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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van WMD over het jaat 2014. Een jaar van steeds scherper

wordend toezicht en meer vraag naar transparantie, zowel vanuit de regionale ats vanuit
de centra[e overheid.
Het was ook een jaar van transitie.

Het eind 2013 uitgebrachte advies van de projectgroep WMDzo2o is door directie, raad
van commissarissen en aandeethouders omarmd. Een advies dat Leidde tot herordening
van onze taken ats drinkwaterbedrijf en het neerzetten van een geheeI nieuwe
(

organisatiestructuur. Hierbinnen is veeI aandacht gegeven aan projectmatig werken.
Nieuwe managers en teamteiders zijn aangestetd. Eind 2014was de geheeI vernieuwde
organisatie ktaar om in 2015 aan de stag te gaan.
ln 2014 werd duidetijk dat er ten aanzien van het leidingnet nog veel te doen was. De storm
in november van 2013 legde feittoos de vinger op de zwakke pl.ekken van ons leidingnet.
ln2014 was het dan ook onze taak om daar in hoog tempo wat aan te doen. Door het

treffen van maatregeten en het nog snelter vervangen van oude asbestcementleidingen is
het getukt om het aanta[ leidingbreuken in 2014 met 400/o te verminderen. Een resuttaat
waar we trots op zijn. We zetten dit beteid in 2015 en verdere jaren voort tot atte zwakke
onderdeten in het Leidingnet zijn vervangen.
0ok tiep het uitdagende project van de drinkwatertevering aan Waterbedrijf Groningen
in Zuidoost Drenthe ats rode draad door het jaar. De aanteg van de 5o km [ange

transportteiding is een omvangrijk project dat we voor een groot deel in eigen beheer
uitvoeren. Een project dat het stuitstuk vormt van de koppeting van de noordetijke

drinkwaterinfrastructuur. Een goede zaak voor zoweI de Groningse ats Drentse
drinkwaterklant die doordeze koppetingen tussen de beide bedrijven kan rekenen op een
hoge mate van leveringszekerheid en dus betrouwbaarheid.
De wijzigingen in de verslaggevingsvoorschriften en de toepassing daarvan hebben ats

gevotg dat het resuttaat in 2014 ingrijpend wordt beïnvtoed. Naar verwachting zaI het

resuttaat in 2015 pos¡tief zijn, hetgeen eveneens de sotvabititeitspositie per utt¡mo 2015
positief zaI be'Ínvtoeden.
WMD is een bedrijf met enthousiaste medewerkers die met etkaar zorgen voor een

betrouwbare drinkwatervoorziening in Drenthe. Een drinkwaterbedrijf waar de ktant maar
ook de medewerker trots op kan zijn.
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AandeeLhouders, râad van
commissarissen, d¡rectie en
ondernemingsraad
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Voorstel aan de aandeethouders

Híerbij bieden wij u het door de directie
opgestetde jaarversla g 2014 van
NV Waterteidingmaatschappij Drenthe aan met
daarin opgenomen de jaarrekening over 201{.

Het jaarverstag en de jaarrekening zijn met de

directie besproken in een vergadering van de raad van
commissarissen waarbij ook de accountant aanwezig was.
De enketvoudige winst- en vertiesrekening over 2014 stuit
met een negatief satdo van € 2.874.ooo Igeconsotideerd

€ 1.322.000 negatief).
Voorgesteld wordt het verties in mindering te brengen op
de a[gemene reserve.
De atgemene vergadering van aandeethouders wordt
voorgestetd de jaarrekening vast te stetten.

Aan de algemene vergadering van aandeethouders
wordt tevens voorgestetd voor het jaar 2014 decharge te
vertenen aan de bestuurder voor het gevoerde bestuur
en de leden van de raad van commissarissen voor het
gevoerde toezicht.

Assen,

Namens de raad van commissarissen
G.J. Jansen, voorzitter
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Bericht van de raad van
commtssanssen
¡

JAARREKENING
De bestuurder van NV Waterteidingmaatschappij Drenthe
heeft ons de door hem opgemaakte jaarrekening over het
jaar 2014 voorgetegd, samen met het verstag over het door
de directie gevoerde bel.eid. De raad van commissarissen
heeft de opgemaakte jaarrekening over 2014 laten toetsen
door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De
controteverktaring is in dit verslag opgenomen.

Wij hebben het verstag inctusief jaarrekening, in
aanwezigheid van de accountant en de manager
Financieel economische zaken van WMD, met de
bestuurder besproken. Wij stel.Len de atgemene
vergadering van aandeethouders voor om het
directieverstag, de jaarrekening en de vertiesbestemmin
vast te stetten.
Daarnaast verzoeken wij de algemene vergadering van
aandeethouders voor het jaar Zot4 decharge te vertenen
aan de directie voor haar bestuuren aan de [eden van de
raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht
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SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN
De leden van de raad van commissarissen worden
benoemd door de atgemene vergadering van
aandeethouders voor een periode van /¡ jaar. Het
aantaI commissarissen wordt bepaatd door de raad
van commissarissen zetf en bedraagt minimaaI vier en
maximaal acht leden. Door de raad wordt een standaard
bezetting van zes leden aangehouden.
De commissaris die op voordracht van Gedeputeerde
Staten van de provincie Drenthe wordt benoemd is
statutair de voorzitter van de raad van commissarissen.
Daarnaast beschikken de vo[gende drie ctusters van
aandee[houders het recht van voordracht:
Ctuster gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenvetd
en ïynaarto;
Ctuster gemeenten Borger-0doorn, Coevorden en
Emmen;
Ctustergemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe,
Westervetd en De Wotden.

-
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Twee leden worden voorgedragen door de raad van
commissarissen, waarbij het versterkte aanbeve[i ngsrecht
van de ondernemingsraad getdt.
De ondernemingsraad beveett kandidaten aan voor de
voordracht door de raad aan de atgemene vergadering van
aa n deetho ude rs.
Per 1 decembet 2ol4is mevrouw M.L. IMartiesl van Wijhe
door de atgemene vergadering van aandeethouders
benoemd.
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van
kracht. Deze wet heeft onder meer ats doel om een meer
evenwichtige verdeting tussen mannen en vrouwen te
bereiken in het bestuur en de raad van commissarissen.
Met een evenwichtige verde[ing wordt bedoetd dat
minimaal 30% van de zetets wordt bezet door mannen en
ook minimaa[ 30% door vrouwen. Ul.timo 2014 voldoet de
raad hier niet aan. Bij toekomstige benoemingen wordt
gestreefd naar een meer evenwichtige verdeting.

Bij de samenstetting wordt er op toegezien dat
de votgende kennisgebieden binnen de raad
vertegenwoordigd zijn:
- Kennis en ervaring bij overheid, openbaar bestuur e.d.
- Kennis en ervaring op f inancieel gebied: bijzondere
kennis van en ervaring in projecten of deelnemingen
buiten Nedertand is een pre.
- Kennis en ervaring in het bedrijfsteven; ervaring in en
daadwerkel.ijk functionerend op dlrectieniveau in een
middetgrote profit onderneming.
- Kennis van en ervaring in arbeidsverhoudingen/sociaa[

-

bel.eid.

Kennis en ervaring op het gebied van water, mitieu,
ecotogìe of natuur.

Binnen de huidige raad zijn bovengenoemde
kennisgebieden vertegenwoordigd.

KORTE BESCHRIJVING LEDEN RAAD VAN
COMMISSARISSEN PER 31 DECEMBER 2014

De heer B.J. Bouwmeester [28 juni t959), burgemeester
van de gemeente Coevorden. Benoemd in 2013 op
voordracht van de gemeenten Borger-0doorn, Coevorden
en Emmen. Aftredend in maart 201l. Retevante
nevenfuncties: [id bestuur Veil.igheidsregio Drenthe,
voorzitter Energiecoöperatie Coevorden, voorzitter Drents
portefeuittehoudersoverteg Milieu en Mobititeit.
De heer T. Eerenstein [to september 1952), voorheen
wethouder van de gemeente Hoogeveen. Benoemd
in 2011 op voordracht van de gemeenten Hoogeveen,
Midden-Drenthe, Westervetd en De Wotden. Aftredend in
oktober 2015. De heer Eerenstein vervutt geen relevante
nevenfuncties in retatie tot zijn functie bij WMD.
De heer Sj.

Kremer (30 oktober

19451,

thans

gepensioneerd, voorheen burgemeestervan de gemeente
De Wotden. Benoemd in 2013 op voordracht van de raad
van commissarissen waarbij de aanbeveting van de
ondernemi n gsraad werd gevol.gd. Af getreden per
g december 2015. De heer Kremer vervutt geen relevante
nevenfuncties in retatie tot zijn functie blj WMD.
De heer J.H. van der Laan [l juti 19501 burgemeester van
de gemeente Noordenvetd. Vice voorzitter van de raad van
commissarissen. ln 2007 benoemd op voordracht van de
gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenvetd en Tynaarto.
ln 2013 opnieuw herbenoemd voor een periode van ( jaar.
Aftredend in december 2017.De heerVan der Laan vervutt
geen retevante nevenfuncties in retatie tot zijn functie bij
WMD.

Mevrouw M.L. van Wijhe ó aprit tgó51, directeur Van
Wijhe Verf B.V. Benoemd in 2014 op voordracht van
de raad van commissarissen waarbij de aanbeveting
van de ondernemingsraad werd gevotgd. Aftredend in
december 2018. Mevrouw Van Wijhe vervutt geen retevante
nevenfuncties in retatie tot haar functie bij WMD.
f

EVALUATIE FUNCTIONEREN
zijn van mening dat de samenstetting van de raad
zodanig is, dat op juiste wijze toezicht kan worden
uitgeoefend en dat de leden ten opzichte van elkaar en de
bestuurder onaf hankel.ijk kunnen opereren. Doorgaans
zijn al.l.e leden van de rvc aanwezig bij iedere vergadering.
Deze hoge opkomst heeft een positief effect op het
functioneren van de raad. De raad heeft in een aparte
bijeenkomst het eigen functioneren besproken. Uit de
evatuatie kwam naar voren dat er meer aandacht moet
zijn voor teambuitding. ln 2015 zutten wij hier nader
invutl.ing aan geven.

Wi.j

At[e commissarissen hebben de Nederlandse nationatiteit.
De heer G.J. Jansen [7 november 194ó1, thans
gepensioneerd, voorheen Commissaris van de Koningin
in Overijssel. Benoemd in 2013 op voordracht van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Aftredend in maart
201l. Voorzitter van de raad van commissarissen.
Relevante nevenf uncties: bestuurs[id NationaaI
Groenfonds, voorzitter I nnovatienetwerk, voorzitter
Faunafonds, voorzitter Waarderingskamer, adviseur en
toezichthouder pubtieke en semipublieke sector, tid RvT
Staatsbosbeheer, lid RvT Rijksmuseum Twenthe.
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INVULLING TOEZICHT

a

|n2014 heeft de raad van commissarissen zeven maaI
vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Tijdens
deze vergaderingen en in de contacten met de bestuurder
hebben we gesproken over de strategische positie van
WMD, de governancestructuur, de behaalde resuttaten
en het financieel. beteid, de reorganisatie en atLe overige
retevante zaken die onder de aandacht van de raad
kwamen of werden gebracht. ln 2014 werden onder meer
de votgende onderwerpen behande[d:
a
o

a

a

Jaarrekening 2013, voorstet winstbestemming en het
verslag van de accountant.
0ptimalisatie drinkwatervoorziening door extra
investeringen voor het versnetd vervangen van stechte
asbestcementteidingen, maatregeten om het aantaI
ondermaatse leveringsminuten terug te brengen en de
aanleg van 50 km transportl.eiding door het HunzedaL
van Annen naar Setlingen.
Fusie van Watertaboratorium Noord B.V. met het
[aboratorium van de waterschappen Hunze en Aa's en

rzijtvest.
Herziening governancestructuur als gevoLg van
wijzigingen in wetgeving en herziening van de
code Tabaksblat en commissie Frijns. De herijking
heeft geteid tot wijziging van de statuten van de
vennootschap, directiestatuut, regtement raad van
commissarissen, klokken[uidersregetin g en regtement
auditcommissie.
Reorganisatie WMD. Een interne projectgroep 2020
heeft in Zot3 uitgebreid onderzoek gedaan naar de
gewenste organisatievorm en de hierbij passende
bezetting met het oog op de toekomst. De uitkomsten
van de projectgroep zijn door drie onafhankel.ijke
N oo rd e
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vervotgens een besluit genomen ten aanzien van de
toekomstontwikketing van WMD en deze voorgel.egd
aan de raad van commissarissen. ln januari is de
raad akkoord gegaan met de door de bestuurder
voorgestetde richtl.ijnen en heeft hem gemachtigd
alte verdere benodigde stappen te zetten om tot
invoering over te gaan. Vanuit de raad was de heer
Bouwmeester ktankbord voor de directie en hebben
er regetmatig contact- en rapportagemomenten
ptaatsgevonden. Een aantaI commissarissen was op 3
november 2ol4aanwezig in een speciate bijeenkomst
die gol.d a[s start van de nieuwe organisatie.

Toekomstverkennin g WM D. 0p nadru kkel.ijke we ns van
de Atgemene Vergadering hebben de bestuurder en
raad een voorstel gedaan voor het uitvoeren van een
onderzoek naar de strategische positie van WMD in de
waterketen door een externe onderzoekscommissie.
De raad heeft dit bestuit ten aanzien van de beoogde
ontwikketrichting voorgetegd aan de aandeethouders.
De aandeethouders hebben hiervan kennis genomen
en daarbij de wens geuit aanvuttend nog een
toekomstverkenning uit te voeren naar de strategische
positie van WMD in de waterketen.
De invoering van vennootschapsbetasting per 1 januari
2016 en de mogel.ijke consequenties hiervan.
Het Financieel Plan en de drinkwatertarieven voor
2015.

o
a

a

Benoeming van een nieuwe commissaris.
Goedkeuring directiebestuit inzake benoeming adjunct
di recteu r.
Conform artikel 3c van het regtement rvc WMD is het
functioneren van de bestuurder besproken.

Bij twee overtegvergaderingen tussen de bestuurder
en de ondernemingsraad waarin de atgemene gang
van zaken van de onderneming is besproken was een
vertegenwoordiger van de raad aanwezig. Het jaarverstag,
de reorganisatie en wijzigingen van bedrijfsregel.ingen zijn
onder andere aan de orde geweest.

ln de Drinkwaterwet wordt gesproken over niet-wetteLijke
activiteiten. De wet schrijft voor dat drinkwater- en Ander
Wateractiviteiten strikt gescheiden dienen te zijn. Binnen
de raad van commissarissen is dan ook besloten om
deze twee activiteiten in de raad apart te behandeten. ln
Zol4 zijn de votgende onden,uerpen rondom Ander Water
besproken:
¡
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o

o
.
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Herziening governancestructuur ats gevotg van
wijzigingen in wetgeving en herziening van de code
Tabaksbtat en commissie Frijns. De herijking heeft
geLeid tot wijziging van de statuten van NoordWater BV
en de onderliggende werkmaatschappijen BètaWater
BV, lndoWater BV en E-Qua BV.
Dierenpark Emmen: projectvoortgang en contractuete
afspraken over energieleverin g en waterdiensten.
ln 2ot4 heeft de raad een bezoek gebracht aan de
bouwtocatie van het nieuwe dierenpark Wil.dl.ands
Adventure Zoo.
Financieel Ptan Ander Water 2015.
De invoering van vennootschapsbelasting per 1 januari
2016 en de mogel.ijke consequenties hiervan.
Beteidsnota Ander Water.
Voortgang samenwerking met [okate waterbedrijven in
ln
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ln 2014 heeft de RvC zich eveneens nader beraden over
de ontwikketingen van de activiteiten in lndonesië.
ln de eerste ptaats is een overeenkomst opgestetd
waarin de verhouding tussen de WMD en de Stichting

Waterprojecten Oost lndonesië ÍSWOl) nader is geregetd.
Daarnaast zijn de bestuurder en de RvC van oordeel dat
het beLeid moet zijn gericht op een afbouw van de huidige
activiteiten atdaar binnen een periode van maximaal
vijf jaren. 0ok zal hierover nader beraad votgen met het
bestuur van de SWOl, ats beheerder van de bijdragen van
de ministeries, en de WMD.
Ook de in verband met de afbouw te treffen maatregeten,
deets binnen de WMD administratie te verwerken, deets
te treffen via de jaarrekening van de SWOl, leiden tot

de noodzaak van een eenduidig beteid en een hetdere
verdeting van de verantwoordetijkheden.
De opvatting van de accountant dat de SWO| moet worden
geconsotideerd met de WMD noopt daar tevens toe.
De overname van de aanbevetingen van de commissie
De Boer, ook door de AvA, vormen een nadrukketijke
aansporing de noodzaketijke bestuiten daarover sneI te

nemen.
Wij gaan derhatve in 2015 voortvarend verder om zo
spoedio moqetiik te bevorderen dat er op een verstandige
wijze een afhandeting komt van deze activiteit.

Het uiteindel.ijke resuttaat zaI moeten zijn dat de vijf
lndonesische waterteiding bedrijven zetfstandig hun weg
kunnen vervo[gen en we zodoende hebben bijgedragen
aan een basisvoorziening waardoor honderdduizenden
mensen in het kadervan de mittennium doetstelting de
beschikking hebben gekregen over een continui'teit van de
voorziening in hun waterbehoeften.
Tevens geeft het onze medewerkers veel innovatieve
imputsen en votdoening. Een uitstekende vorm van inhoud
geven aan het begrip maatschappelijk ondernemen.

AUDITCOMMISSIE
ln2014is een auditcommissie ingestetd bestaande uit
twee leden van de rvc. De auditcommissie adviseert de
raad bij de uitvoering van zijn taak tot het houden van
toezicht op de interne risicobeheer- en controtesystemen
atsmede de jaarverstagtegging en de begroting. Voor
de werkzaamheden van de commissie is een regtement
opgestetd.
ln dit eerste jaar heeft de auditcommissie drie keer
vergaderd waarbij de governance, planning- en controI
cyctus, FinancieeI Ptan 2015 voor drinkwater- en Ander
Wateractiviteiten en [ange termijn financiering aan de
orde zijn geweest.
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Geert Jansen, voorzitter rvc WMD

'Raad van commissarissen 'nieuwe stijt'
beantwoordt aan nieuwe opvatt¡ngen

over governance'

verhoogde transparantie. Daarmee wordt aangestoten op
de nieuwe vereisten van goed bestuur."

