona
Ottolini lichtte toe dat rivieren die worden gebruikt voor drinkwaterbereiding lage afvoeren hebben en plaatselijk verhoogde
chloridegehaltes. Overeenstemming was er over de noodzaak van
goed grondwaterbeheer (water beter vasthouden), ook over grenzen
heen. Van der Velden benadrukte dat de sector blij is nu officieel
deel uit te maken van de crisisstructuur droogte van IenW.
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Vewin vroeg aandacht voor:
- extra inspanningen en afstemming met andere beleidsterreinen
bij verbetering van de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen;
- prioritering van drinkwaterbronnen bij planvorming rondom de
Kaderrichtlijn Water;
- vervolg op het Bestuursakkoord Water (BAW);
- gelijkstellen van de interventiewaarden voor PFAS in grondwaterbronnen aan de normen voor drinkwater.

Rondleiding productielocatie
Paul van Versendaal (regiohoofd Berenplaat) leidde vervolgens
de minister rond en gaf uitleg over het zuiveringsproces middels
coagulatie, snelfiltratie, uv-licht en actief koolfilters. Buiten bezocht
de minister het vernieuwde hogedrukpompstation en de reinwaterkelders. De minister stelde veel vragen en was erg geïnteresseerd in
de drinkwaterbereiding.
Tijdens het bezoek nam Cora van Nieuwenhuizen een korte videoboodschap op: bit.ly/ministerevides.
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‘Juist in deze coronatijd beseffen we
hoe belangrijk drinkwater is’

