
PERSBERICHT - Joost van Oostrum nieuwe voorzitter Stichting RIONED 

  

Per 1 september is Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland, onafhankelijk 

voorzitter van Stichting RIONED. Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk 

waterbeheer. Hij volgt Hans Gaillard, burgemeester van Son en Breugel, op die aftreedt 

vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn.  

Van Oostrum: “Grote regenbuien en water op straat komen steeds vaker voor en vergen 

aanpassingen en acceptatie in onze samenleving. Ik vind het heel bijzonder om bij te 

dragen aan dit belangrijke onderwerp van de toekomst. Ik hoef het ook steeds minder 

vaak uit te leggen. Dat komt doordat riolering en stedelijk water steeds zichtbaarder 

worden in de openbare ruimte. Vroeger ging het vooral over rioolbuizen ondergronds. Nu 

spelen ondergrond én bovengrond allebei een belangrijke rol in het vakgebied.” 

  

Bij Stichting RIONED zijn vrijwel alle organisaties aangesloten die actief zijn op gebied van 

stedelijk waterbeheer in Nederland: gemeenten, waterschappen, provincies, rijk, 

adviesbureaus, leveranciers, aannemers, inspectiebedrijven en onderwijsinstellingen. 

Stichting RIONED zorgt voor kennis voor de professional en komt op voor het belang van 

stedelijk waterbeheer: het goed zorgen voor afval-, hemel- en grondwater in de steden en 

dorpen. 

  

Het bestuur van Stichting RIONED bestaat per 1 september 2019 uit: 

 Joost van Oostrum (burgemeester Berkelland), onafhankelijk (voorzitter) 

 Marieke Moorman (burgemeester Bernheze), namens de gemeenten 

 Stefan Kuks (watergraaf Vechtstromen), namens de waterschappen  

 Hans Mascini (algemeen directeur Kijlstra Beton), namens de bouw- en 

productiebedrijven 

 Robbert Loos (directeur Vereniging Afvalbedrijven), namens de dienstverlenende 

bedrijven 

 Jan Busstra, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (waarnemer) 

  

 
Informatie en contact 

Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED 

0318 – 631 111 

06 – 228 032 65 

hugo.gastkemper@rioned.org  

www.riool.net  (voor de vakwereld) 

www.riool.info  (voor het brede publiek) 

  

 
Over Stichting RIONED 

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn 

er voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Inspelend op nieuwe opgaven en 

mogelijkheden komen wij op voor het belang van stedelijk waterbeheer: goed zorgen 

voor afval-, hemel- en grondwater in de steden en dorpen. Wij begrijpen en ondersteunen 

de vakwereld. 

Meer over Stichting RIONED. 

Volg ons op: Twitter | LinkedIn | Facebook 
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