Lering trekken uit maatschappetijke discussies

"Het scherper accentueren van de positie van WMD
komt onder andere tot uiting in de vergroting van onze
onafhankelijke positie a[s toezichthouder. ln dat kader
heeft grootaandeethouder provincie Drenthe mij ats
extern [id, dus niet voortkomend uit eigen getederen,
voorgedragen. Een tweede factor die bij de zwaardere roI
van de rvc meespeelt, is de kritiek in de samen[eving op
de roI van toezichthouders in semipubLieke organisaties.
Denk aan de discussies rond woningcorporaties en
zorginstetLingen. Wij hebben daar [ering uit wilten
trekken door onze eigen rolopvattingen tegen het ticht
te houden. We hebben onszetf de vraag gesteLd wat we
moeten veranderen om aan gewijzigde opvattingen over
governance tegemoet te kunnen komen."

Auditcommissie en Remuneratiecommissie

Net a[s voor de interne organisatie van WMD, stond
voor de raad van commissarissen (rvcì het jaar 2014in
het teken van verandering. Veranderingen zijn mede
ingegeven door maatschappetijke discussies over en
nieuwe inzichten in de rol en de verantwoordetijkheden
van toezichthouders in de semipubLieke sector. Met
de huidige samensteILing, herziening van statuten en
regLement en met de inste[[ing van enkeLe commissies
roopI ue rvc van vvtv¡u tn oe pas meI oe nutotge 0pvalUngen
over governance. Geert Jansen, s¡nds 2013 voorzitter van
de Raad, geeft uitLeg.

"Het past in deze tijd om de positie van WMD scherperte
accentueren. WMD is een overheids-NV: een zogenaamde
structuur-NV met publieke taken. Deze NV is [ang
geleden in het leven geroepen om specifieke taken, in
het bijzonder op het gebied van drinkwatervoorziening,
op een bedrijfsmatige manier te vervu[[en. Daarmee
functioneert de overheids-NV anders dan bijvoorbee[d
de gemeenschappeLijke regeting, a[s onderdeeI van het
openbaar bestuur met een directe of indirecte poLitiekbestu urlijke democratische [egitimatie. Provincie Drenthe
en Drentse gemeenten hebben vanuit hun pubtieke
verantwoordelijkheid natuurlijk weL pol.itieke invtoed; zij
wijzen de aandeethoudervertegenwoordigers aan. Steeds
opnieuw moeten vervolgens aandeethouders, [eden van
de rvc en de bestuurder zich ervan bewust zijn dat zij het
betang van de onderneming dienen. Dat vraagt om een
goed samenspeI tussen de bestuursorganen van WMD.
ln dat verband is in het afgetopen jaarvoor het eerst een
informerende, niet-besLuitvormende vergaderin g van
aandeeLhouders georganiseerd. Deze vergadering draagt
bij aan een goede uitwisseting van informatie en zorgt voor

"Vooruitlopend op een herziening van ons regLement,
hebben we med¡o 2014 een auditcommissie in het leven
geroepen, die scherp toeziet op het financiëte rei[en en
zei[en van WMD en die ook buiten de bestuurder om in
overteg kan treden met de accountant. De commissie
wikkett op basis van het regLement zelfstandig enke[e
werkzaamheden af en vervuLt een adviserende roI naar
de rvc waar het om de hoofdzaken gaat. Vervotgens
hebben we in novembet 2014 de atgehele aanpassing
van statuten en Regtement aan de eisen van de nieuwe
tijd voLtooid. Daar hoort ook het nog nader uit te werken
regtement voor een remuneratiecommissie bij. Deze
commissie z¡et toe op het f unctioneren en de betoning
van de WMD-directie. Functioneringsgesprekken
tussen rvc en bestuurder worden beter gestructureerd.
ALs toezichthouder zijn we nu directer bij het
ondernemingsbestuur beirokken en geven we uirgebreicjer
invutting aan onze verantwoordeLijkheid; ook weer geheeI
passend bij de eisen van de tijd."

0nderzoek naar strategische positie in de toekomst
"Bij onze nieuwe stijL hoort bovendien dat atte Leden
duidetijk inzicht geven in hun nevenactiviteiten. Met name
in 2014 hebben we afspraken gemaakt om de versterking
van de transparantie te waarborgen. Daarnaast is in
overteg tussen bestuurder en rvc een commissie ingeste[d
onder [eiding van mevrouw De Boer (oud-Commissaris
van de Koningin in Drenthel om onderzoek te doen naar
en advies uit te brengen over de toekomstige strategische
positie van WMD binnen de gehele waterketen. Deze
opdracht hangt samen met de rapportage van de
Iandetijke Visitatiecommissie Waterketen onder
voorzitterschap van mevrouw Peijs. Al.s rvc hebben we een
beLangrijke roI gespeetd bij het overleg met de aLgemene
vergadering van aandeeLhouders over het formu[eren van
de opdracht aan de commissie."
"De veranderingen die binnen Wl'/D in gang zijn gezet,
vragen om een nadere uitwerking en - in ieder gevaI
- om een zorgvuLdige imptementatie. Een deel van de
onderwerpen die in 2014 aan de orde zijn gekomen, wordt
vervotgd en geagendeerd in 2015."
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AANSLUITINGEN
Stand van zaken per 31 december 2O1l+

Voor het begrip 'aanstuiting' hanteert Wt'4D de definities
die in de benchmark van de drinkwatersector worden
gebrui kt:
Technische aanstuitingen en instaltaties: ieder
aanstuitpunt waar op enig moment drinkwater kan
worden geteverd Ibemeterde, onbemeterde, centraaI

.

.

Aantal technische aanstuitingen per

201!+

2013

2012

Aa en Hunze

11.762

11.791

11.777

Assen

Borger-0doorn
Coevorden

bemeterde of leegstaande percetenl.
Administratieve aans[uitingen: aantaI technische
aanstuitingen ptus het aantaI wooneenheden achter
een perceel met een centrate watermeter minus de
[eegstan d.

Midden-Drenthe

Het aantaI administratieve aanstuitingen per 31 december

individueel aan te sluiten. Dat betekent een afname
van het aantaI centraaI bemeterde en onbemeterde
perceten. Eind 2014 waren er nog 179 centraal bemeterde
perceten (ftatsl, tegenovet 187 het jaar ervoor. Het aantaI
onbemeterde perceten (zomerhuisjesì eind 2014 bedroeg
1.34ó. Dat zijn 2{ perceten minder dan in 2013.

december

Gemeente

De Wolden

ZOt4 bedroeg 201.301. ln 2013 wêren dat er 200.859.
Het bel.eid van WMD is erop gericht om iedere ktant

31

Emmen
Hoogeveen

NoordenveId
Tynaarto
WesterveId

0verig
Totaat aantal
technische

30,450 30.425
11.ó85

11.ó95

1b.8óo
10.432
48.089
25.163

i5.879
10.438
47.983
24.996

1b.181

1b.180

14.692 i4.664
8.955 8.929

30.320
1|1|.696

15.80ó
10.441

47.794
24.981
15.15ó

14.619

8.934

4.166

4.139

4.143

273

270

208

196.708 19ó.389

19s.875

aansluitingen

201¿
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KWALITEIT

KLANTENCONTACT

Beteid rond ktanttevredenheÍd

0ptimale

ln september 2otl¡ is Wlr4D bezocht door externe
certif iceerder LLoyd's Register in het kader van NEN lS0
900'l:2008. ln hei rapport staat over ktanttevredenheid
te lezen : " KLanttevredenheidsonderzoeken worden
themagericht opgezet en uitgevoerd. Uitkomsten geven
een prima beeld van de prestaties in de ogen van de klant.
K[achten van kLanten worden gedegen geregistreerd.
Er is sprake van een goede anatyse en opvotging, zoweI
individueeI ats op basis van vastgeste[de trends."

verdere digitaì.isering van de correspondentie met
kLanten heeft in 2014 een enorme vlucht genomen.
Er is extra aandacht besteed aan de kwatiteit van de
correspondentie. 0m deze nog verder te verbeteren, zijn
de medewerkers van de afdeLing K[ant getraind. Mede
daardoor zijn zij nog beter in staat om vragen van klanten
snel en goed te beantwoorden.

sch

riftetijke commun¡catie

De

Klachten
De afde[ing K[ant draagt zorg voor de afhandeting van
klachten. Dat gebeurt in samenspraak met andere
af de[ingen. ln oktober 2014is de tijdetijke f unctie van
interne auditor kLanten/ktachten opgeheven. Daarmee
zijn ook de registratie en analyse van klachten weer bij
de afdel.ing Ktant ondergebracht. Door een uitgebreldere
rubricering te maken, heeft de af deLing nu meer inzicht
in de aard van ktachten en de trends die zich hierin
aftekenen. Actie- en verbeterpunten die uit rapportages
voortkomen, worden onder de aandacht gebracht bij de
Leidinggevenden van de desbetreffende afde[ingen en
bewaakt door afdeting Ktant. De kwartaatrapportages
worden besproken in het management team.
ln2014 zijn er 1.0Ç8 klachten binnengekomen. Dit aantal is
vrijwet geLijk aan dat in 2013.

ù,.
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Afhandeting ktachten over druk, bruin water, geur

Toename tetef onische contacten

of smaak

ln 2014 was sprake van een stijging van het aantal
tetefonische contacten. Dat betekent een voortzetting van
de opwaartse Lijn die zich at sinds 2o'lo aftekent.0ndanks
deze stijging is de afdeLing K[ant erin gestaagd om de
teLeloon sneLLer te beantwoorden dan tn 2013. ln veru¡t
de meeste geva[[en waren de telefoontjes gerelateerd
aan betaLingsprobtematiek. Het ging onder andere
om betatingsreget¡ngen, aanmaningen, schuldhuLp of
dreigende afsLuiting van de watertoevoer. Daarnaast
gaven klanten hun verhuizing vaak per telefoon door. Uit
een k[einschatig onderzoek is gebteken dat een deel van
de ktanten de telefoon verkiest boven een me[ding via de
optie 'verhu¡zen' op de website van WMD. Al.l.e lverhuisJ
formutieren zijn op een aantaL punten verbeterd om het
metden via de website te vereenvoudigen.

Het aantaI ktachten wordt gereLateerd aan de gebeurtenis.
Meerdere meldingen over één storing worden beschouwd
a[s één klacht. ln 2ot{ hadden 20 klachten betrekking
op een onvo[doende Levenng. Uver brutn water kwamen
45 ktachten binnen. Bruin water kan zich voordoen bij
een ptotseting grotere watervraag. Het sediment in de
[eidingen wervett dan op en komt bij de ktant uit de kraan.
Ktachten over een afwijkende kleur, geur of smaak van het
water komen weinig voor. Deze ktachten krijgen een hoge
prioriteit van afhandeting. lndien nodig wordt een monster
door Waterlaboratorium Noord IWLN) onderzocht.

Klantenpanel
Het K[antenpaneI is een adviesgroep van consumenten
die de WMD-directie gevraagd en ongevraagd adviseert
over de manier waarop de organisatie functioneert
en communiceert. Het paneI heeft vergaderd in het
KLantcontactcentrum in Emmen en in het Laboratorium
WLN in Gtimmen. Aandachtsgebieden in 2014 waren:

.

.
.

Publiekscampagnes, bijvoorbeetd over zachter water
voor Midden-Drenthe.
Veitigheid van drinkwaterbronnen van Wlt/D.
lncasso- en afsIuìtbeleid.

Goed gelezen digitate nieuwsbrief
WMD verstuurt een digitale nieuwsbrief aan ktanten
die hun maitadres hebben doorgegeven. Nieuws en
tips over drinkwater worden Langs deze weg sneI
en tegen geringe kosten verspreid. Door middeL
van [inks kan de lezer eenvoudig doorklikken naar
de website van WMD. De tetler staat - met een
openingspercentage van óo procent - inmiddeLs
op maar tiefst 75.000 lezers. 0p basis van dataanalyses verkrijgt WMD inzicht in de reacties en
inf o rmatiebehoef te.
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Het aantaI afstuitingen van2012ToT2014 is gedaatd:

Meteropname
Voor het opmaken van de jaarrekening ontvangen ktanten
in december het verzoek om de meterstand door te geven
Aan een toenemend aantaI ktanten wordt een digitate
meterkaart verstuurd. Evenats in 2013 was in 2014 sprake
van een stijging van het aantal via mobiete tetefoon en
internet doorgegeven meterstanden.

Wijze van doorgeven

Telefonisch voice responsel
f

I

nte

rnet

Direct klantcontact
MobieI internet

2014 2013

14o/o

AfsIuitingen

1ó8

2013

2012

323

283

Het aantaI overeengekomen betatingsregetingen met
ktanten van 2012 lot 2014 stijgt echter:

2012

21o/o 23o/o 25o/o
630/0 670/o 690/0
3o/o

2O1l+

2o/o

3o/o

8o/o

3o/o

Digitale nota
ln2O1[zijn we gestart met de digitate nota. Hierbij
kan gebruik worden gemaakt van iDEAL, een ontlne
betaatmiddetwaarmee consumenten via hun eigen bank
betaten. A[ meer dan de hetft van onze ktanten ontvangt
de nota per e-mait. Ats de rekeningen via automatische
incasso of iDEAL worden betaatd, brengt WMD geen
kosten in rekening. Vanaf 1 juti 20t4 worden voor de
verzending en verwerking van papieren acceptgiro's

kosten in rekening gebracht.

Automatische ¡ncasso
Naar aanteiding van een actie is het aantal klanten dat
de overstap naar automatisch betaten heeft gemaakt
wederom toegenomen: vanf1o/o futtimo 20131 naat72,4o/o

Betatingsregelingen

201t,

2013

2012

4.500

2.759

1.874

WMD mag zich verheugen in een sterke toename van het
aantaI bezoekers aan haar website:

AantaI bezoekers

wmd.nl
Unieke bezoekers

2O1l+

20't2

2013

192.930 124.109

82.080

Evenementen
Drentse FietslDaagse
Tijdens de Drentse Fiets/¡Daagse in juli fungeerde
het productiestation in Annen ats pleisterptaats voor
deetnemers. 0ok bij andere sportieve evenementen
heeft WMD zich gepresenteerd, zoats de Cascaderun in
Hoogeveen en de Wings for Life Wortd Run.

ultimo 2014.

lncassoproces
Het incassoproces is verder gestroomtijnd en er is
kritisch gekeken naar alte fasen van het afstuittraject.
ln jul.i 20tl¡ is het convenant van kracht geworden dat
de drinkwaterbedrijven hebben gestoten met de NWK

INederlandse Vereniging voor Schutdhutpvertening
en Sociaal bankieren]. Het convenant houdt in dat
consumenten niet worden afgestoten van drinkwater
indien zij meewerken aên een optossing voor hun
schutden en weer regetmatig betaten. WMD hecht veeI
waarde aan een goede samenwerking met erkende
schutdhutpverleners in de regio en heeft een overteg
georganiseerd om daar verder inhoud aan te geven.

0p t juti 2014 heeft de lnspectie Leefomgeving en
Transport (lLT) een toets uitgevoerd met betrekking tot
het incassobeleid van WMD. Daaruit is gebteken dat WMD
votdoet aan alte voorwaarden uit de Regeting Afstuitbel.eid
voor Kteinverbruikers van Drinkwater.

Activiteiten voor de jeugd
ln apri[ 2014was WMD betrokken bij twee evenementen
voor de jeugd. ln apriI namen 70 teams van basisschoten
uit de drie noordetijke provincies deel aan de finate van
het Techniek Toernooi Noord. Buiten de wedstrijden
om konden leertingen onder begeteiding van een
waterprofessor van Wetsus proefjes met water
doen. Tijdens het Jeugdwatercongres op ó juni in het
provinciehuis in Assen hebben ruim 150 leertingen uit de
onderbouw van VMB0 tot VWO uit Drenthe en Groningen
aan de noordetijke watersector hun adviezen over
duurzaam waterbeheer gepresenteerd.

20'14
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Adju nct-d irecteu r Norbert Vetdkamp

'Onze maatschappetijke meerwaarde is
groot. Hoogste tijd om bescheidenheid
van ons af te werpen en uit te dragen
dat we goed bezig zijn'

duurzame energieopwekking. lntensiever dan voorheen
gaan we uitdragen wat we doen en waar we voor staan.
Dat doen we op basis van een passende differentiatie naar
doetgroepen. Dat de samenleving betangstetling heeft
voor wat we doen, bewijst het succes van onze digitale
nieuwsbrief. Daar bouwen we op voort."
Convenent met ILT
"Het is be[angrijk om aan onze aandeethouders te laten
zien dat we goed bezig zijn. 0ok in die richting zijn we
te bescheiden geweest. Maar ondertussen voldoen we
ruimschoots aan de overheidsdoeten en [open we daar
feitetijk zetfs in voorop. Daarom wi[[en we toe naar een
convenant met de lnspectie Leefomgeving en Transport
f lLTl van het Ministerie van lnfrastructuur en MiLieu.
Verhoogd toezicht brengt steeds meer bureaucratie
met zich mee. We hebben berekend dat jaartijkse
controles een fu[[time medewerker vereisen. Zover
witlen we het niet laten komen. Het Rijk kan een hoge
mate van zetfsturing prima aan ons toevertrouwen. Een
steekproefsgewijze controte moet vo[staan."

Begin 2013 werd de reorganisatie van WMD in gang
gezet met een toekomstverkenning door een interne
werkgroep, uitmondend in de 'Toekomstvisie WMD 2020'.
Deze toekomstvisie heeft betrekking op de positie van
WMD ats drinkwaterleverancier, partner in de waterketen
en maatschappetijke organisatie en de daarbij passende
organisatiestructuur, aansturing en cuttuur. Norbert
Vetdkamp, pelt januari 2015 adjunct-directeur, gaat met
deze toekomstvisie aan de s[ag. Hij vormt een extra brug
tussen directie en medewerkers en is mede het gezicht
naar buiten. Waar gaat hij zich zoat op richten?

