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Antwoord van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 31 

augustus 2022)

Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat de rekening voor drinkwater fors duurder gaat 
worden?1

Antwoord 1
Ja, de komende jaren zullen de drinkwatertarieven stijgen. De tarieven van 
drinkwater dienen kostendekkend te zijn (artikel 11 van de Drinkwaterwet). Als de 
kosten die de drinkwaterbedrijven maken voor productie en levering toenemen 
mogen de drinkwaterbedrijven hun tarieven verhogen. De komende jaren 
verwachten de drinkwaterbedrijven veel meer te moeten investeren en zullen de 
tarieven daarom naar verwachting stijgen.

Vraag 2
Deelt u de mening dat drinkwater een primaire levensbehoefte is? Zo ja deelt u de 
mening dat 30 tot 35% prijsstijging (10% inflatie, 20 tot 25% investeringen 
vanwege klimaatgedram) onaanvaardbaar is?

Antwoord 2
Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Toegankelijkheid tot voldoende en veilig 
drinkwater voor iedereen is belangrijk voor de volksgezondheid en ook een 
Europese verplichting. Betaalbaarheid van drinkwater is in dit kader erg belangrijk.
Dat de drinktarieven komend jaar stijgen met 30 tot 35% is niet aan de orde. 
Vitens geeft in het artikel aan dat zij voor komend jaar een tariefstijging van 10% 
verwacht, het is aan de aandeelhouders van Vitens om daarover te beslissen. 

Vraag 3
Heeft u, zeker gezien het feit dat de bevolking al te kampen heeft met vele zaken 
die duurder worden, de bereidheid inzet te leveren om een prijsstijging op de 
primaire levensbehoefte drinkwater te voorkomen? Zo ja, graag een gedetailleerd 
antwoord hoe u dat gaat bewerkstelligen. 

Antwoord 3
De drinkwatertarieven worden jaarlijks vastgesteld door de drinkwaterbedrijven. 
Als de kosten van de drinkwaterbedrijven stijgen, dan zullen de tarieven mee 
stijgen, dit is wettelijk zo bepaald. In algemene zin is het kabinet zich zeker bewust
van de gevolgen die de inflatie van de afgelopen maanden heeft, en bekijkt het op 
welke wijze deze gevolgen te bestrijden zijn.

Vraag 4

Bent u het eens met het streven om voor de voorziening in ons drinkwater volledig 

soeverein te zijn en dus onafhankelijk van het buitenland?  

1 Het Parool, 8 augustus 2022, «Rekening drinkwater volgend jaar fiks hoger door inflatie», 
https://www.parool.nl/nederland/rekening-drinkwater-volgend-jaar-fiks-hoger-door-
inflatie~b36c064e/

https://www.parool.nl/nederland/rekening-drinkwater-volgend-jaar-fiks-hoger-door-inflatie~b36c064e/
https://www.parool.nl/nederland/rekening-drinkwater-volgend-jaar-fiks-hoger-door-inflatie~b36c064e/


Antwoord 4
We zijn afhankelijk van de natuur en geografische ligging van ons land. De 
watersystemen waar wij ons drinkwater uit bereiden, zowel grondwater als 
oppervlaktewater, zijn grensoverschrijdend. Volledig onafhankelijk zijn van het 
buitenland is daardoor niet mogelijk.




