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Drinkwatertarieven 2022
Per 1 januari 2021 stijgt de prijs voor
drinkwater met 7 cent per duizend
liter. Ook het tarief voor vastrecht gaat
omhoog. Huishoudens met een standaard aansluiting gaan € 4,06 per jaar
meer betalen in vergelijking tot 2021.
De prijsstijging is nodig omdat onze
kosten zijn gestegen, onder andere
door de hoge energieprijzen. Bovendien
moeten wij de komende jaren flink
investeren in ons huidige systeem van
bronnen en leidingnet. Daarmee – en met
nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken
breiden wij stapsgewijs de productiecapaciteit uit, zodat u ook in de toekomst
kunt blijven genieten van lekker en
betrouwbaar drinkwater, 24 uur per dag.

WAT VERANDERT ER NOG MEER?
Onze nieuwe tarieven zijn niet de enige
verandering op uw waterrekening. De
‘bijdrage precario’ verdwijnt namelijk in
2022. De hoogte hiervan was per gemeente
verschillend. Of uw drinkwaterrekening in
2022 hoger of lager wordt, hangt daarom
mede af van de gemeente waar u woont.
TARIEFCALCULATOR
Wilt u weten wat het effect van de nieuwe
tarieven in uw persoonlijke situatie is?
Met de tariefcalculator op onze website
kunt u op basis van uw woonplaats en
gezinssamenstelling een indicatie krijgen
van uw drinkwaterrekening in 2022.
Ga voor ons volledige tarievenoverzicht en
de tariefcalculator naar dunea.nl/tarieven.

Zo is uw waterrekening opgebouwd:
4. Btw 9%
Btw wordt berekend over
het totaal van 1 t/m 3

3. Belasting op Leidingwater
Overheidsheffing, voorlopig tarief
€ 0,354 per 1.000 liter

2. Vastrecht
€ 64,42 bij een capaciteit van
1.500 liter per uur (dit geldt voor
de meeste huishoudens)

1. Water
€ 1,07 per 1.000 liter

Volg onze social
media kanalen!

Tapkranen in
winterslaap

@DeTapuit
@detapuit
@duingebieden_dunea
Duinwachter Ruben maakte deze foto
van het Oranje Mosbekertje, een van
de vele bijzondere soorten in Nationaal
Park Hollandse Duinen.

Collega Jan sluit handmatig onze
openbare tapkranen af.

Van half november t/m eind maart zijn onze
openbare tapkranen in ‘winterslaap’. Dit
doen we om schade te voorkomen. Bij lage
temperaturen bestaat namelijk het risico
dat de waterleiding bevriest. Ditzelfde
risico geldt ook voor uw buitenkraan en
verwarmingsleidingen thuis. Bekijk wat u
kunt doen om schade te voorkomen op
dunea.nl/vorst.

Bewust & duurzaam watergebruik,
het hele jaar door!

Winterbegrazing

De bevolking in de regio groeit harder dan
verwacht. Niet in 2040 maar al in 2035 zijn
er 1,5 miljoen mensen. Dat zijn 220 duizend
inwoners méér dan in 2020. En iedereen
heeft kraanwater nodig. Dunea werkt hier
de komende 20 jaar hard aan, maar ook u
kunt helpen!

Tussen 1 oktober en 1 maart kunt u koeien, paarden en schapen tegenkomen op het
fiets-, wandel- of ruiterpad tussen Scheveningen en Katwijk. Zij helpen ons de natuur
te beheren en mogen in deze periode kiezen of ze ten oosten of ten westen van het
fietspad grazen. Staan zij op de weg en in de weg? Verminder dan vaart en passeer ze
ruim en rustig, om ze niet te laten schrikken. Voer de dieren niet; er is ruim voldoende
voedsel voor ze beschikbaar en er is geen beter voer dan wat ze in de natuur vinden.

Het huidige waterwinsysteem met de duinen
heeft grenzen. Daarom moet Dunea het
aantal bronnen en de productiecapaciteit
uitbreiden. Hiervoor is ruimte, tijd en regionale samenwerking nodig. Als gemeenten,
bedrijven en huishoudens bewust met water
omgaan, kunnen we samen zorgen dat vraag
en aanbod in balans blijven.
DUURZAAM KAN OOK COMFORTABEL ZIJN
Techniek kan ons helpen om bewust en
duurzaam met water om te gaan en ervan
te blijven genieten. Niet al het water dat je

nodig hebt, hoeft van drinkwaterkwaliteit te
zijn. Bovendien kun je water meerdere keren
gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld regenwater
opvangen en gebruiken voor de tuin, maar
ook voor de wasmachine en daarna nog eens
voor het toilet. Nu zijn de meeste woningen
nog niet daarop ingericht, maar met behulp
van techniek kunnen we slimme oplossingen
makkelijker en comfortabeler maken.
Dunea voert al gesprekken met gemeenten,
projectontwikkelaars en bouwbedrijven om
nieuwbouw ‘waterduurzaam’ te ontwerpen.
Ook helpen we uitvinders om producten
op de markt te brengen die watergebruik in
bestaande bouw veilig kan helpen verminderen. Natuurlijk blijven ook de oude tips
helpen: douche niet vaker en langer dan nodig
is en gebruik op het toilet de korte spoeling.
Meer tips op dunea.nl/waterbewust

Werkzaamheden in de duinen
In de herfst en winter voert Dunea
verschillende beheerwerkzaamheden uit
in Meijendel en Solleveld. Deze werkzaamheden zijn erop gericht onze
natuurgebieden gezond te houden. Denk
hierbij aan het creëren van open plekken
in het duinbos, zodat jonge bomen de
kans krijgen te groeien. Ook gaan we
soorten tegen die niet in het duingebied
horen, zodat inheemse soorten zich
volop kunnen ontwikkelen.

U kunt tijdens uw bezoek aan Meijendel
en Solleveld geluidoverlast van motorkettingzagen ondervinden. Daarnaast
kan er meer werkverkeer zijn dan gebruikelijk. Als recreant heeft u te allen tijde
voorrang. Indien noodzakelijk worden
omleidingen of afzettingen ter plaatse
aangegeven.
Kijk voor meer informatie op
dunea.nl/duinen/werkzaamheden

Pim Wijnakker, winnaar innovatiewedstrijd 50-literhuis, bedacht een regenwatertoilet.
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