"Uit de verkenning kwam onder meer naar voren
dat intern behoefte was aan een eenduidiger
organisatiestructuur. Hoe zijn taken en
verantwoordelijkheden precies verdeetd? Wat is de
speetruimte voor individuete medewerkers en teams? De
nieuwe structuur is gefundeerd op drie waarden: direct,
open en duidetijk. Verantwoordelijkheden liggen laag in de
organisatie. Dat was overigens a[ zo en de ervaring heeft
geteerd dat iedereen zich daar prettig bij voeLt. Wij zijn
geen voorstander van strakke procedures en de neiging
om a[[es binnen tijntjes te houden. Dat zorgt er alteen
maar voor dat mensen dingen over de schutting gooien om
zich in te dekken. Wij houden vast aan korte Iijnen. Het is
daarbij de uitdaging om een goede batans te waarborgen
tussen vrijheid krijgen en verantwoording afteggen. Dat is
intern mijn be[angrijkste aandachtspunt."
lntensiever communiceren met elle doelgroepen
Uit de verkenning kwam eveneens naar voren dat WMD
zich onvoldoende profiteert naar de buitenwere[d. Norbert
Veldkamp: "Het mag in de externe communicatie
weI wat minder bescheiden. ln de eerste ptaats witlen
we aan uiteentopende doetgroepen - van schotieren tot
commissarissen en aandeethouders - laten zien wat we
nog meer doen dan atteen drinkwater leveren in
Drenthe. Attertei zaken waar we in excetleren, zijn
onderbeticht gebleven. Denk aan natuurontwikketin g,
ons lndonesiëproject en de successen op het gebied van

1{
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Maatschappelijke meerwaarde steet voorop
"0p basis van het Bestuursakkoord Water en onze eigen
waarden nemen wij onze functie als oog en oor in het
maatschappetijke krachtenve[d uiterst serieus. We
maken deel uit van alterlei samenwerkingsverbanden
- bijvoorbeetd met gemeenten, waterschappen, co[[egawaterbedrijven en kennisinstettingen - en vervulten
daarin een zeer actieve rot. 0mdat we ons coöperatief
opstetten en ons bewijzen ats eff iciënt en slagvaardig,
worden we niet a[s bedreigend ervaren. Daar hechten
we zeer aan. 0nze onaf hanketijkheid is wat ons betreft
ondergeschikt aan ons nutskarakter. De organisatie met andere woorden: de vorm - is niet heitig, wel ons
denken en doen. Behoud van vakmanschap in eigen
huis en een stevige regionate verankering zijn in onze
ootiek voorwaarden voor- behoud en uitbouw van onze
maatschappetijke meerwaarde. Aan ons de opdracht om
onze aandeethouders in die denkLijn mee te nemen."
Nieuwe ontwikketingen, nieuwe kansen
"De wereld is voortdurend in beweging en daar horen
telkens weer nieuwe partners bij, bijvoorbeetd in de
sectoren [andbouw en natuur. Door krachten te bundeten,
ontstaan nieuwe kansen. Een mooi voorbee[d van een
nieuw samenwerkingsverband is het project 'Vatuta voor
Veen' met de Natuurfederaties en Landschappen van
Drenthe en Groningen. Dit project is gebaseerd op het
principe dat veenvorming zorgt voorvastl.egging van C0..
Het proces van inktinking en verdroging komt weliswaar
tegemoet aan de wens tot optima[e ontwatering, maar
teidt er tegetijk toe dat opgestagen C0, weer wordt
uitgestoten. Een optossing is vernatting. 0p basis van
goede waterbeheersing btijft de conserverende werking
van het veengebied intact. Net a[s mitieuvriendelijke
energieproductie, worden maatrege[en om C0r-uitstoot
tegen te gaan betoond met COr-certificaten. Die rechten
zijn verhandelbaar. Met dat getd ontwikke[t 'Valuta in
Veen' nieuwe natuur in de veengebieden. Wij brengen
onze kennis van waterbeheer in en stuiten niet uit dat
de veengebieden op [ange termijn ats kleinschatige
waterwingebieden zijn in te zetten. Voora[snog levert het
ons geen ge[d, maar wel nieuwe inzichten op. En door
dergel.ijke initiatieven te steunen, doen we recht aan onze
maatschappetijke roL."
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Watervo orzien ing en omgeving

Henk Brink, manager Watervoorziening en 0mgeving:

'WMD-organisatie biedt atte ruimte
voor een integrale benadering van de
drinkwatervoorziening'

zij nu onder Watervoorziening en 0mgeving. Deze sector
is onderverdeetd in Ptanvorming lange termijn, Projecten
Productie en Projecten Distributie. Manager Henk Brink
legt uit waarom daarvoor is gekozen.

"0m de meest robuuste drinkwateroplossing
voor de komende twintig tot dertig jaar te kunnen
waarborgen, is het belangrijk om een goed doordacht
Watervoorzieningsplan en Leveringsplan te hebben.
Korte en lange termijn mogen etkaar daarbij niet
in de weg lopen. ln het verlengde daarvan moeten
nieuwbouwprojecten van Productie en Distributie in
een vroeg stadium met elkaar worden verbonden. De
reorganisatie maakt een integrale projectaanpak mogetijk.
Het kan nu niet meer gebeuren dat in de voorbereiding en
planvorming te [ang vanuit één van beide discipLines wordt
gedacht."
Aantonen dat we'in controt'zijn
"ln de praktijk betekent deze verandering dat we een slag
moeten maken in onze maniervan werken. Vee[ aandacht
gaat de komende tijd uit naar ons vermogen tot project- en

Een van de grote organisatieveranderingen binnen
WMD is de samenvoeging van ontwikkelings- en
nieuwbouwactiviteiten op het gebied van productie en
distributie. Waar zij voorheen waren gekoppe[d aan de
exploitatietaken van de afzonderlijke discipIines, va[[en

ptanmatig werken. Niet alleen om projecten integraal te
kunnen aanvtiegen maar ook omdat onze omgeving hogere
eisen aan ons stelt. Aandeelhouders, commissarissen
en landetijke overheid vragen om heldere communicatie
over planvorming en expticietere rapportages. Wij moeten
vaker en beter kunnen aantonen dat we 'in controt'zijn.
ln onze nieuwe vorm zijn we beter in staat om de daartoe
benodigde vaardigheden te ontwikketen en tegemoet te
komen aan wat de omgeving van ons verlangt."

WATERVOORZIENING

Koppelingen over de provinciegrenzen

Voorberei

De samenwerking tussen WMD en Waterbedrijf Groningen
wordt geintensiveerd door nieuwe koppeLingen te maken
met de Groningse drinkwaterstations in Settingen en

di

ng n¡euw watervoorz¡eningsplan

ln2014 is samen met Waterbedrijf Groningen de aanzet
gedaan voor een nieuw watervoorzieningsptan dat
in 2015 gereed komt. Ter voorbereiding is een nieuw
stromingsmodel ontwikketd voor het simuteren van de
d rin kwaterteverin g onder verschi ltende omstandi ghede n.
De berekeningen hebben weer meer inzicht gegeven in
zoweI de effecten van verstoringen in de waterproductie
al.s in Leidingbreuken. Ook is het nu beter mogeLijk om de
levering onder normate omstandigheden te optimatiseren

Nietap.
Voor de leveringszekerheid van productiestation Nietap
is een contract gestoten met Waterbedrijf Groningen.
Daartoe wordt een transportteiding tussen Peize en Roden
aangelegd. Het contract heeft bovendien betrekking op
de levering van nooddrinkwater in vijf-l.iterfl.essen. Bij
catamiteiten, op wetke locatie dan ook, kan Waterbedrijf
Groningen daar op afroep over beschikken.
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'ln2014 zijn gesprekken hervat met cotlega-bedrijf
Vitens

.'ll{l

- onder andere actief in Friestand en Overijssel - over de

toekomst van de 'en gros' leveringen.
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transportinfrastructuur binnen en buiten de Drentse
provinciegrenzen toont de koppeting van veeI productiestations.
De

Starthande[ing aanteg Transportteiding De Monden door
directeuren WMD en Waterbedrijf Groningen op 21 november

2014

Vanaf eind 2or5 gaat WMD 2,5 Mm3/jaar drinkwater
leveren aan het voorzieningsgebied van het
productiestation Settingen van Waterbedrijf Gronin gen.
Dit station wordt uit productie genomen. Na een Europese
aanbesteding isin2014 gestart met de aanteg van een
ruim 50 kitometer [ange transportteiding tussen de
WMD-stations Annen en Vattherbos en het transportnet
in het voorzieningsgebied Settingen. Voor deze levering
wordt de zuiveringscapaciteit in Annen vergroot. Het
contract met Waterbedrijf Groningen voorziet in een
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ve iíìûo gûe iever¡ iì gszeKernei o i n i\oo i-o- ¡JTenine, tmmgn
en Zuidoost-Groningen. Dat is een win-win voor beide

waterbedrijven.

Transportleiding Assen-Beiten in gebruik
ln het voorjaat2ol4is de nieuwe, 20 kitometer lange
transportteiding tussen de drinkwaterproductiestations
van Assen en Beiten in gebruik genomen. Met de
aanteg daarvan was in november 2013 van start gegaan.
De Leiding zorgt voor zachter water en verhoogde

leveringszekerheid in Midden-Drenthe.

1$

20'14 JaarversLag

t

Zachter water in Midden-Drenthe
Vanaf juni 2014 heeft de consument in MiddenDrenthe zachter water uit de kraan gekregen.
Het water in Beiten kent een hogere hardheid dan
gemiddeLd in Drenthe. Maar door dit water in Beilen
te mengen met het drinkwater dat via de nieuwe
transportteiding van Assen naar Beiten stroomt, heeft
het eindproduct voor Midden-Drenthe een gemiddetde
hardheid gekregen. Daarmee heeft het drinkwater in
de hete provincie de juiste hardheid voor de klant.
Zachter water zorgt voor minder katkaanstag en is
beter voor het mitieu. Doordat zeep gemakketijker
optost in zacht water, kan de consument met minder
wasmiddet, wasverzachter, shampoo en zeep toe.
WMD heeft het pubtiek in Midden-Drenthe tips aan de
hand gedaan over vermindering van het gebruik van
zeepproducten voor a[[e gangbare toepassingen.
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Archeologen stuiten op sporen van dorp uit 5e eeuw
De graafwerkzaamheden bij de aanleg van de
transportteiding Assen-Beiten vonden plaats onder
begeleiding van archeologen. Zij hebben vroege resten
aangetroffen van het oude Halen, een ptaatsnaam die al
vanat 1217 in de archieven voorkomt. Haten is de voortoper

Toekomstige winlocatie Zeijerveen
S¡nds 2004 beheert WMD het

terrein van de Drentsche

Gol.f & Country Ctub in Zeijerveen lAssen-West). Doe[ is
om hier een waterwingebied te ontwikketen. 0mdat de
gotfbaan duurzaam wordt beheerd, is het een uitgetezen
locatie voor waterwinning. Deze ontwikketing hangt
sêmen met de aanwijzing van de Drentsche Aa als
Natura zooo-gebied. De beschermde status brengt een
vermìndering van de waterwinningscapaciteit aan de
oostkant van .Assen nnet zich mep Vernlaatsinn van de

van Hooghalen en Laaghalen. Uit de opgravingen kon
worden afgeteid dat Haten waarschijnl.ijk aI in de 5e eeuw
bestond en gaandeweg is opgeschoven in de richting
van het huidige Laaghalen. Dankzij de vondsten is een
reconstructie mogetijk van boerderijen en erven uit deze

vroege bewonin gsperiode.

winning is ats maatregel benoemd in het beheerptan
Drentsche Aa. ln Zeijerveen is het wachten nu op de
winvergunning. Ter voorbereiding op de aanvraag is in
2013 de waterkwatiteit in beeLd gebracht. Er zijn een
pompput en twee waarnemingsputten geboord en er is
een pompproef uitgevoerd om de hydrotogische effecten
vast te stetten . ln 2014 zijn varianten onderzocht voor de
zuivering van het grondwater. Het project is vertraagd
doordat de ondergrond bijzonder moeitijk te modetteren
bleek. Vergunningvertening wordt begin 2015 verwêcht.

lndustrieel monument Dalen open
voor publiek
Tijdens de 0pen Monumentendag medio september
werd de productietocatie Daten opengestetd voor
pubtiek. ln Daten bevinden zich zowel het oudste ats
het nieuwste productiestation van WMD. Het oudste
gebouw heeft de status van industrieeI monument. De
openstetling stond in het teken van loo jaar drinkwater
uit de kraan in Coevorden.
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SAMENWERKING IN DE WATERKETEN

MILIEU

Groningen - Noord-Drenthe

Duurzaam inkopen

Dertig gemeenten, twee waterschappen en twee
waterbedrijven in het Eemsstroomgebied hebben in 2011
hun krachten gebundetd, onder andere om te komen
tot vertaging van maatschappeLijke kosten. lntenties en
doeten zijn vastgelegd in het Landel.ijke Bestuursakkoord
Water. ln 2014 heeft WMD een actieve bijdrage geteverd
aan een reeks projecten in het samenwerkingsverband.
0nder meer bij het vinden van synergie in gezamentijk
gegevensbeheer, assetmanagement en bij inkoop op
basis van uniforme bestekken. Daarnaast wordt in zeven
ctusters gewerkt aan een afvatwaterptan. Er wordt een
nieuwe waterregisseur aangeste[d om het programma in
fase 3 een frisse impuls te geven.

ln het kader van Maatschappetijk Verantwoord
0ndernemen IMVO) is het projectvoorstet Duurzaam
inkopen geformatiseerd. Er is invutting gegeven aan
het Ptan van Aanpak. De productgroepen binnen WMD
zijn gedefinieerd en er zijn inkopers benoemd vanuit de
verschitlende sectoren.

Zuid-Drenthe
Sinds 2013 maakt WMD, op basis van het Bestuursakkoord
Water, deel uit van het samenwerkingsverband in het
stroomgebied van het waterschap Vechtstromen in ZuidDrenthe. 0ok vijf gemeenten zijn hierbij aangestoten.
WMD heeft een keuze gemaakt uit projecten waar leden
van het management in 2015 aan deetnemen: het delen
van kennis, verminderen van kwetsbaarheid en het
gezamentijk monitoren en verkennen van mogetijkheden
om etkaar te versterken bij storingen en calamiteiten.

BesparingsdoeI Bestuursakkoord ru¡mschoots
gehaatd
ln het Bestuursakkoord Water hebben de gezamentijke
drinkwaterbedrijven met etkaar afgesproken om ten
opzichte van 2o1o een besparing [= minder meerkostenl
te reatiseren van 70 mitjoen euro per jaar. ln 2ot4 heeft de
Visitatiecommissie onder [eiding van mevrouw Peijs het
eindrapport gepresenteerd. Daarin staat te lezen dat de
sector het besparingsdoeI ruimschoots heeft gehaatd. Met
de procentueel hoogste besparing neemt WMD daarbij het
voortouw.
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Stimuteringsbeteid schone [andbouw
ln 2o1 la zijn i nteressa nte ontwi kketin gen te zien
geweest in de kennisgroepen akkerbouw en
veeteett in grondwaterbeschermin gsgebieden. Er is
aandacht besteed aan het gezamentijk kijken naar
aal.tjesbestrijding, het gebruik van bodemvochtsensoren
en de kringtoopwijzer voor veehouderij. Er is een project
gestârt dat zlch richt op het verschaffen van goedkeurrng
en toetating in grondwaterbeschermingsgebieden van
gewasbeschermingsmiddeten die een goed atternatief
vormen voor huidige Imeer mitieubetastende) middeLen.
0p basis van de uitkomsten wordt samen met
koepetorganisaties [o.a. VEWIN) een Lobby in gang
gezet om dit te reatiseren. Er is nagedacht over een
'vergroeningscottectief' van akkerbouwers die hun GLBdoeLstetting in samenwerking met WMD op de
Noo rdbargeres i n Emme n wi tte n ve n¡uezen Lijken.
Daarnaast is samen met de provincie Drenthe gewerkt
aan het voorbereiden van een nieuw'bezem door de
middetenkast'-project.
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NATUUR
RESTSTOFFEN WORDEN GRONDSTOFFEN

Beheerplannen wingebieden
Er zijn nieuwe beheerp[annen voor alte wingebieden
geschreven, die in het voorjaar van 2015 aan de Provincie
zulten worden aangeboden. Conform de Provinciale
0mgevingsverordening worden in deze ptannen de
huidige situatie, de verantwoordetijkheden en het beheer
vastgetegd. Natuurontwikketing is een betangrijk thema.
De op dat gebied behaatde resuttaten worden in een

aparte brochure gepresenteerd.

Natuur- en terreinbeheer
Ter verbetering van de efficiency zijn in oktober Zot4 atte
terreinwerkzaamheden van WMD ondergebracht bij WMDdochter BètaWater.

Drinkwaterproductie gaat gepaard met de vorming
van ijzerslib en het vrijkomen van katk. Dankzij nieuwe
inzichten en technotogieën kunnen deze reststoffen
worden hergebruikt in andere sectoren. Voor de
ontwikketing van hoogwaardige toepassingen
en het vermarkten van de producten, hebben de
gezamen lijke Nederlandse drinkwaterbedrijven in
1995 de Reststoffenunie opgericht. En met succes.

Tegenwoordig kan aan bijna 200.000 ton reststoffen een
nieuwe bestemming worden gegeven. Duurzaamheid in
optima forma.

lJzerstib in baksteen en biovergister
Bij waterzuivering komt zuiver ijzerhydroxide vrij. Dat
ijzerstib wordt op de zuiveringstocatie eerst naar een
spoetwatervijver en vervotgens naar een droogbed
afgevoerd. ln deze vochtige omgeving in de opentucht
groeien riet en bomen en voert de wind blad aan.
Voorheen kon dit ijzerstib met organisch materiaal na
een paarjaarworden toegepast bij bijvoorbee[d de bouw
van geluidswatten en de afdichting van stortptaatsen.
Een mooie optossing, maar wel laagwaardig.
De Reststoffenunie heeft inmiddets hoogwaardiger
atternatieven gevonden, onderandere in de
baksteenindustrie. Het ijzerrijke stib wordt daar als
rode kteurstof ingezet. Een steeds groter deeI van het
s[ib gaat echter naar biovergisters voor de opwekking
van biogas. Stib biedt een oplossing voor de zwaveI die
bij het vergistingsproces vrijkomt. Door toevoeging
van een ijzerproduct wordt zwavel gebonden. Primaire
grondstoffen - chemicaliën - komen er niet meer aan te
pas.

