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Koepels nemen hun verantwoordelijkheid

‘We willen sámen over
De samenwerking in de water
keten staat in het hele land stevig
in de steigers. Hoe krijg je zo’n
heterogene groep organisaties
– 393 gemeenten, 23 water
schappen en 10 drinkwater
bedrijven – in beweging, zonder
kapitein aan het stuurwiel?
De projectleiders van de drie
betrokken koepels – VNG, Unie
van Waterschappen en Vewin –
geven hun visie op de succes
factoren en kijken vooruit.

Hein van Stokkom (UvW), Hendrik Jan IJsinga (Vewin) en
Gert Dekker (VNG) in een rioolgemaal van het Hoogheem
raadschap van Delfland.
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