
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer

 

2022Z05429 

Vragen van de leden Minhas en Peter de Groot (beiden VVD) aan de 
Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening over het bericht «Vewin: drinkwater voor 900.000 nieuwe 
woningen niet zeker» (ingezonden 22 maart 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Vewin: drinkwater voor 900.000 nieuwe 
woningen niet zeker»?1 

Vraag 2
Wat is uw reactie op het feit dat het vinden en benutten van nieuwe 
drinkwaterbronnen steeds moeizamer gaat en er daarom onzekerheid heerst 
of drinkwaterbedrijven straks drinkwater kunnen leveren voor alle nieuwe 
woningen tot 2030? 

Vraag 3
Kunt u toelichten wat de huidige staat is van de drinkwaterbronnen in 
Nederland en waarom het vinden en benutten van deze bronnen zo veel 
moeilijker is geworden en steeds moeilijker wordt? 

Vraag 4
In hoeverre worden drinkwaterbedrijven op dit moment betrokken bij de 
plannen van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor 
de bouw van 900.000 woningen tot 2030? Hoe gaat u een goede samenwer-
king tussen de (drink)watersector en de bouwsector waarborgen? 

Vraag 5
Hoe gaat u voorkomen dat het watersysteem nog verder onder druk komt te 
staan bij een nog altijd groeiende economie en bevolking? 

Vraag 6
Wat bedragen de concrete plannen om droogte, verzilting en een toene-
mende watervraag op te vangen? 

1 Waterforum, 18 maart 2022, Vewin: drinkwater voor 900.000 nieuwe woningen niet zeker 
(https://www.waterforum.net/vewin-drinkwater-voor-900-000-nieuwe-woningen-niet-zeker/)
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Vraag 7
Heeft u in beeld in hoeverre de drinkwaterbedrijven op dit moment in de 
drinkwaterbehoefte voor de bouw van nieuwe woningen tot 2030 kunnen 
voorzien? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit de bouwplannen tot 2030 niet 
verstoord? 

Vraag 8
Bent u het eens dat het waarborgen van een goede drinkwaterkwaliteit in 
Nederland een hoge prioriteit heeft en het als gevolg hiervan een volwaar-
dige plaats verdient in de nadere uitwerking van de Nationale Woon- en 
Bouwagenda en het programma Woningbouw? 

Vraag 9
Bent u ook van mening dat er dringend nieuwe bronnen voor drinkwater 
moeten worden aangewezen en beschermd en drinkwaterbedrijven meer 
ruimte (snellere vergunningverlening en meer financieringsruimte om te 
investeren in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit) moet 
worden geboden om deze bronnen ook daadwerkelijk te benutten? Hoe 
verhoudt zich dit tot de aangekondigde watertoets? 

Vraag 10
Bent u het eens dat – gezien het tien tot vijftien jaar duurt voordat het water 
van de nieuwe drinkwaterbronnen uit de kraan loopt – er door de rijksover-
heid dringend ondersteuning moet komen om samen met provincies 
aanvullende strategische voorraden aan te wijzen, deze te verankeren en een 
beschermde status te geven? 

Vraag 11
Heeft u in beeld welke duurzame waterbesparende technieken en innovaties – 
gericht op het verlagen van het gemiddelde- en piekgebruik en het beter 
vasthouden en (her)gebruiken van (regen)water – de beschikbaarheid en 
kwaliteit van drinkwater kunnen verbeteren?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Vragen 2