Webeams
--- volqcn
- --ar--- familie Das
Samen met vrijwil.tigers van de Dassenwerkgroep
Drenthe heeft WMD eind maart 2014 webcams
bij de ingang van een dassenburcht in een van
de waterwingebìeden geptaatst. Gedurende een
hatfjaar kon het dagetijks leven van de famitie Das
- vader, moeder en twee kinderen - live worden
gevotgd op internet. Van de opnamen, waar de
dassen geen enkete hindervan hebben gehad, zijn
regetmatig mooie samenvattingen gemaakt. Daarop
was onder andere te zien hoe moeder Das gewond
raakte, hoe de burcht werd gekraakt door een
vossenfamilie en hoe de dassen uiteindetijk weer

naar hun burcht terugkeerden.

L/AN DSCHAPSHERSTEL SLEEN
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Katkparets in bouw en glasindustrie
ln waterwingebieden waar het water reiaiieÍ harci is,
onthardt WMD het water in grote reactoren waarin
zandkorre[s wervelen. Door het water minder zuur te
maken, hecht kalk zich aan de zandkorrets. Deze korrels
groeien vervolgens aan tot marmerknikkertjes met
een diameter van circa 1,5 mm. ln deze vorm taat het
zuivere catciumcarbonaat zich gemakkeL'rjk afvoeren
naar uiteenlopende afnemers. Tata Stee[ lvoorheen
Hoogovensl in lJmuiden gebruikt de korrels in ptaats van
katk dat voorheen in de natuur werd gewonnen. Gtazen
potjes voor groenten en jam bestaan tegenwoordig
voor 10 procent uit kalkkorrets. ln Engeland worden
de keiharde korrels benut voor de vervaardiging van
sanitair keramiek. Vanuit de WMD-zuiveringen in Assen
en Hoogeveen wordt de grondstof naar de Eemshaven
getransporteerd, vanwaar het per boot naar Engetand
gaat.

tandschap van rond lgoo-194o wordt vergroot: natuurlijke

hooi[anden, afgewisseld met akkerbouwperceten
Samen met Landschapsbeheer Drenthe werkt WMD aan
hersteI van het beekdallandschap Sleenerstroom. Deze
stroom ontspringt in het Vattherbos en loopt door het
waterwingebied. De leesbaarheid van het oorspronkelijke

en houtwallen, Door de gtooiing van het maaivetd te
herstetlen, wordt de oude boventoop beter geaccentueerd.
De voorbereiding is in 2014 gestart en de werkzaamheden
zetf zulten in 2ol5 worden uitgevoerd.
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Exptoitatie

André Wierda, manager Productie

'Door de reorganisatie is er meer
aandacht voor onderhoud'

ffi

Doordat Productie een eigen, hetdere positie binnen
WMD heeft gekregen, kunnen de werkzaamheden
optimaal worden uitgevoerd. Zo ervaart manager
André Wierda de meen¡vaarde van de reorganisatie.
"0nze opdracht is duidetijk: wij zijn verantwoordetijk
voor bedrijfsvoering, onderhoud en instandhouding
van instaltaties en gebouwen." Met de reorganisatie
is de werkplaats onder Productie komen te verva[[en.
Terreinbeheer is elders ondergebracht. De voormatige
medewerkers terreinbeheer dragen nu zorg voor het
gebouwenonderhoud, waardoor er aanzienlijk minder
werk hoeft te worden uitbesteed aan derden.
Waar bij de sector Watervoorziening en Omgeving de
focus op innovatieve projecten en lange termijn [igt, staat
bij Productie de continuileit op de korte en middettange
termijn centraa[. André: "0nze werkzaamheden hebben
betrekking op de periode tussen vandaag en de komende
drie tot vijf jaren. Goede p[anvorming stond daarom
bovenaan mijn prioriteitenlijst. Daarom hebben we aan
de hand van de levensduur van instattaties eerst in kaart
gebracht wat er in de komende 3o jaar aan onderhoud
nodig !s. Daarnaast is '.,oor a[[e productiepompstations een
risicoanalyse uitgevoerd: wat is het onmiddettijke gevoLg
voor de productie van water van goede kwatiteit ats er
een onderdeeI uitvatt, bijvoorbeetd een ruwwaterpomp,
een betuchtingscompressor of een spoetwaterpomp. De
uitkomsten van beide inventarisaties hebben we vertaa[d
naar meerjarenonderhoudsptannen. Zij hebben een ptek
tussen regulier onderhoud en het onderhoud waar we op
de [angere termijn rekening mee moet houden."

m

lnstandhouding en optimatisatie betangrijker dan
nieuwbouw

"lnstandhouding van bestaande installaties is vandaag de
dag bel.angrijker dan nieuwbouw. De drinkwatervraag is
ticht daLende; we mogen ervan uitgaan dat we niet meer
water hoeven te leveren dan we nu doen. We hebben
dus voldoende insial.taties, atteen dateren ze uii de jaren
zeventig, tachtig en negentig. 0mdat hun levensduur niet
onbeperkt is, moeten we goed voor ze zorgen. Deze focus
op instandhouding en optimatisatie brengt een andere
manier van denken met zich mee. Daarom is planvorming
voor de korte en middeltange termijn in combinatie
met een procesgerichte aansturing zo belangrijk. De
gewijzigde organisatiestructuur maakt dat we onze
aandacht daar vo[[edig op kunnen richten."

PRODUCTIE
Groot onderhoud
Behatve voor regutier onderhoud is er toenemende
aandacht voor groot onderhoud, gericht op
instandhouding van instaltaties op de [angere termijn.
Deze werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.
Activiteiten in 2014 waren onder meer:
ln Hoogeveen zijn atte afstuiters van de voor- en
nafitters vernieuwd. Ook is de verdeetgoot van de
nafitters vervangen. Daarnaast is het bedrijf van de
reinwaterketders zodanig aangepast dat de ketders
beter kunnen worden doorstroomd en bij periodieke

a
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reiniging eenvoudiger deets buiten werking kunnen
worden gesteLd.
Atte opstagtanks voor diesetotie voor de
noodstroomaggregaten (bedoetd om spanningsvaI
in de drinkwaterproductiestations op te vangen) zijn
opnieuw gekeurd.
De bedieningstuchtinstattaties zijn up-to-date
gemaakt. Diverse componenten zijn vervangen,
gereviseerd en verder geautomatiseerd. ln het kader
van leveringszekerheid zijn al.Le instattaties dubbel.
u

a

itgevoerd.

eerdere pom pputke [ders zijn vervan ge n, onder
andere in Vattherbos, Noordbargeres en Hoogeveen.
M
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ln Vattherbos is bovendien een deel van de
ruwwaterteiding vervangen. Dit deeI was nog van
asbestcement. De ruwwaterteiding van Noordbargeres
is vol.l.edig gereinigd.

A¡nen

WATERKWALITEIT
Kwatiteitscontrole
Tijdens het gehete win-, zuiverings- en distributieproces
voert WLN - het laboratorium in Gtimmen bacteriotogische en chemische kwatiteitscontrotes uit.
0p enkete uitzonderingen na votdeed het gedistribueerde
water aan de normen van het Waterteidingbestuit.
Voor de bewaking van wingebieden past WMD een
monitoringsysteem toe. ZoweI het water dat nu uit
de grond komt ats het water dat over 15 jaar wordt
opgepompt, ondergaat een kwaliteitscontrote.
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Wetsus is het onderzoekinstituut in Leeuwarden, waar
un iversiteiten, bed rijf sLeven en overheid gezame n Lijk
werken aan doorbraak technotogieën op wãter gebied. Het
onderzoek is georganiseerd in zogenaamde thematafets.

D¿[en

WMD participeert tezamen met Waterbedrijf Groningen
veetaI via WLN in vier thematafets nametijk:

. Biofouting (vervuiting door bacteriegroei),
. Apptied Water Physics [onderzoek naar bijzondere
.

Zuidwotdê

o Drinkwêterproductiestation
3

Distributiekantoor

o
o

Distributiesteunpunt
Hoofdkântoor

Reductie storingen
Eìinnen Froductie is veel aancjacht voor het reduceren c.q.
voorkomen van storingen buiten de regutiere werktijden.
Buiten werktijd is er één machinist verantwoordeLijk voor
de bedrijfsvoerin g van atte drinkwaterproductietocaties,
inctusief het verhetpen van optredende storingen.

.

fysische eigenschappen van water,
Sensoring [in situ meettechniekenl en
Virus contro[ [gericht op nieuwe desinfectie
tech notogieì.

Daarnaast wordt in een afzondertijk
samenwerkingsverband tezamen met WBG, WLN en
de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijtvest
en Wetterskip Frysl.ân deetgenomen aan drie andere
thematafets gericht op de waterketen: Advanced Waste
vvilr.cr r r cdr.il rcilr, Jcpdt duuil dr JUur ce en ut\A oa5eq
Water Quatity. De [aatste betreft een veetbetovend
onderzoek naar technieken om met behul,p van DNA van
bacteriën de waterkwatiteit beter te kunnen bewaken.

Gezamenlijke procesautomat¡ser¡ ng
Over 2014 waren er gemiddeLd zo'n vijf storingen per week
waarvan één à twee in de nachtel.ijke uren. Storingen
worden vaak veroorzaakt door werkzaamheden overdag.
Deze werkzaamheden hebben directe invtoed op de
bedrijfsvoering. De al. eerder genoemde vervanging
van de verdeetgoot in Hoogeveen is hier een voorbeetd
van. Deze omvangrijke ktus van ruim drie weken heeft
ongeveer 15 storingen veroorzaakt. 0ok de aanpassing
van de bronbesturing in Annen heeft enkete storingen

Mede vanwege de hoge veiligheidseisen die aan
systemen worden gestetd, wordt de automatisering
van drinkwaterprocessen steeds complexer. 0p het
gebied van procesautomêtisering hebben WMD en
Waterbedrijf Groningen in 2014 intensief samengewerkt.
De bedrijven werken met hetzelfde systeem.

ln2014is

een route opgestetd om de systemen qua inrichting naar
elkaar toe te laten groeien. Samenwerking resutteert in
kostenbesparing en vergroting van kennis en capaciteit.

veroorzaakt.

0nderzoektaf els Wetsus
ln

retatief vee[ last van het [tljdetijkl
wegvatten van verbindingen in de tetecommunicatie.
Dit werd mede veroorzaakt doordat KPN onderhoud
aan het netwerk uitvoerde. Ook was er sprake van een
aantaI zogenaamde spanningsdippen, het wegvatten
van de regutiere etektriciteitsvoorziening, waardoor
het noodaggregaat op de desbetreffende locatie moest
worden ingezet.
2014 hadden we

Samen met Waterbedrijf Groningen, WLN, Waterschap
Hunze en Aa's, Waterschap Noorderzijtvest en Wetterskip
Frysl.ân neemt WMD deeI aan een aantaI onderzoekstafets
bij Wetsus. ln 2014 betrof dat de votgende onderwerpen:
Advanced Waste Water Treatment, Resource Recovery en
Separation at Source. Er is een keuze gemaakt om de tafel
Resources Recovery te vertaten en aan te schuiven bij
'DNA based Water Quatity'; een veetbetovend onderzoek
naar technieken om met behu[p van DNA van bacteriën de
waterkwatiteit beter te kunnen bewaken.
2014 Jaarverstaq 21
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Petra Hotzhaus, manager Distributie

'Dankzij aandacht voor de oudere deten
van ons leidingnet maken we belangrijke
voortgang in de vermindering van het
aantaI onderbrekingen van de levering aan
de klant'
De nieuwe sector Distributie heeft onderhoud en

reparatie van het bestaande distributienetwerk ats
kerntaak. Exploitatie en nieuwbouw zijn hiermee van
etkaar gescheiden. Dat is volgens manager Petra
Hotzhaus even wennen voor de medewerkers - 'wie
is nu waarover aan te spreken?' - maar deze knip
maakt weI dat verantwoordetijkheden voor en na de
overdracht van nieuwe leidingen beter zijn bel.egd. "De
projectoverdracht en de contro[e die daarbij hoort, heeft
een formeter karakter gekregen. Daarmee is een extra
kwaliteitsmoment in het proces ingebouwd."
Met de focus op het bestaande net kan Distributie
zich sterker toeleggen op het verlagen van het aantal
onderbrekingen in de levering aan de klant. Hoe wordt dat
gedaan?

"ln de eerste plaats wordt beter gebruik gemaakt van
de kennis en ideeën van de monteurs", zegt Petra. "lk
heb de frequentie van het regutiere overleg met het hele

team omtaag gebracht. Daarvoor in de plaats komen
we periodiek in kleine groepen bij etkaar. We kijken dan
naar verbetermogetijkheden in een specifiek deet van het
takenpakket. De eerste kleinschatige overlegronde heeft
inmiddets plaatsgevonden en die is goed bevatten. Het
heeft concrete output opgeteverd. Aan dit overteg heb ik
de opdracht verbonden om zo sneI mogetijk opvotging te
geven aan vragen en acties die eruit naar voren komen."
Stim ptannen
"0ok door de aanrijtijden van monteurs zo kort mogelijk
te houden, kan de overlast voor de ktant zo gering
mogetijk btijven. Daarnaast is de manier waarop we
het vervangingsprogramma van leidingen opzetten van
invtoed. Het is niet per definitie zo dat de meest kwetsbare
teiding de hoogste prioriteit heeft. Het doorstaggevende
criterium bij vervanging is het aantaI k[anten dat op een
teiding is aangestoten."
Kanttekening bij hoge OLM-score
WMD scoort retatief hoog in het aantaI ondermaatse
leveringsminuten [0LM). "Dat ktinkt erger dan het is",
relativeert Petra. "ln vergetijking met het gemiddetde
waterbedrijf hebben wij twee keer zoveel leidingtengte
per klant. De kans dat een ktant wordt 'getroffen' is dus
groter. Kijken we echter naar het aantal storingen per
kitometer [eiding, dan presteren we rond het tandetijk
gemiddetde, ondanks het retatief hoge aantal breuken in
ons AC-[eidingnet."
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Waterbedrijven bundelen kennis in U-ST0RE

"Sinds 2OOg participeren wij samen met veeI andere
Nedertandse waterbedrijven in de database U-ST0RE: een
uniform storingsregistratiesysteem voor transport- en
distributiel.eidingen. A[[e deetnemers verzameten hun
data op uniforme wijze en leveren ze bij KWR Watercyc[e
Research Institute aan. Het systeem laat ons zien hoe wij
scoren ten opzichte van het LandeLijk gemiddelde. Zeker
nu er de afgetopen jaren votdoende massa aan data is
opgebouwd, levert het systeem bruikbaar materiaal voor
nader onderzoek op. Zo kan mogetijk in kaart gebracht
worden onder welke omstandigheden de kans op schade
groter of kteiner is. Denk aan [eidingmateriaa[, bodemtype
en seizoensinvloeden. Daar gaan we met de andere
waterbedrijven mee aan de stag."

lnspectie van instaltaties
Met de reorganisatie is de afdeting lnstatlatieadvies
onderdeel van de sector Distributie geworden. Wat
doen deze medewerkers? Petra: "Vanuit de zorg voor
de drinkwaterkwaliteit bezoeken zij jaartijks een groot
aantaI waterverbruikers om te controteren of hun
binneninstallatie veiLig is aangelegd; zoweI voor henze[f
ats voor de omgeving. ln het kader van Legionettapreventie
worden drinkwaterinsta[[aties bij bedrijven en instellingen
op veiLigheid getoetst. Het gaat hier om organisaties
op wie een wettel.ijke controtepticht rust en van wie de
cliënten vaak extra kwetsbaar zijn. 0ok zijn we begonnen
met het controteren van complexe bouwprojecten in
de installatiefase. Doe[ is om te voorkomen dat bij de
aanteg fouten worden gemaakt, waardoor risico's kunnen
ontstaan. 0p de projecten waar we zijn geweest, werd het
initiatief als zeer positief ervaren."

-sî,[?

DISTRIBUTIE
De afdeting Distributie heeft ats taak het in stand
houden van het teidingnet. Het functioneren van het
leidingnet kan worden uitgedrukt in de tijd dat een ktant
geen water heeft. Het gemiddetde aantaI minuten per
jaar dat een WMD-ktant het zonder drinkwater moet
stetten, wordt bijgehouden in de vorm van ondermaatse
leveringsminuten f 0LM). Dit kan zich zowel gepland ats
ongep[and voordoen.

0ngeptande 0LM's kunnen het gevotg zijn van spontane
hoofdl.eidingbreuken of van het per ongetuk kapot trekken
van een Leiding tijdens werkzaamheden van derden. Niet
te bei'nvtoeden externe factoren kunnen een stijging van
het aantal ongeptande 0LM's tot gevotg hebben. Bij hevige
storm bijvoorbeetd kunnen omgewaaide bomen en frictie
van wortetste lsel.s Leidi n g b reu ken ve roorza ken. De graf iek
laat zien dat het aantal ongeptande 0LM's ten opzichte
van voorgaande

jaren is afgenomen.

Gep[ande 0LM's ontstaan bijvoorbeetd bij het aanstuiten
van een deel van de hoofdteiding dat wordt vervangen.
Doordat hoofdteidingen vaak water aanvoeren richting
dorpskernen, kunnen ktanten bij het overzetten van de

oude naar de nieuwe leiding zonder water komen te zitten
ln onderstaande grafiek is te zien dat het aantal geptande
OLM's ten opzichte van 2013 Licht is toegenomen, maar
tager Ligt dan in 2012.
Het aantaI hoofdteidingbreuken geeft een substantiëte
dating te zien.

