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A  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE CODMMISSIE VOOR 
INFRASTRUCTUUR, WATERSTAAT EN OMGEVING1 

Vastgesteld 26 oktober 2022 

1. Inleiding  

De leden van de fractie van GroenLinks hebben kennisgenomen van het 
wetsvoorstel. Deze leden wensen de regering naar aanleiding van dit 
wetsvoorstel, dat een aantal relevante wetten verbetert en daarin een 
aantal aanpassingen aanbrengt in verband met de opening van de 
bottelfabriek voor drinkwater op Saba, een aantal vragen te stellen. 

2. Wijziging van de Wedb (bevorderen uitvoerbaarheid) en 
Warenwet Bes (afstemming drinkwater) (artikelen I en IV)  

De leden van de fractie van GroenLinks wijzen erop dat in de Eerste 
Kamer met enige regelmaat aandacht wordt besteed aan de bestaansze-
kerheid van de inwoners van de Antillen. Bij bezoeken van leden van de 
Eerste Kamer aan dit gebied wordt aan deze leden met enige regelmaat 
het signaal afgegeven dat zoet water zeer prijzig is en daardoor niet altijd 
voor iedereen toegankelijk. 

In het licht van de eerder gevoerde discussie in de vaste commissie voor 
Koninkrijksrelaties over armoede en kosten voor levensonderhoud2, 
wensen de leden van de fractie van GroenLinks de regering te vragen of, 
hoe en in welke mate bij de tariefvaststelling voor drinkwater het 
beheersbaar maken van de kosten voor levensonderhoud een leidend 
principe is. Daarnaast vernemen deze leden graag van de regering of het 

1 Samenstelling:
Atsma (CDA), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Pijlman (D66), Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman 
(50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), arbouw (VVD), Bezaan (PVV), Fiers (PvdA), Dessing (FVD), 
Geerdink (VVD), Janssen (SP), Kluit (GL), Van der Linden (Fractie-Nanninga), Meijer (VVD) 
(voorzitter), Moonen (D66), Nicolaï (PvdD), Prins (CDA), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), vacant 
(GL), Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Raven (OSF) en 
Karakus (PvdA) (ondervoorzitter).

2 Kamerstukken I 2021/22, 35 925, IV, G en toezegging T02784.
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openbaar lichaam Saba voldoende middelen heeft om dit te garanderen 
en eventueel te subsidiëren. Indien dit niet het geval is, vragen deze leden 
of de regering bereid is om hiervoor middelen ter beschikking te stellen 
zodat voor alle bewoners van Saba toegankelijk en betaalbaar zoet water 
kan worden gegarandeerd. 

De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving ziet met 
belangstelling uit naar de memorie van antwoord en ontvangt deze graag 
binnen vier weken na vaststelling van dit voorlopig verslag. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving,
Meijer 

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving,
Dragstra
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