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Jaarrapportage drinkwaterkwaliteit 2021 en 
bedrijfsverslagen drinkwatersector 2021 

Aanleiding 
Hierbij ontvangt u het rapport ‘Drinkwaterkwaliteit 2021’. Met de rapportage geeft 
de ILT invulling aan haar wettelijke taak om jaarlijks verslag te doen van de 
kwaliteit van het Nederlandse drinkwater. Daarnaast ontvangt u de 
‘bedrijfsverslagen 2021’ van de tien drinkwaterbedrijven in Nederland. De 
bedrijfsverslagen worden jaarlijks aan de ILT toegezonden en geven inzicht in de 
financiële resultaten van de drinkwaterbedrijven. Verder leg ik u een brief aan de 
Tweede kamer voor ter ondertekening waarmee u de Kamer de rapportage en de 
bedrijfsverslagen doet toekomen. 

Geadviseerd besluit 
Kennis te nemen van de jaarrapportage Drinkwaterkwaliteit 2021 en de 
bedrijfsverslagen 2021 en deze documenten aan te bieden aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
Rapport Drinkwaterkwaliteit 2021 
Als toezichthouder beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of 
het drinkwater voldoet aan de wettelijke normen van het Drinkwaterbesluit. Het 
doel van het wettelijk meetprogramma is controleren of de kwaliteit van het 
drinkwater na zuivering goed is en goed blijft tot het aankomt bij de consument.   
Het rapport Drinkwaterkwaliteit 2021 laat zien dat de drinkwaterbedrijven ook in 
2021 water van goede kwaliteit leverden. In het rapport staat onder meer het 
resultaat van de wettelijke meetprogramma's die de drinkwaterbedrijven hebben 
uitgevoerd. Als onderdeel van het wettelijke meetprogramma zijn er 544.006 
metingen uitgevoerd in 2021. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen 
aan de gestelde normen. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed op incidenten 
(zoals een incidentele normoverschrijding) en op verontreinigingen in het 
oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. 

Zie Kamerbrief



Pagina 2 van 3 

Datum 
30 november 2022 

Onze referentie 
ILT-2022/56753 

Opgesteld door 
ILT 
Informatie, netwerken en 
programmering 
Netwerken Leefomgeving en 
wonen 

Aan 
Minister 

Bijlage(n) 
2 

Bedrijfsverslagen 2021 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt in het kader van de 
doelmatigheid van de drinkwaterbedrijven toezicht op de totstandkoming van de 
drinkwatertarieven en op de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. De 
bedrijfsverslagen geven inzicht in de kostenopbouw van de drinkwatertarieven en 
het gerealiseerde bedrijfsresultaat over de wettelijke drinkwateractiviteiten.  
De bedrijfsverslagen zijn toegezonden in het kader van artikel 12 van de 
Drinkwaterwet. De drinkwaterbedrijven hebben de bedrijfsverslagen tijdig 
aangeleverd. Daarnaast beschikken de verslagen over een goedkeurende 
verklaring van een registeraccountant en geven ze inzicht in de wettelijk vereiste 
gegevens, waaronder de gerealiseerde vermogenskosten over het jaar 2021. 
Daarmee voldoen de 10 bedrijfsverslagen aan alle eisen die de Drinkwaterwet 
hieraan stelt. 

Krachtenveld 
De drinkwaterbedrijven hebben het meetprogramma uitgevoerd en de 
bedrijfsverslagen opgesteld. 

Communicatie 
Nadat de jaarrapportage is gedeeld met de Tweede Kamer zal de ILT ook 
communiceren over het rapport. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 

2 

ILT-2022/56751 
Brief Tweede kamer Rapport 
drinkwaterkwaliteit 2021 en 
Bedrijfsverslagen 
drinkwatersector 2021 

ILT-2022/ 56750  
Concept persbericht Levering 
drinkwater voldoet aan eisen 

Informerende kamerbrief met 
als bijlagen de Jaarrapportage 
drinkwaterkwaliteit 2021 en 10 
Bedrijfsverslagen 2021 van de 
drinkwaterbedrijven. 

Concept persbericht 

Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

25-11-2021 ILT-2022/56751 
Brief Tweede kamer Rapport 
drinkwaterkwaliteit 2021 en 
Bedrijfsverslagen 
drinkwatersector 2021 

Informerende kamerbrief met 
als bijlagen de Jaarrapportage 
drinkwaterkwaliteit 2021 en 10 
Bedrijfsverslagen 2021 van de 
drinkwaterbedrijven. 
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25-11-2021

25-11-2022

ILT-2022/56749  
Rapportage Drinkwaterkwaliteit 
2021 

ILT-2022/56763 
Bedrijfsverslag 2021 BW 

ILT-2022/56762 
Bedrijfsverslag 2021 Dunea 

ILT-2022/56761 
Bedrijfsverslag 2021 Evides 

ILT-2022/56760 
Bedrijfsverslag 2021 Oasen 

ILT-2022/56759 
Bedrijfsverslag 2021 PWN 

ILT-2022/56758 
Bedrijfsverslag 2021 Vitens 

ILT-2022/56757 
Bedrijfsverslag 2021 
Waterbedrijf Groningen 

ILT-2022/56756 
Bedrijfsverslag 2021 Waternet 

ILT-2022/56755 
Bedrijfsverslag 2021 WMD 

ILT-2022/56754 
Bedrijfsverslag 2021 WML 

Rapport drinkwaterkwaliteit over 
het jaar 2021. 

Bedrijfsverslagen van de 
drinkwaterbedrijven over het 
jaar 2021. 

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport 

 Persoonsgegevens