0LM's

I
I

geptand

ongeptand

2013
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Er is 51,ó km van het oude, vooraI uit asbest-cement
bestaande, hoof dLeidingnet vervangen. AanLeiding
voor deze vervanging was een verstechtering van
de kwatiteit van de leiding. Dat geeft meer kans op
breuken. Verstechtering van de kwal.iteit treedt onder
andere op door het 'uittogen' van leidingen die in
zure veengrond tiggen. Vervanging is dee[s via het
vervangingsprogramma voor asbestcementteidin gen
gedaan fop eigen initiatief) en deets bij projecten die op
initiatief van gemeenten werden uitgevoerd. De oude
Leidingen zijn vervangen door PVC-teidingen.
Onderstaande grafiek toont de afname van het aantal
kitometers AC-teiding in het voorzieningsgebied in de

periode 2011tlm2014.

a

Tegetijkertijd is onderzocht wetke aanpassingen in
het [eidingnet en bij productiestations mogetijk zijn
om hoge drukken en drukstoten in het [eidingnet
verder te minimaliseren. ln gebieden die Laag Liggen
ten opzichte van de productiestations en waar
vooral 's nachts, bij weinig tot geen waterafname,
retatief hoge waterdrukken ontstonden, zijn
drukreduceertoestetten in het [eidingnet geptaatst. Er
zijn nieuwe hoofdl.eidingen en aanstuitteidingen getegd
in inbreidingsplannen in verschittende gemeenten in
het voorzienin gsgebied.
JaarLijks wordt ongeveer acht procent van atte
watermeters i n het voorzienin gsgeb ied ve rva n gen.
Deze meters hebben dan zo'n twaatf jaar gewerkt.
De verwisseting met bijbehorende ptanning en

nistratieve werkzaamhede n zijn jarentan g
uitbesteed, maar worden nu gefaseerd weer in eigen
huis ondergebracht.
ad mi

Totale tengte AC-teidingen bij WMD

0nderstaande grafiek toont het aantaI kitometers
Leiding dat de afgetopen jaren is aangetegd en
aangepast:

Ontwikkeling totale [engte hoofdteidingnet WMD
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Met computermodetten is berekend wat in theorie de
optimate uitgaande druk van de pompstations moet
zijn. Gebl.eken is dat zij naar beneden konden worden
bijgestetd, zeker in de nachtetijke uren waarin weinig
water wordt afgenomen. Dit is stapsgewijs ingevoerd
Het risico op hoofdLeidingl.ekkages is daarmee
verlaagd, evenals het energieverbruik.
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Beëindiging bluswaterconvenant

Landelijke stor¡ngen

De brandweerkorpsen in Emmen, Assen, Borger-Odoorn

De database U-ST0RE, wâaryoor veeI drinkwaterbedrijven

en Coevorden maken sinds begin 201/¡ geen gebruik meer
van de brandkranen van WMD. Dit heeft bijgedragen
aan een daling van het aantaI Leidingbreuken. Voorheen
werden brandkranen na gebruik soms te snel gestoten,
wat gepaard ging met drukstoten die tot breuken konden
leiden.

hun gegevens aanteveren, brengt in beetd hoe het aantaI
hoofdteidingbreuken bij WMD zich verhoudt tot het
Landetijk gemÌddeLde.
TotaaI aantaI hoofdleidingbreuken WMD per 100 km
t.o.Y. endere bedriiven

totaaI aantaI storingen
per too km

Nationaal
totaaI aantaI storingen
perroo km
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Storingen bijde ktant
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Storingen bij ktanten, zoats een [ekkende watermeter,
een hoofdkraan die niet afstuit of een lekkende
aanstuit[eiding, worden door een monteur verhotpen.
ln de wintermaanden doen zich attijd meer stor¡ngen
voor dan in de rest van het jaar. Dat hangt samen met
het feit dat kteine [ekkages vaak pas tijdens de jaartijkse
meteropname Idecember-januari) worden opgemerkt.
Daarnaast kunnen bij strenge vorst - voornametijk bij
oostenwind - watermeters bevriezen.

AantaI monteurbezoeken kleine storingen

2OO9

Bouwborden worden door
iedereen gez¡en
WMD pl.aatst informatieborden bij werk aan de
waterteiding en bij gecombineerde werken. Deze
buitenrectame heeft een groot bereik en een
hoge contactfrequentie. Het grote voordeeI van de
constructie van deze, speciaaI ontwikketde, nieuwe
borden is dat ze eenvoudig zijn te ptaatsen en te
verp [aatsen.
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M ens

en orga n isatie

Yvonne Siemens, manager Mens en 0rganisatie

'Nieuwe tijd doet een groot beroep op
ftexibititeit en persoontijk [eiderschap
van a[[e medewerkers'

Cultuurverandering is kwestie van doen

"Niets is zo ingewikkeld als het veranderen van een
bedrijfscuttuur. Wat je veeI ziet, is dat er eindetoos
lang over wordt gepraat, maar dat er per saldo weinig
verandert. ln mijn optiek is cuttuurverandering bovenaI
een kwestie van doen. Aan het management om het
goede voorbeetd te geven en om te laten zien dat er
daadwerkelijk op een andere manier wordt gewerkt. Die
andere manier van werken kenmerkt zich door een hoge
mate van f Lexibil.iteit, zetfstandig en verantwoorde[ijk
werken en de bereidheid om in je persoonlijke
ontwikketing te investeren."
Over grenzen van functieomschrijving heen
"Ftexibititeit houdt bijvoorbeetd in dat je het vermogen en
de bereidheid hebt om te worden ingezet op taken die niet
direct in je functieomschrijving staan. Een voorbeetd: om
afwezigheid van de receptioniste/tetefoniste op te vangen,
hebben we uit eigen medewerkers een pooI samengestetd
0oit huurden we daar een externe dienstverlener voor in.
Het inzetten van eigen mensen is goedkoper, maar levert
bovena[ een betere dienstverlening op omdat de mensen
in de pooI WMD beter kennen. Dergetijke oplossingen
moeten op meer ptekken in de organisatie te reatiseren
zijn. "

Met de reorganisatie zijn de aandachtsgebieden
personee[szaken, Arbo, faciLitaire dienstverlening en
documentaire informatievoorziening samengevoegd in
de sector Mens en 0rganisatie. Een betangrijke opgave
waar WMD de komende jaren mee te maken krijgt, is
de geteidetijke verkteining van de formatie op basis
van natuurlijk vertoop. Dit is verwoord in de notitie
'Toekomstvisie WMD 2020'. Het verder optimaliseren van
de efficiency en verzaketijking zijn hier [eidend in. Dat
vraagt om een cuttuurverandering. Wat betekent dat in de
praktijk?
Yvonne Siemens, manager Mens en 0rganisatie: "Graag
wiI ik eerst iets zeggen over verandering in het algemeen
Het is zo'n beetje het toverwoord van deze tijd, de rode
draad in het bel.eid van elke organisatie. lk [as ontangs
een mooie uitspraak: 'We zitten niet in het tijdperk
van veranderingen, maar we veranderen van tijdperk.'
lk getoof inderdaad dat de wereld wezenlijk aan het
veranderen is. Wij zijn monopotist en leverancier van een
van de eerste levensbehoeften, maar ook voor ons breekt
een nieuwe tijd aan. Dat vraagt om een andere opstetting
richting consument, partners en toezichthouders. Het is
aan de mensen die hier werken - nu en in de toekomst -

om dat in praktijk te brengen."

Match tussen kennis, vaardigheden en taken
"De verkteining van de formatie brengt met zich mee dat
hetzetfde werk door minder mensen wordt gedaan. Dit
vraagt om een s[immere manier van werken. Daarnaast
zorgen technotogische ontwikketingen ervoor dat
taken veranderen of zelfs verdwijnen. En dan hebben
we ook nog eens te maken met de verhoging van de
pensioenteeftijd. 0m onder die omstandigheden inzetbaar
te btijven, is het voor medewerkers betangrijk dat hun
kennis en vaardigheden ftexibet kunnen meebewegen
met een breder en veranderend takenpakket. Daar
is de medewerker voor een betangrijk deeI ze[f
verantwoordetijk voor. Persoonlijk Leiderschap vind ik
een mooie term in dat verband. Vervolgens is het aan de
werkgever om de medewerker te facititeren in zijn of haar
[oopbaanontwikkeLing. 0ns bedrijf heeft uiteraard ook
jonge instroom nodig. De uitdaging is om deze behoefte te
verbinden aan de opdracht om de formatie te verkleinen."
Zijn we met het goede bezig?
"Een ander aspect van de cuttuurverandering is dat wij
- van individue[e medewerker tot organisatie al.s geheel onsze[f regetmatig de vraag moeten ste[[en of we met het
goede bezig zijn en ofwe dat goed doen. Daar hoort ook
bij dat we etkaar aanspreken op gedrag en handeten. Niet
eenvoudig, maar weI belangrijk.
Stet, onze ktant had de keus: zou hij dan voor ons kiezen?
Een hypothetische vraag misschien. Toch is het juist onze
monopoliepositie die deze vraag heeI relevant maakt."
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ORGANISATIE
Toekomstvisie WMD 2020
Eind 2013 vond de presentatie ptaats van de Toekomstvisie
WMD 2020, gericht op een toekomstbestendige
organisatie WMD. De aandeelhouders hebben hiermee
ingestemd. Daarnaast gaven zij aan behoefte te hebben
aan een nadere verkenning van de strategische positie van
WMD in de totate waterketen.

Fase

I

ln Lijn met de Toekomstvisie is de organisatie in 2014
gestart met de vormgeving van de toekomstige WMD. De
adviesaanvraag voor de eerste fase van de reorganisatie
is in februari aan de 0ndernemingsraad voorgelegd.
Deze fase heeft betrekking op de sectoren en de daarbij
behorende [eidinggevende posities en [agen binnen de
organisatie. Na advisering door de 0ndernemingsraad is
een werving-en-setectieprocedure inctusief assessments
opgestart voor atte [eidinggevende f uncties. Medio juni zijn
de InieuweJ [eidinggevenden benoemd.

Fase 2
Bij de invutting van de nieuwe sectoren en teams is
gekeken naar formatie, functies en vergroting van de
inzetbaarheid van medewerkers. Deze invutting heeft
geLeid tot een adviesaanvraag begin september voor
de tweede fase van de reorganisatie. ln deze fase
zijn medewerkers in de getegenheid gestetd om hun
bel.angstetLing voor functies uit te spreken. Er zijn zoweL
functies bijgekomen ats verdwenen. Na afronding van de
betangstettingsregistratie is eind oktober overgegaan tot
ptaatsing van atte medewerkers.

Cultuurverandering
De organisatieverandering gaat gepaard met een
gewenste cuttuurverandering. ln 2o1b wordt hier een
start mee gemaakt in de vorm van een ontwikkel- en
evatuatietraject voor [eidinggevenden. Medewerkers zijn
onder andere via de betangsteltingsregistratie uitgedaagd
tot nadenken over de eigen loopbaan en inzetbaarheid.
ook deze thema's krijgen in 2015 een vervotg.

Aftrap in Drents Museum
Tijdens een startbijeenkomst in het Drents Museum
op 3 november 2014is de aftrap gegeven voor de
nieuwe organisatie. Daar is teruggebl.ikt, maar vooraI
ook vooruit gekeken. lmmers, het daadwerketijke
veranderen ging toen pas echt beginnen.

Actualiseren intranet
INTERNE COMMUNICATIE
Personeelsbtad De Brobbels
ln2014is de traditionete papieren versie van
personeetsbtad De Brobbets vervangen door een digital.e
nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt per e-maiI verstuurd
naar medewerkers en oud-medewerkers. Men kan
doortinken naar een aparte website, waar atte artiketen
en bijbehorend beetdmateriaaI te vinden zijn voor de
abonnees.

2B
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ln2014is een start gemaakt met het updaten van WlN,
het intranet van WMD. Aan alte sectoren en afdetingen
is gevraagd om de eigen informatie te screenen en
eventueeI aan te passen of te vervangen. Dit project wordt
in 2015 vervolgd en afgerond. Deze update van het WMD
intranet maakt deeI uit van een migratieproject nêar
Sharepoint 2011.
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PERSONEEL
Arbeidsomstandi gheden
0ntwikkel.ingen in 2014:

.

.

ln navotging op de bestaande risico-inventarisatie en
-evatuatie IRl&E) en het ingezette Ptan van Aanpak zijn
vervotgonderzoeken uitgevoerd naar:
- Mogetijk vrijkomen van gassen tijdens het
p rod uctieproces
- Gel.uidsbel.asting binnen productietocaties
- Bestoten ruimtes/bijzondere ruimtes binnen de
afdel.ing Productie
De onderzoeken zijn afgerond. Aanbevetingen en
conctusies zijn geformuteerd en vervotgacties worden
begin 201g ingezet.
WMD neemt deel aan een tandetijke werkgroep
voor de reatisatie van een Arbocatatogus voor de
d rinkwaterbranche. Vanuit deze werkgro ep zijn in 2ot\
de onderwerpen 'Veil.ig werken met asbestcement'

en 'Veil.ig werken in verontreinigde grond' afgerond.
Beide onderwerpen liggen nog ter goedkeuring
bij het Ministerie van SZW. Na goedkeuring votgt

o
.

.

.

.
.

imptementatie.
ln 2014 heeft twee keer afstemming ptaatsgehad
met de 0ndernemingsraad over de voortgang en
ontwikketingen op het gebied van Arbo.
ln verband met het risico op de ziekte van
Lyme is een advies uitgebracht voor het dragen
van ger'mpregneerde kteding. Deze kteding is
geimpregneerd met permetrine. 0mdat over de
gevotgen van btootstetting aan dit middet op lange
termijn nu niets bekend is, is negatief geadviseerd.
Er is een positief advies uitgebracht voor het uitrusten
van bedrijfsbussen met achteruitrijcamera's en safety
bumpers. De bussen hebben namel.ijk gebtindeerde
rameR. De veiligheici van zoweI bestuurders ats
medeweggebruikers is met deze maatregeI gediend.
Naar aanteiding van de reorganisatie heeft een update
plaatsgevonden van de verptichtingen rond NEN
3140. Dit is de norm voor het veitig werken aan en
met etektrotechnische [aagspanningsinstaltaties in
woningen, gebouwen en infrastructuur. Het stett eisen
aan vakbekwaam personeet. De medewerkers van
WMD zijn [opnieuwl benoemd of aangewezen.
ln2014 zijn vier S.0.S.-formutieren ontvangen. Het
totate verzuim in retatie tot deze metdingen is 3ó
dagen. 0p de formutieren worden eveneens bijnaongevatten geregistreerd.
Er is een inventarisatie gemaakt van het onderhoud
van daken van bedrijfsgebouwen van WMD. Daarbij
is eveneens gekeken naar het onderhoud van de
instattaties op de daken. 0p basis van de resuttaten
wordt een keuze gemaakt ten aanzien van het
beschermingsniveau dat op grond van Arbowetgeving
is vereist voor werken op hoogte.

a

Bij de reparatie van aanstuitLeidingen worden leidingen
soms tijdetijk bevroren met zuurstof verdringende
middelen C0, of Potarspray. 0m monteurs tegen
mogetijke bedweLming te beschermen, hebben zij
sinds medio 2014 de beschikking over apparatuur
waarmee het percentage zuurstof in de ruimte kan
worden gemeten.
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kLedingpakket van WMD een update ondergaan. Het
contract met de leverancier van werkkteding en
veitigheidsmiddeten is met drie jaar vertengd.
Naar aanteiding van de reorganisatie is de functie
van Arbocoördinator afgesptitst van de functie KAMcoörd inator.

Arbeidsvoorwaarden
De WWb-cao loopt af op 31 decemb er 2014. ln de tweede
hetft van 2014zijn onderhandelingen voor een nieuwe cao
voor de watersector van start gegaan. Deze hebben nog

niet tot een nieuwe cao geteid.

Overtegvergaderingen
Directie en ondernemingsraad hebben in2014 de votgende
onderwerpen besproken :
o Reorganisatie fase 1 en 2, WMD 2o2o
. Wijziging deeLneming WLN
. Wacht- en storingsdienst
. Risico-inventarisatie en -eval.uatie (Rl&E)
. Werkkostenregeting
o Vacature raad van commissarissen
. Arbo-opteidingen en -trainingen
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Wet Normering Topinkomens

Jaarverstag, Jaarrekening 2013 en Financieel pl.an 2o1S
Jaaryerstag ondernemingsraad2ot3
Bedrijfshutpvertening
Ziekteverzuim, verzuimbenchmark en sociaa[-medisch
team
Het Nieuwe Werken

Toekomstige strategische positie WMD
Samenwerking WMD met andere partijen
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De gemiddel.de teeftijd van medewerkers aan het eind van
2014 ¡s 51 jaar.

31 december

Het ziekteverzuim binnen WMD is de afgelopen jaren
gedaaLd. Deze dating is mede te danken aan extra
inspanningen van de bedrijfsarts, personeetszaken en
Leidinggevenden. ln 2014 is opnieuw veeI aandacht aan het
thema besteed. De verzuimpercentêges over2O't4 en 2013
zijn nagenoeg getijk aan etkaar.

Leeftijd

ln2ou¡zijn drie medewerkers in dienst en vijf medewerkers
uit dienst getreden. Het aantaI futl.time medewerkers is
getijk gebLeven. Het aantaI parttimers is gedaaLd met twee.

Aanta[ werknemers per 31 december

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim 2009

Formatie

i4l

13
19

42
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Kwa Iiteit, compt¡ance en ICT

KWALITEIT EN COMPLIANCE
Q.U4

Externe audits
Begin 201l¡ zijn twee
surveittance bezoeken
uitgevoerd in verband met
twee openstaande'minor

non-comformities' Igeri nge
normafwijkingen). Deze twee
geringe normafwijkingen zijn
geconstateerd naar aan[eiding
van de hercertificering voor de
NEN lS0 9oo1:2008 die in 2013
ptaatsvo nd.

ln maart 2ot4 konden de openstaande normafwijkingen
worden gesloten.

Tijdens het bezoek in september Zol4zijn door de
certificeerder Ll.oyds Register geen nieuwe afwijkingen
geconstateerd. De certificeerder heeft vastgesteld dat
het realiseren van doetstetlingen door de organisatie
goed vertoopt. Besproken zijn onder meer de inrichting
van de comptiance-f unctie (lS0 19óool, de imptementatie
van projectmatig werken en de inkoopstrategie in relatie
tot MaatschappeLijk Verantwoord 0ndernemen. Lloyd's
Register heef t vastgestel.d dat de resuLtaten van diverse
verbetertrajecten zichtbaar zijn.
ln het rapport staat eveneens te Lezen dat de
reorganisatie goed is vertopen, met gedegen aandacht
voor de risico's en de beheersing daarvan. Door de
reorganisatie moest het KwaLiteitshandboek in zijn
geheel worden aangepast aan de nieuwe organisatie.
Eindverantwoordel.ijken en proceseigenaren zijn aan de
diverse procedures toegewezen.

;'lr
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Interne audits
0m de kwatiteit van de interne audits te waarborgen
hebben de interne auditoren een training gevotgd bij
de Kwatiteits Kring Noord Nedertand (KKNN). Het
programma voor de interne audits [verpticht onderdeeL
van lSO-norml is in het vierde kwartaat vastgestetd. De
interne audits vinden p[aats van december 2014 tot medio

januari 2015.

Juridische borging

Monteurs gaan in de toekomst werken met een iPad
met daarop atte voor hun werk benodigde informatie.
ln 2013 was de pil.ot Geoviewer MobiLe al. succesvol
afgerond. Met dit systeem hebben monteurs toegang
tot atte relevante geo-informatie, waardoor kwetsbare
ktanten direct zichtbaar zijn, er minder fouten worden
gemaakt en de efficiency wordt verhoogd. ln navotging
op de imptementatie van Geoviewer Mobite is in 2014 een
se[ectie gemaakt voor een nieuwe GIS-beheerappticatie
(geografisch informatiesysteeml. De uitrol. vindt ptaats in

De kritische prestatie indicatoren IKPl'sl van WMD zijn
geëvatueerd en geanatyseerd.0p basis daarvan zijn
aanpassingen doorgevoerd.

2015.

ln samenwerking met de afdeLing Juridische Zaken zijn
overzichten opgesteld van de voor WMD getdende weten regetgeving. De betangrijkste zijn de Drinkwaterwet,
Drinkwaterregeling en het Drinkwaterbestuit. De
overzichten zijn binnen de organisatie verspreid, waarmee
de borging van wetgeving aantoonbaar is.

computer en telefoon steeds meer geintegreerd. Deze
ontwikketingen stetten medewerkers in staat om overaI
en op etk gewenst moment te werken; een ontwikketing
waarop ook met de reorganisatie van WMD wordt
ingespeetd. Gevotg is wel dat de comptexiteit van het
netwerk toeneemt. Ook binnen WMD zutten pc's fysiek of
virtueeI moeten worden vervangen, evenats een aantaI
van de betangrijkste netwerkcomponenten in het hart van

tcT

de ICT-inf rastructuur.

Mobiet werken in ontwikketing

Dataopslag

GiGA, de gezamenlijke afdel.ing van WMD, Waterbedrijf
Groningen en WLN die atl.e |CT-zaken voor de drie
partners regett, heeft in 2014 diverse vernieuwings- en
verbeteringsstagen vottooid of in gang gezet. Met de

nieuwste technieken en softwareoptossingen kan optimaaI
worden ingespeetd op verhoogde druk op efficiency en
veitigheid, maar ook op de maatschappetijke trend van het
tijd- en ptaatsonaf hankel.ijk werken.

f2
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Het aantaI mobiele apparaten neemt naar verwachting
atteen maar toe de komende jaren. Daarbij worden

Het centrate data-opslagsysteem SAN isin2014
vervangen. Ook is een start gemaakt met de
imptementatie van een datawarehouse. Diverse
softwareprogrammê's hebben een upgrade ondergaan.
GiGA heeft ervoor gezorgd dat medewerkers geen hinder
hebben ondervonden van de diverse veranderingen, dat
systemen en bestanden attijd beschikbaar zijn gebleven
en dat de beveil.iging geen moment buiten werking is
geweest.

@,rP

Ander water

Gerrit Veenendaa[, waterkwatiteit en innovatie

'Klantbelang staat voorop in onze
investeringen in technologie en
waterkwaliteit'
Gerrit VeenendaaI is binnen WMD onder andere
verantwoordetijk voor waterkwaliteit en innovatie. WeIke
veranderingen hebben binnen zijn be[eidsterreinen
gespeetd in2014?
"De belangwekkendste ontwikketingen hebben zich
voorgedaan bij WLN, het centrum voor waterkwatiteit en
watertechnologie in Gtimmen waar WMD en Waterbedrijf
Groningen samen aandeethouder van zijn. Hier is vorig
jaar een internationaaI opzienbarend resuttaat geboekt.
ln opdracht van de beide waterbedrijven heeft het

[aboratorium mo[ecutaire methodes ontwikketd waarmee
potentiëte bedreigers van de votksgezondheid - E-co[i en
enterokokken - binnen vier uur te detecteren zijn. Dat is
een knappe prestatie, want traditionete kweekmethoden
hebben daar maar tiefst 1ó tot 44 uur voor nodig. De grote
winst van deze snettere opsporingsmethodes is dat veitig
drinkwater na een ingreep onmiddeLtijk beschikbaar is
voor de consument. Er hoeven geen dagen meer overheen
te gaan voor het sein op veitig kan worden gezet Een
paar uur na een reparatie kan de leiding weer in gebruik
worden genomen."

Micro-organismen binnen 4 uur ontmaskerd

"Beide anatysemethodes voor de opsporing van E-coti
en enterokokken zijn in Groningen en Drenthe beproefd.
De E-coli-methode is inmiddels geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatie. De enterokokken-anatyse heeft
deze accreditatie nog niet, maar heeft haar bruikbaarheid
aI weI bewezen in een spoedsituatie. Bij een probleem
in productietocatie Noordbargeres konden we snel
vaststelten dat het probteem niet verspreid was in het net.
We konden volstaan met een veiligheidsch[orering van het
uitgaande water. Hadden we deze technieken niet gehad,
dan hadden we uit voorzorg een groot deel van Emmen
een kookadvies moeten geven."

Hoe is de mate yan katkafzetting te voorspellen?
"Daarnaast heeft WLN in opdracht van de waterbedrijven
twee onderzoekstrajecten gestart. Het eerste richt
zich op de ontwikke[ing van een meettechniek voor
katkafzetting. Wij kunnen nametijk op basis van de
chemische samenstetting van drinkwater niet zeggen met
hoeveeI katkafzetting de consument te maken krijgt. Ten
onrechte wordt vaak een direct verband veronderstetd
tussen hardheid en kalkafzetting. Maar in de praktijk btijkt
dat relatief hard drinkwater weinig ka[k kan afzetten en
i-t
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in de badkamer kan veroorzaken. We hopen een methode

te ontwikkelen waarmee we kunnen voorspe[[en wat
de ktant bij een bepaalde chemische samenstetting kan
verwachten en daarmee de waterkwaliteit te kunnen
stu ren. "

Smaak is soms een persoonlijke zaak
"Bij het tweede onderzoek gaat het om de smaakbeteving
van drinkwater. Vaak is smaak goed te verktaren op
basis van de samenstetting, maar niet attijd. Sommige
mensen zijn heeI gevoetig voor een bepaalde smaak.
Wij constateren dan dat de chemische en biotogische
kwaliteit uitstekend is, maar toch ervaart de ktant een
minder goede smaak. We wilten meer inzicht krijgen
in de oorzaak van bepaatde, tot nu toe niet verktaarde,
smaakverslechterin 9."

2014 Jaaruerstag
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NIEUWATER fNWTRI
NoordWater BV en waterschap Vechtstromen zijn eLk
voor 50% aandeethouder in NieuWater INWTR]. NWTR
is ontwerper en eigenaar van de Puurwaterfabriek. Hier
wordt uttrapuur water gemaakt voor de NAM, die dit water
inzet bij de opnieuw in gebruik genomen otiewinning in
Schoonebeek. De fabriek functioneert zeer goed.

WMD

Noordwater

NieuWater

BètaWater

WLN BV

NWTR draagt in opdracht van BètaWater ook zorg voor het
beheer en onderhoud van de waterinstalLaties van Norit,
Gietwater en Dierenpark Emmen. NWTR richt zich op
uitbouw van haar activiteiten en heeft ats werkgebieden

Drenthe en Twente. Deze groei moet voortkomen uit
opdrachten voor ontwerp, bouw, beheer en/of bediening
van waterinstattaties van aandeethouders en industriëte
bedrijven. Eind 2018 moet NWTR uitgegroeid zijn tot een
zetfstandige speter op deze markt.
I

ndowater

BETAWATER
Botteten, Norit, DpE,
Terreinonderhoud

Binnen BètaWater is een aantaI activiteiten gerangschikt,
waaronder industriewater, gietwater, terreinonderhoud en
het botte[en van water.

Gietwater

Q
O

wettetijk

Gietwater

niet-wettetijk

De beschikbaarheid van votdoende water van goede
kwal.iteit is essentieeI voor de gtastuinbouw. Voor deze
sector in Erica en Ktazienaveen in Zuidoost-Drenthe

De Drinkwaterwet schrijft voor dat wetteLijke en nietwettetijke taken strikt gescheiden dienen te worden,
zodat er oeen sprake kan ziin van kruissuhsrdie door de
gebonden ktant van de niet-wettel.ijke activiteiten. ln 2014
is een start gemaakt om deze scheiding binnen de WMD-

overzicht levering hoogwaardig gietwater Im3 perjaarl

groep vottedig door te voeren. ln 2o1S zaL lndowater
onder BètaWater worden gebracht.
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Wildlands, de WMD en de waterfabriek
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verzorgt BètaWater de winning, zuivering en distributie
van hoogwaardig gietwater. Dankzij een ¡n 2013 in gebruik
genomen zuivering wordt onder meer water uit de
nabijgel.egen Griendtsveenptas ingezet in Erica. ln het
jaat 2014 zette de dating van het gietwatergebruik door.
Deze da[ing vond in voorgaande jaren ook a[ ptaats. ln
onderstaande grafiek is dit zichtbaar.

Cabot
Het bedrijf Norit in Ktazienaveen, producent van actieve
koot, is overgegaan in handen van Amerikaanse bedrijf
Cabot en heet nu Cabot Norit. 0ns contract voor de
levering van demiwater bereid uit oppervtaktewater is
vertengd tot 201ó. Deze verlenging geeft ruimte voor het
verkennen van varianten voor de levering van demiwater
door BètaWater en voor onderhandetingen over
vernieuwing van de instatlatie en contractvertenging na
2016.

ln 2014 is er gestudeerd op een combinatie van
gietwaterlevering en de levering aan Cabot Norit.
Vooral om gebruik te kunnen maken van een stabiete
waterhardheid. Nu is de kwatiteit van het demiwater sterk
wissetend gedurende de seizoenen. ln de winter betreft
het oppervtaktewater uit het Borgerveen en in de zomer
lJsse[m eerwate r.
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Witdtands Adventure Zoo Emmen
Het jaar 2014 stond in het teken van de verhuizing
van Dierenpark Emmen naar de nieuwe locatie op de
Noordbargeres. Vanaf 201ó opent Wil.dLands Adventure
Zoo Emmen hier haar deuren. Deze verhuizing is
aanteiding voor een uitbreiding van de WMD-activiteiten.
De zuiveringscapaciteit wordt opgeschaa[d naar een
zuivering van meer dan 9 mitjoen m3 afvatwater per
jaar. Het water wordt vol.Ledig hergebruikt. De warmteinhoud van productiestation Noordbargeres wordt benut
voor duurzame levering van verwarming en koeling ten
behoeve van het park en andere gebouwen in Emmen,
zoats theater De Muzeva[. Daartoe is een duurzaam
warmtenet in het centrum aangetegd. Het nieuwe bedrijf
E-Qua gaat deze energietevering voor zijn rekening
nemen.

Water bottelen
Binnen BètaWater worden ten
behoeve van nooddrinkwater
voor acht van de totaal tien
waterteidin gbedrijven in Nederland
!-titer f [essen drinkwater gebottetd.
ln twee oude reinwaterketders worden
hiervoor 1óo.ooo flessen koeI en
donker bewaard. Daarnaast worden
de BètaWater botte[activiteiten
uitgevoerd voor de VOF Anl.oo en de
V0F Hondsrug.
2014 -Jaarverstag
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Het jaar 2014was een jaar dat zich kenmerkte door een
zeer grote groei in de verkoop van in ftessen gebottel.d
water. ln 2014 werden in totaal ruim { mitjoen water

gebottetd.

Terreinonderhoud
Het onderhoud van het gotfbaanterrein in Assen, waar
vanaf 201ó grondwater gewonnen gaat worden, wordt
door een terreinteam vanuit BètaWater uitgevoerd.
Hiertoe heeft Bètawater een contract afgestoten met de
Drentsche Go[f- en Country Ctub. Dit contract is geheel.
vernieuwd en heeft een Looptijd van tien jaar.

ln 2014 is bestoten om vanaf eind zot4 al.te
terreinonderhoud van WMD, inctusief het natuurbeheer,
naar dit team over te brengen. 0p deze wijze wordt
marktconform gewerkt en door de combìnatie van
werkzaamheden worden besparingen gereatiseerd
binnen de doetstetting van WMD voor actief
natuurontwikkeLin gsbeLeid.

INDOWATER
Binnen deze dochter van Noordwater zijn atte activiteiten
ondergebracht.ln2ol4 is besloten
de [opende overeenkomsten met de [okate overheden
in de vijf steden in Oost lndonesië uit te dienen en deze
niet te vertengen. Dit houdt in dat na het beëindigen
van de overeenkomsten het aandeel van WMD in deze
van WMD in lndonesië
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waterbedrijven overgaat naar de [okale overheden die dan
vervotgens weer 100% van hun waterbedrijf in eigendom
zulten hebben. Dit zal zijn besLag krijgen in de periode
2017-2O2O. De bedrijven hebben in 2014 goede vooruitgang
geboekt, waarbij duidetijk zicht komt op het behaten van
de overeengekomen doetstetting dat zij aan het einde van
de overeenkomsten geheel zetfstandig verder kunnen.

-

Bij steeds meer nieuwbouwprojecten in Nedertand
wordt de innovatieve techniek van warmte-koudeopstag
toegepast. Dit is een methode om energie in de vorm
van warmte of koude op te staan in watervoerende
[agen in de bodem. Bij de introductie van deze
techniek, a[ jaren geteden, was het voor WMD direct
duidetijk dat het bedrijf hier een betangrijke rol in kon
vervutten. lmmers, een groot deeI van de bijbehorende
werkzaamheden, zoats het oppompen en rondpompen
van grondwater, maakt deeI uit van onze corebusiness.
Juist omdat er bij drinkwatertevering veeI belangen
zijn gemoeid - denk aan grondwaterkwatiteit, veitigheid
en leveringscontinuiteit - bestoot WMD deze activiteit
in het eigen voorzieningsgebied ter hand te nemen. De
bestaande kennis in eigen huis moest daarvoor worden
aangevutd met kennis over energie.
Voor de watergerelateerde energiediensten heeft WMD
in2014 het 100% dochterbedrijf E-Qua BV opgericht. Met
achtereenvotgens de aandeethouders Hoogeveen, Emmen
en Assen zijn de mogetijkheden verkend om projecten te
reatiseren. Sinds 2014 is het project Bentinckspark, een
grootschatig park voor sport en recreatie in Hoogeveen,

operationeet.
ln het project Emmen Centrum-West worden twee
warmtenetten aangetegd voor de levering van warmte
aan het Dierenpark Emmen (ats 'taunching customer'),
het theater, het gemeentehuis en een zorgcentrum.
Het opwekken van elektra voor de eigen waterproductie
maakt deel uit van dit project. De verwachting is dat de
komende jaren een uitbreiding van activiteiten van E-eua
te zien geven. DoeI is om tot 2o2o 2oo/o op energieverbruik
te besparen en om 20% van het resterende verbruik zetf
duurzaam op te wekken. WMD toopt voorop met deze
doetstetting.
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Fina nciee[-economische za ken

Theo Terpstra,

mênager Financiee[-economische Zaken

'We zien een administratieve
lastenverzwaring op ons afkomen
die veel zal vragen in energie en geld
zonder extra toegevoegde waarde'

lngewikkel.de constructie voor drinkwaterbedrijven

"Drinkwaterbedrijven krijgen met een zeer ingewikketde
constructie te maken. ln beginseI zijn wij en onze
dochterondernemingen integraal betastingptichtig,
maar vervotgens kan een vrijsteLting worden toegepast
voor onze wettetijke taken. 0p ons rust immers een
exclusieve opdracht tot het leveren van drinkwater.
0nze leveringsgebieden [iggen vast en van concurrentie
is geen sprake. Het is vooral de votgorde die het zo
comptex maakt. We zijn integraaI betastingptichtig, maar
95olo van ons takenpakket vatt daarbuiten. Het gevolg
daarvan is dat de fisca[e behande[ing van die overige
g% een lastenverzwaring met zich meebrengt die niet in
verhouding tot de betastingopbrengst staat."

Kleinste deeI takenpakket vraagt grootste
tijdsinvestering

"De grote vraag is: welke taken mogen worden
aangemerkt ats wettelijk en wetke niet? Een voorbee[d:
wij leveren ICT-capaciteit aan het waterlaboratorium.
Bewegen we ons daarmee in het private domein? 0f
weegt het argument dat het [ab onderdeeI is van onze
wettelijke taak en dat ICT daar onlosmakelijk mee is
verbonden het zwaarst? En zo zijn er zeker vijftien andere,
verhoudingsgewijs kteine zaken waarvan we niet weten
hoe de fiscus ze behandett. Wij zijn verpticht om voor a[
die onderdeettjes precies te registreren wat de kosten
en opbrengsten zijn. Maar veeI daarvan laten zich niet
De afde[ing Financiee[-economische Zaken van WMD is in
2014 min of meer buiten het bestek van de reorganisatie
gebteven. Er zijn de afge[open jaren relatief veeI jonge,
hoogopgeleide mensen ingestroomd die vanuit een

eerdere werkkring waardevo[[e kennis, een zaketijke
instag en een frisse bl.ik hebben meegebracht. Gezien de
omvangrijke externe ontwikkelingen die op deze afde[ing
afkomen, is dat een gunstige uitgangspositie. "We kunnen
onze borst nat maken de komende jaren", a[dus manager
Theo Terpstra. "ZoweI in fiscaaI opzicht a[s qua toezicht
krijgt de watersector met ingrijpende veranderingen te
maken."
Met ingang van 2016 zijn overheidsondernemingen
verp[icht om vennootschapsbetasting te betalen. Deze
wetswijziging heeft tot doel om concurrentieverstoring
in het pubtieke en private domein te voorkomen. Theo
Terpstra: "0ok verschi[[en tussen Europese [anden
moeten ermee worden opgeheven. Het argument is
dat overheidsondernemingen in [anden waar geen
vennootschapsbetasting hoeft te worden betaa[d, het
oneertijke voordeeI van een [agere kostprijs hebben."

zo eenvouciig van onze weiteiijke taak scheicien. De
afschrijving van ons gebouw is daar een voorbeetd van.
Ons systeem is ingeste[d op een afschrijvingsperiode van
40 jaat, terwijl. de fiscus de WOZ-waarde ats ondergrens
hanteert tot waar je mag afschrijven. Dat betekent dat
wij ons hete systeem moeten ombouwen en dat we
daarbij ook nog een uitsptitsing naar de verschi[[ende
gebruikers moeten maken. De wetswijziging maakt dat
zoweI bij ons ats bij de accountant en de belastingdienst
extra mankracht nodig is. Kosten, die niet tegen de
belastin gopbrengst opwegen. Een prijsverhoging van
drinkwater zou zomaar onvermijdetijk kunnen worden."

ACM doet er een forse schep bovenop
Verscherping van toezicht is de tweede factor die voor
toenemende lastenverzwaring gaat zorgen. Theo Terpstra:
"We hebben in Nederland aI een stevig wettetijk kader
voor drinkwatervoorziening. Het Ministerie bepaa[t
de wettetijke kaders en de lnspectie Leefomgeving en
Transport IlLT) is aangestetd ats toezichthouder. ln
de Drinkwaterwet 2011 is bepaatd dat ILT zich bij het
financië[e toezicht op drinkwaterbedrijven op onderdeten
moet laten adviseren door de Autoriteit Consument &
Markt IACMJ. ACM neemt haar taak zeer serieus op. En dat
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terwijl deze taak at bij lLT, aandeethouders en raad van
commissarissen tigt. ACM is onder andere van mening dat
de vaststetting van tarieven onvotdoende transparant is. Zij
vinden dat op onze sector hetzetfde scherpe toezicht nodig
is als op de energiesector. Daarom witten zij exact weten
wat de kostprijzen zijn van het drinkwater- en het nietdrinkwaterdeeL. Hoe zij dat aangeleverd witten hebben,
is nog niet duidetijk. Het kan dus zo maar gebeuren dat

CONTROL
De beheersing van zowel de

drinkwater- en het

niet-drinkwaterdeet. Er was meer aandacht voor
projectcontrot, Liquiditeitsbeheer en retevante en
tijdige managementrapportages. Mede hierdoor waren
mênagers in staat tot een goede bewaking van de kosten.

PRESTATI EVERGELIJKI NG
Bedrijven bin nen de drin kwatersector ve rgel.ijken
hun retatieve prestaties via deetname aan de
nationate benchmark. De Drinkwaterwet verpticht
atte drinkwaterbedrijven tot het tetkens voor drie jaar
opstetlen van een verbeterptan. ln 2014 heeft WMD haar
verbeterp[an opgestetd.

KOSTPRIJSMODEL
[Autoriteit Consu¡"nent en Markt] heeft in 20,13
opgemerkt dat niet bij al.Le drinkwaterbedrijven was vast
te stetten of de juiste kosten in het daarbij behorende
drinkwatertarief terecht komen. Drinkwaterbedrijven
konden zich niet vinden in deze conctusie, maar hebben
ACM
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wij voor de belastingdienst en voor ACM verschitLende
systemen voor dezetfde vraag moeten inrichten; bovenop
ons eigen uitstekend functionerende systeem. Laten
we hopen dat het zover niet komt. 0nze sector doet niet
anders dan risico's managen. Een uitbreiding van de
papierwinkel - wat overigens geheeI tegen de roep in
Den Haag om minder regeltjes ingaat - is in mijn optiek
volstrekt nutte[oos."

toch toegezegd een kostprijsmodeI te ontwikketen
voor de toedeting van de totate kosten naar producten
en diensten. Het systeem zaI worden toegepast op de
tarieven van2016.

VENNOOTSCHAPSBELASTI NG
ln 2014 werd bekend dat ondernemingen binnen de WMDgroep pell januari 201ó vennootschapsbelastingptichtig
worden Dit brengt een toename van administratieve lasten
met zich mee en daarmee een druk op de winstgevendheid
van de Nederlandse dochterondernemingen van WMD.
Atteen voor wettetijk verptichte activiteiten, zoats de
leveri n g va n drin kwater, gel.dt vrijsteLLin g.

INDONESIË
ln 20'14 is wederom een stap voorwaarts gezet in de
beheersing van de activiteiten bij de lndonesische
dochterondernemingen. Naast interne audits die WMD bij
de lokate bedrijven laat uitvoeren, zijn bij de twee grootste
bedrijven tussentijds extra externe audits uitgevoerd
door een lndonesische accountant. Deze controles zijn
uitgevoerd in overteg met groepsaccountant PwC.

@,r

Overige informatie

Algemeen

Risicobeheersing Nederland

De ontwikketing van de omzet en het operationete

Voortdurende monitoring van risico's verbonden aan
de bedrijfsactiviteiten en aanpassing van het interne
beheersingssysteem aan actuete risico's neemt bij WMD
een belangrijke plaats in. Zoats bij al.l.e ondernemingen
en organisaties zijn er ontwikketingen of gebeurtenissen
die een bedreiging kunnen vormen voor de reatisatie
van de gekozen strategie. WMD heeft dergetijke
ontwikketingen of gebeurtenissen ('risico's'l in kaart
gebracht.

resuttaat van WMD en van vrijwel a[ haar
dochterondernemingen gedurende 2014 was zeer
bevredigend.
Door een wijziging in de consotidatiekring bteek het dit
jaar nodig om een lening van de Stichting Waterprojecten
Oost-lndonesië in de batans van WMD op te nemen
en enige voorzieningen te treffen. Hierdoor stuit het
boekjaar met een verties. Wlj zijn van mening dat
dit eenmatig is, en verwachten dat de nu getroffen
voorzieningen ruim votdoende zijn voor eventueeI
optredende tegenva[[ers.

Financiering
Het opnemen van bovengenoemde [ening en het treffen
van de voorzieningen hebben geteid tot eenmatige lasten
Hierdoor is de sotvabititeit enigszins verstechterd.
Er zijn gedetaitteerde prognoses gemaakt van de
resuttaatontwikketing in de komende jaren. Hieruit
btijkt dat mag worden verwacht dat de sotvabititeit
zich de komende jaren zal herstetten en weer op het
gebruiketijke niveau zaI komen te Liggen.
WMD factureert haar ktanten twee keer per jaar, en wel
in januari en in jui.i. De liquicjiteit is in cje maancj cjaaraan
voorafgaand daarom betrekketijk gering. De Liquiditeit
op batansdatum geeft dan ook geen goede indruk van
de gemiddel.de Liquiditeit over het jaar. Deze [igt op een
gezond niveau. De retaties met de banken zijn zodanig
dat er - indien nodig - eenvoudig op korte termijn
aanvuttend kort krediet kan worden verkregen.

Naast de in de batans op te nemen lening van de
Stichting Waterprojecten 0ost-lndonesië heeft WMD
gedurende het verstagjaar voor € 1ó mitjoen aan
[angtopende leningen aangetrokken. Hiervan was ruim
€ tz mil.joen bestemd voor het doen van aftossingen
op bestaande leningen. De rest is aangewend voor met
name investeringen in materiëte vaste activa. Voor een
nadere specificatie verwijzen wij naar de toetichting op
de enketvoudige batans en winst- en vertiesrekening.

Een bel.angrijk onderdeel van de strategie van
WMD vormt de zorg voor een hoge mate van
leverin gszekerheid. Achterstatti g onderhoud,
onvotdoende kennis en uitbesteding van werk
vormen hier een mogetijk risico. WMD heeft daarom
gekozen voor preventief onderhoud [waar nodig),
trainingen, wekeLijks overteg, externe technotogische

doortichting van productielocaties en het grotendeels
in eigen beheer houden van de bedrijfsvoering,
storingsonderhoud, preventief onderhoud, ontwerp- en
insta Itatiewe rkzaa m heden.
Extre mere ve rstori n ge n van de

d ri n kwaterteveri n g
[uitval van een geheeI productiestation, een wingebied,
een grote transportteidingen en/of besmetting van
cirinkwaterl door ernstige calamiteiten zijn aani.eiciing
om met regetmaat een'Verstoringsrisico-anatyse'
uit te voeren, waarin de verschillende risico's worden
beoordeetd en van passende maatregeten worden
voorzien. Dit krijgt zijn weerstag in het wettel.ijk
verptichte leveringsptan dat iedere vier jaar [opnieuw in
201ól wordt herzien.

Een ander betangrijk onderdeel van de strategie
van WMD vormt de reatisatie van een uitstekende

waterkwatiteit. Bacteriën, virussen, chemische stoffen,
terroristische aanstagen en industriëte lozingen vormen

ln 2015 verwachten wij ca. € 22 mitjoen aan nieuwe

hier een mogetijk risico. WMD heeft een uitgebreid
pakket maatregeten getroffen om deze risico's te
beheersen. Goede en betrouwbare bronnen, maatregeten
ter bescherming van de waterwinning, beveitiging van
productietocaties, hygiënisch werken, een adequate
zuivering en een goed distributienet maken daar deeI van
uit, evenats regetmatige bemonstering.

financiering aan te trekken. Van onze aandeethouders is
hiervoor toestemming verkregen. Hiervan is ca.

WMD wit bewust met het milieu omgaan en heeft daartoe

€

benodigd voor het doen van aftossingen op
bestaande [eningen. De resterende € 8 mitjoen, samen
met de beschikbare cash-ftow ad € 10 mitjoen, wordt
gebruikt voor het doen van investeringen.
14 mil.joen

diverse mitieuvriendelijke maatregeten genomen. Zo
beperkt WMD het gebruik van energie, chemicaliën en
hutpstoffen en gebruikt ze groene stroom en zonneenergie. Reststoffen worden zoveeI mogetijk hergebruikt
en het drinkwater wordt geconditioneerd. WMD werkt
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onder het mitieucertificaat'Barometer Duurzaam
Terreinbeheer [niveau goudl'. De risico's dat WMD haar
doetstettingen op milieugebied niet haatt worden ats
ktein ingeschat.
Stechte ervaringen van ktanten beschadigen de reputatie
en het vertrouwen in WMD. Mede daarom heeft WMD
een ktantenpanel dat zowel gevraagd al.s ongevraagd
advies geeft. Een tekort aan personeeLsteden op de
ktantenafdeting bij ongeval. en ziekte kan een risico
vormen voor een goede service. Door te werken met
attround medewerkers - die al.te aspecten beheersen
- en inhuur van uitzendkrachten wordt dit risico
gereducee rd.

Stecht onderhoud of ouderdom van het Leidingnetwerk
kunnen [eiden tot breuken in Leidingen en daardoor tot
stagnerende watertevering en het binnendringen van
verontreinigingen. De grootste probtemen btijken zich
in de praktijk voor te doen bij asbestcementteidingen.
WMD is daarom gestart met een investeringsprogramma
waarbij de stechtste stukken van dit netwerk versnetd
worden vervangen. Werken met asbest kan leiden tot
gezondheidsprobtemen. Daarom heeft WMD strenge
voorzorgsmêatregeten getroffen en zijn de medewerkers
getraind in het omgaan met asbest.
De gemiddel.de teeftijd van het personeetsbestand
bij WMD is hoog en er is reLatief weinig verjonging.
Daardoor bestaat het gevaar van het wegstromen van
kennis uit de organisatie. WMD onderkent dit risico en
voert een gericht beteid om de kennis vast te [eggen en
de instroom van jonge personeetsleden te bevorderen.

WMD is, zoats veet organisaties, sterk afhankel.ijk
van een ongestoorde werking van diverse

automatiserin gssystemen. Virussen, stroomstoringen,
te [ange responstijden bij storingen en foutmeldingen,
niet op etkaar aansluitende systemen en onvotdoende
kennis kunnen atte leiden tot stagnatie van het
primaire proces. WMD heeft daarom een uitgebreid
stetset van maatregeten getroffen. Daarvan maken
onder meer fire-wat[s, antivirus software, surf controt,
noodstroomaggregaten, uitwijkovereenkomsten en
continue aandacht voor opteiding en training deel. uit.
WMD hecht er vee[ betang aan dat de werknemers
hun werkzaamheden in een gezonde werkomgeving
kunnen verrichten. Er worden dan ook periodiek

arbeidsgeneeskundige onderzoeken gehouden. Deze
omvatten onder meer pc-gebruik, fysieke betasting en
gehoorbescherming.
Door verandering in wetgeving kan de bescherming van
grondwaterbeschermingsgebieden afnemen. Daardoor
kan de kwatiteit van het grondwater achteruit gaan en
kunnen de kosten voor het zuiveren toenemen. Door
directe stimulering van boeren tot vermindering van
het gebruik van bestrijdingsmiddel.en en meststoffen,
voorwaarden stetten aan pachters, netwerken
met andere grond gebruikers, waterbeheerders en
overheden, omgevingsmanagement en samenwerking
/¡0
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met andere waterbedrijven kan dit risico worden
opgeva n9en.

Risicobeheers¡ng bu¡tenland
WMD verricht op beperkte schaal activiteiten in
lndonesië. WMD heeft een uitgebreide anatyse uitgevoerd
van de risico's die de ondernemingen atdaar Lopen in de
uitoefening van hun werkzaamheden.

lndonesië is een [and met een sl.echte reputatie op
het gebied van betrouwbare financië[e versLagl.egging.
Bovendien geschiedt het merendeeI van de transacties
er nog op kasbasis. WMD heeft daarom in de jaren dat
zij daar werkzaam is diverse maatregeten genomen om
de betrouwbaarheid van de financiëte versl.agtegging
bij haar bedrijven te vergroten, en zaI daaraan ook de
komende jaren gerichte aandacht besteden.
Natuurrampen komen in lndonesië regel.matig
voor. 0ok twee van onze bedrijven zijn al. eens door
overstromingen getroffen. Deze veroorzaakten met
name schade aan productie- en distributiemiddeten.
Verzekering hiertegen btijkt niet goed mogel.ijk; de
impact btijft tot dusver getukkig beperkt tot de kosten
van hersteI en gederfde waterverkopen.
lnformatietechnotogie speett in de lndonesische

drinkwaterbedrijven geen grote rot.
Productieautomatiserin g, digitaal. beschikbare

teidinginformatie en dergetijke zijn te verwaartozen.
Wet zijn de bedrijven voor hun ktantinformatie en hun
boekhouding afhanketijk van goed werkende systemen
Zeker de grote bedrijven besteden votdoende aandacht
aan beveitiging en back-up, waardoor de risico's
--^.,^^-f
oor
rvcct

L^-uuddt

-i:¿tJil.

Dochterondernemingen van WMD hebben [eningen

verstrekt aan een vijftaL drinkwaterbedrijven in
lndonesië. Gedurende de afgelopen jaren heeft
betating van rente en aftossing niet conform de
[eningsvoorwaarden ptaatsgevonden. Dit werd met
name veroorzaakt door de trager dan verwachte
ontwikkel.ing van deze bedrijven. Voor de komende jaren
wordt een verbetering van het betaatgedrag verwacht.
Met uitzondering van Manado is de Liquiditeit van de
bedrijven de afgetopen jaren sterk verbeterd. Door de
afnemende [ekvertiezen en een beter debiteurenbeheer
zal. de Liquiditeit de komende jaren naar verwachting
nog verder verbeteren. WMD verwacht dan ook dat de
bedrijven de leningen uit hun eigen kasstroom zutten
kunnen aftossen. Mocht dit niet het geval. zijn, dan zijn de
[okale minderheidsaandee[houders verpticht om ervoor
te zorgen dat de drinkwaterbedrijven hun schutden aan
de WMD dochterondernemingen votdoen. Dit wordt
een essentiëte voorwaarde voor de overdracht van de
aandeten aan het einde van de samenwerkingsperiode.
Voor een deeI van deze leningen zijn veiLigheidshaLve
inmiddets voorzieningen getroffen. Voor een ander deeI
berust het risico bij de Stichting Waterprojecten 0ostlndonesië. Daar berust ook in beLangrijke mate het
va Iuta risico.
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Ken geta

[[en f en kelvoud

Ken eta [[e n aarrekeni

ig I

WMD
2O1l+

2013

2012

2010

201'.l

Algemeen
Productie en inkoop
Niet in rekening gebracht verbruik
Verkopen
Verkopen en gros

32.250

32.571

32.148

32.404

33.359

x 1.000 m3

1.292

1.604

1.5ó0

1.387

t.ó9b

x 1.000 m3

30.958

30.967

30.588

31.O17

31.664

x 1.000 m3

3.0óo

2.842

2.823

2.823

3.0ó9

x 1.000 m3

27.898

28.125

27.765

28.194

28.595

x 1.000 m3

4.940

4.915

4.920

4.925

4.945

AantaI technische aanstuitingen

i96.7og

19ó.389

195.875

195.152

194.562

per 3tl'rz

AantaI administratieve aanstuitin

201.301

200.859

199.965

199.737

200.088

per

152,69

150,ó5

143,65

171,47

179,09

Verkopen in eigen voorzieningsgebied
Lengte hoofdleidin

Kosten per administratieve aansluiting [cnf benchmarkl
Rentepercentage [anglopende [eningen

in km

31/12

in€
in

o/o

2,97

3,10

3,25

3,51

3,43

155

157

158

157

161

75.51ó

73.389

73.203

69.220

66.s42

1.269

1.251

1.240

1.243

1.207

58,50

57,50

52,00

52,00

41,00

in€

0,55

0,55

0,55

0,75

0,88

in€

Gemidde[d verbruik per aanstuiting

116,92

118,99

119,42

122,24

124,54

ín m3

Kosten waterverbruik per huishouding exctusief btw

122,81

122,94

117,68

143,68

150,ó0

in€

139.144

133.ó09

131.812

130.135

123.030

707

óBo

673

667

ó33

12.606

8.964

8.959

13.941

11.O72

25,6

28,o

28,7

29,4

29,9

31.398

3o.Bó1

29.033

35.180

37.154

x €1.ooo

Overige opbrengsten

ó.089

ó.153

ó.00ó

5.826

6.444

x €1.000

Satdo rentelasten en -baten

2.464

2.386

2.5O2

2.560

2.485

x €1.ooo

Bruto personeetskosten inc[usief socia[e- en
pensioenlasten

11.8ó0

11.522

11.566

10.867

1o.714

x €1.ooo

Gemiddetd aantaI werknemers

f

Ftel

Bruto personeetskosten per werknemer IFte)
AantaI technische aanstuitingen perwerknemer

in€

Huishoudetijk verbruik
Vastrecht
m3

prijs i ncusief grondwaterbelasting

Balans
Boekwaarde materiële vaste act¡va per 3t/tz
Boekwaarde per aanstuiting pet

31/12

lnvesteringen in het jaar fnettol
Solvabititeit IEV in % van het balanstotaal]

x €1.ooo

in€
x €1.ooo

in

Vo

W¡nst- en verliesrekening
Netto omzet water

Geactiveerde satarissen

2.585

1.805

2.103

1.379

x €1.000

0verige kosten

19.714

15.485

14.985

15.95ó

15.587

x €1.ooo

355

358

348

ó.ó03

6.707

x €1.ooo

5.679

9.0ó8

7.470

7.123

9.484

x €1.000

ó.845

7.136

7.243

6.8i2

6.982

x €1.000

-1.166

1.932

227

311

2.502

x €1.ooo

0,5

1,8

1,1

1,1

2,0

G

ro

ndwaterbelasti

n

g

Bedrijf sresuttaat vóór

af

schrijvin gen

Afschrijvingen
Resultaat exclusief deetnemin
Re ntede kki

ngsratio

n

1.832
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Vergetijking resu lta at 2014 met FP2014
In het Financieel Ptan 2ot4 is voor het boekjaar 2014een positief resuttaat begroot van

€

1.529.000. Het gereatiseerd

resuttaatvan devennootschap bedraagl €2.874.oO0 negatief.0nderstaand een toetichting op de afwijkingen:
{x

€

1.oool

1. Netto omzet

Hogere verkopen verbruik en verkopen en gros, door nieuw contract Vitens, compenseren de verwachte da[ing
gemiddetd kleinverbruik en verkopen brandkranen/sprinkters

+

249

+

935

Hogere opbrengst aandeel Waterbedrijf Groningen in G|GA kosten

+

50

0pbrengst aandeel WLN in GiGA kosten nieuw in

+

265

0pbrengst doorbetasting acceptgiro nieuw in 2014

+

29

Hogere doorbelasting van onderhoudskosten schade

+

55

Stijgin g overige opbrengsten

+

51

4, Kosten energie
Lagere kosten ats gevolg van lagere prijs door wijziging energieleverancier

+

328

2. Geactiveerde salarissen
fn het FP2014 was nog geen rekening gehouden met de investering in 2014 i.v.m, project De Monden (4901. Verder
is zowel de stijging van de inzet eigen personeel ats de omvang van de voorbereidingsuren groter dan in het FP2ot4
opgenomen. ln dejaarrekening zijn de geactiveerde satarissen in mindering gebracht op de personeelskosten
3. Overige opbrengsten

2014

5. Uitbesteed werk

Tegenvaltend resuttaat WLN doorbetast in het boekjaar
M

inder overige onderhoudskosten

ó. Afschrijvin gskosten

Lagere lasten ats gevolg van een boekwinst op verkochte gronden

279
+

ó8

+

252

7. overige kosten
Voorziening t.b.v, aan deetnemingen, verstrekte [eningen en borgstelling tening SWO|

5.rró

8. Financië[e tasten

Minder rentetasten door gunstiger dan verwachte marktomstandigheden en door piekfinanciering met [aagrentende
kasgeIdIeningen

+

9. Deelnemingen

1.924

S[echter resuttaat Noordwater
10. Satdo

afwijkingen

Totaat afwijkingen

!2

2011 )aarverslag

278

+

35ó

4.403
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Enkelvoudige ba[ans
per 31 december 2014
Voor winstverdel.ing Ibedragen in duizenden euro'sl
Ref

31 december 2014

31

december

2013

ACTIVA
Vaste activa

Materië[e vaste activa

2

139.144

133.ó09

Financië[e vaste activa

3

6.456

8.307
145.ó00

Vtottende activa ften hoogste

I jaart

141.916

4

Voorraden

647

574

Vorderingen

3.707

3.749

Liquide middeten

2.413

ó5ó
6,767

4.979

152.367

14ó.895

PASSIVA

Eigen Vermogen

5

Gestort en opgevraagd kapitaaI

97

97

0

412

Statutaire reserve

43.698

40 922

Reserve omrekeningsverschilten buiten[andse deetnemingen

-2.463

-3.511

H

enara a rd e ri n gs rese

rve

WetteIijke reserve

504

1.001

0nverdeetde winst

-2.824

2.282

Voorzieningen

6

Langlopende schulden

7

Leningen

Kortlopende schulden ften hoogste

1

jaarl

2ó.488

Schulden aan handelscrediteuren

2.292

Schulden aan participanten waarin wordt dee[genomen
Overige schulden

la/a 2O11 Jaarverslag

41.203

ó08

67s

80.3ó5

73.903

I

Schu[den aan kredietinstettingen

Belastingen en premies sociaIe verzekeringen

38.962

24246
2

411

494

767

71o

203

2.448

3 487
32.432

31.1't4

152.367

146.895

@.r
Enkelvoudige

winst- en verliesrekening over 2014
Ibedragen in duizenden euro's]
2014

Ref

2013

Netto omzet
D ri n

kwaterverko pen

10

31.398

30.8ó1

11

ó.089

ó.153

Overige opbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

37.487

37.o14

Bedrijfslasten
Waterinkopen

12

Elektrische energie
Chemica[iën e.d

Kosten uitbesteed werk

13

434

345

1.152

1.342

382

405

5.752

5.277

Perso neelskoste n

14

9.275

9.717

Afschrijvingen

15

ó.84s

7.136

Grondwate rbeIasti ng

16

355

358

0verige bedrijfskosten

17

11.994

8.11ó

Som der bedrijfslasten

3ó.r89

32.696

1.298

Bedrijfsresultaat

4.318

Rentebaten

270

355

RenteIasten

-2.734

-2.741

FinancieeI resultaat

Resu[taat deeInemingen
Resultaat

18

19

-2.464

-2.386

-1j66

1.932

-1.7o8

350

-2.874

2.282
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Toetichting op de enkelvoudige ba[ans
en winst- en vertiesrekening
1. Algemeen
Activiteiten
NV Waterl.eidingmaatschappij Drenthe IWMD) is gevestigd aan de Lauwers 3 te Assen. Dit is tevens de statutaire
vestigingsptaats van de vennootschap. De activiteiten van WMD en haar dochtermaatschappijen bestaan voornamel.ijk uit
de zorg voor en instandhouding van de (drinklwatervoorziening in haar verzorgingsgebied, benevens het verrichten úan
atte werkzaamheden, daarmede in verband staande, in de ruimste zin.
Atgemeen
De enketvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettel.ijke bepaLingen van Titel.9 Boek 2 BW en de
stel.l.ige uitspraken van de Richtl.ijnen voor de jaarverstaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverstaggeving.
De grondstagen van waardering en van resuttaatbepaling voor de enketvoudige jaarrekening en de geconsotideerde
jaarrekening zijn getijk. Deetnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd votgens de nãttovermogenswaarde
in overeenstemming met de toetichting op deel.nemingen in hoofdstuk 2/¡ van de geconsotideerde jaarrekening.

Voor de grondstagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepal.ing van het resuttaat wordt verwezen nêar
hoofdstuk 24en25 van de toetichting op de geconsotideerde batans en winst-en-vertiesrekening.

2.

Materiëte vaste activa

De samenstetling en het vertoop van de boekwaarden is ats votgt:

Gebouwen
en terreinen

TotaaI

Machines
en instattaties

Leidingen

Overige

Werken in
u

itvoe rin g

Aanschafwaarde

244.601

72.948

5ó.355

97.467

12.7s6

5.075

Cumulatieve afschrijvi ngen

-11O.992

-29.o77

-41.966

-33.008

-6'g4t

0

I 33.609

13.571

14.389

61.159

5.81s

5.075

lnvesteringen onder aftrek van
bijdragen van derden per saldo

13.932

212

1.960

8.582

955

2.223

Afschrijvingen

-7.o71

-1.331

-r.8óB

-1.939

Aanschafwaarde desinvesteringen

-1.645

-1.228

Boekwaarde

per 1 januari 2014

-1.933

-ó5

-352

40

279

Cumulatieve afschrijvingen
desinveste rin gen

Boekwaarde

319

1.1-521,

per3l december2014

139.14t,

Aanschafwaarde

25ó.888

71.932

CumuIatieve afschrijvingen

-117.744

-3o.40B

139.111

41.5211

0-10

Boekwaarde

per3l december2014
Afsch rijvi ngsperce ntages

71.173

4.758

7.298

58.250

106.049

13.359

7.298

-43.859

-34.876

-8.ó01

0

11.391

71-173

t+.158

7.298

2-20

2

10-33,3

14.391

De aanschafwaarde en cumutatieve afschrijvingen perl januari 2014zijn aangepast in verband met desinvesteringen in
eerdere jaren wetke niet verwerkt waren in de vertoopstaat. Voor de categorie Gebouwen en terreinen gaat het om een
correctie van € 238.000, voor de categorie Machines en instattaties gaat het om € 125.ooo en voor de categorie Overige
gaat het om € 5.83ó.000. Deze aanpassing heeft geen mutatie in de boekwaarde noch in het resultaat tot gevol.g.

voertuigen worden afgeschreven tot een restwaarde van 1o% van de aanschafprijs.
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3.

Financiël.e vaste activa

De samenstetting en het vertoop van de boekwaarden is ats votgt:
Deelnemingen
rn groepsmêêtschaDoiìen

TotaaI

Boekwaarde per I januari 2014

8.307

-3.1

0

Vorderingen op
groeps-

0verige
deel-

ñâât<.hâññ êñt

nem lnaen

I

632

1.810

1.1.29

5

397

-287

2.207

1.1t2

1.053

IDesl

-1.196

- 1 .311

0

-5.000

wegens ìncourant

Voorzie

1.053

5.000

0

Resultaat deeInemin

-1.708

Dividend

-1.724

16

0

Boekwaarde per 31 december 2014
+

Over¡ge

vorderingen

7.537

KoersverschiIten

rti

Vorderingen op niet
geconsot¡deerde
deelneminoen

6.156

1.226

1.228

ó53

Over deze vorder¡ngen wordt 2,8% l2o13t 4,oo/ol interest berekend en is aan WMD pandrecht van bedrijfsmiddeten en vorderingen verleend.

Uttimo 2014 heeft WMD een kâpitêalstorting van
Noordwater met € 5 m¡tjoen is verminderd.

€

5 mitjoen gedaan op haar aandelen in Noordwater tengevolge waarvan het bedrag van de lening aan

2011
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Belang in

Noordwater BV

Tirta lndonesia

PT Mitra

2013

%

Bedrag

100%

1.228

lOOo/o

oo/o

0

99o/o

Noordwater BV

Belang in

o/o

Bedra
-3.094

1.228

101

1.226

7.537

1.226

deelnem
Drentsche Gotf &

Vestiqinqsplaats
Ctub BV

Co

Water Fund Hottand

Assen

BV

KWH Water BV

Waterlaboratorìum Noord BV
WaterKwatiteitsCentrum

BV

H

Reststoff enu nie Watertei

drijven BV

Futuro BV

Belanq in

Belanq in

%

292

2O,Oo/o

276

Nieuwegein

g,oo/o

42

g,oo/o

42

Nieuweqein

2,50/o

25

2,50/o

25

G[immen

5o,oolo

183

50,0%

Glimmen

25,Oo/o

5

Nieuwegein
Voorburg

2,9o/o

10

2,go/o

10

25,Oo/o

138

25,Oo/o

138

ó95

ns incourant

Af: Voorzien

%

2O.Oo/o

674

-42
ó53

niet

deelnemingen

Waterlaboratorium Noord BV
NieuWater BV
Water Fund Hottand BV
Drentsche Golf & Cou

Ctub BV

1.7OO

1.450

147

0

114

114

3ó0
2.321

Af: Voorziening wegens incourant

1.924

-114

-114

2.207

1.810

vorderi
[enin

587

Stichtin Vakantieverbli

13ó

318

Vof An[oo

145

215

Vof Ho

125

125

116

127

33

20

Diere

rk Emmen

Diversen

1142

TotaaI financiële vaste act¡va

6.456

8.307

Voor de overige vorderingen zijn geen zekerheden gesteld.
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4.
De

Vtottende activa
vtottende activa zijn ats votgt samengestetd:
2014

2013

647

574

Debiteuren en af te rekenen met afnemers

2187

2.159

Voorziening oninbare vorderingen

-333

-573

264

ó39

0

3ó

Voorraden

Distributie- en verpakkingsmateriaaI
Vorderingen ften hoogste I jaarl

roe psmaatscha ppije n

G

Participanten
0mzetbelasting
Overtopende activa en overige vorderingen

5ó3

450

1.026

1.038

3.707

3.749

Liquide middeten
.'

Kas

Kredieti nsteIti ngen

Totaal vlottende activa

3

2.41O

ób3

2.413

6s6

6.767

t1,g7g

De Liquide middelen staan tervrije beschikking van de vennootschap. De reë[e waarde van de vorderingen benadert de
boekwaarde ervên, gegeven het korttopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid
zijn gevormd.

5.

Eigen vermogen
Het maatschappetijk kapitaaI van de vennootschap bestaat uit b.ooo gewone aandeten eLk groot nominaa[ € So,oo. Hiervan
zijnin2olú, geptaatst en votgestort 1.g4ó gewone aandeten [in zol3' 1.94ó gewone aandeten)

M

aatschappelijk kapitaal

Aande[en in portefeui[[e

Gestort en opgevraagd kapitaal

2014

2013

250

250

-153

-153

97

97

De overige componenten van het eigen vermogen zijn al.s votgt weergegeven

Herwaardengsreserve

Totaal
Stand per

1

januari 2014

WinstverdeIng 2ot3
Dividend 2011
Reserve omrekenin gsverschilten
buiten[andse deelnemingen

Correctie op herwaarderin gsreserve
utatie wettelijke reserve
deeInemingen

n

11.106

1.12

Statuta i re

reserve

ve

10.922

0

2.282

-3

-3

1.o48
-412

Reserve

omrekenings
rschi Iten
-3.511

Wettetijke
reServe

deeIneming
1.001

0nverdeetde

winst
2.282
-2.282

1.048
-412

M

0

0nverdee[de winst 2014

-2.874

Stand per 31 december 2014

38.8ó5

1¡8 20,l4

JaarversLag

-497

497

-2.874
0

t3.698

-2.1,63

504

-2.87t

@,f.P

He

rwa

a

rd e ri n g s re se rve

De herwaarderingsreserve is in 2014 gecorrigeerd. De correctie is ook in de desinvesteringen materiëte vaste activa op

gebouwen en terreinen verwerkt.
R e se rve o m re ke n i n g sve r sc h í lle n
De reserve omrekeningsverschitlen wordt aangehouden in verband met deetnemingen in vreemde vatuta

2014
Stand per I januari
Toevoeging

-3.511

-557

1.048

0nttrekking
Stand per 31 december

2O13

0

-2.Á63

-2.954
-3.511

Wettelijke reserve deelnemíng
De wettel.ijke reserye deetneming wordt aangehouden voor positieve resultaten uit deelnemingen.

Stand per I januari
Toevoeging

0nttrekking
Stand per 31 december

ó.

2O1tl

2O13

1.001

994

0

7

-497

0

504

1.001

Voorzíeningen

Deze post bestaat uit:
201t,

2013

óog

675

0

0

ó08

67s

Voorziening jubilea

201r,

2013

Stand per I januari

675

602

4

138

30

0

0nttrekking boekjaar

-90

-ób

VrijvaL

-11

0

Stand per 31 december

ó08

675

Voorziening jubilea
Voorziening deeIneming
Totãal

ue vuor ¿rellrngen ¿un van langlopenoe aal q.

Dotatie boekjaar
0prenting

Deze voorziening is gevormd voor de in de toekomst uit te betaten personeetsbetoningen in het kadervan 10-, 20-, 30- en

4o-jarig dienstjubiLea. Er is een disconteringsvoet gehanteerd van 1,5% lzol3:1,5o/ol.
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V oo

rz ie n i n g

deelne mi ng

rlab o rato ri u m

rd BV

2014

2013

0

25

0nttrekking boekjaar

0

-25

Stand per 31 december

0

0

W a te

N oo

Stand per I januari
Dotatie boekjaar

ln 2011 is de Stichting Watertaboratorium omgezet in een bestoten vennootschap. Al.s gevol.g hiervan zijn de
bestemmingsreseryes van de stichting omgezet in statutaire reserves bij de vennootschap. Deze voorziening houdt
verband met de statutaire reserve bij deze deetneming, waarop een bestedingsverpl.ichting rust. ln 2013 heeft de laatste
ontrekking aan deze voorziening ptaatsgevonden.

7.

Langlopende schulden

De [angtopende schulden betreffen onderhandse [eningen van kredietinstel.Lingen, pensioenfondsen en dergetijke.

2011

2O13

Leningen
Stand per t januari

86.29o

84.747

Afgelost

-12.387

-11.457

4.450

0

1ó.000

13.000

Garantstetling tening SWO|
Nieuwe [eningen

94.353

86.29o

Aflossingen komend jaar

-13.988

-12.387

Stand per 31 december

80.3ós

73.903

De nieuwe leningen in 2otl¡ betreffen twee leningen van respectieveLijk to mitjoen en ó mil.joen, beiden met een tooptijd
10 jaar. De aftossing is tineair. De rente over de lening van to mitjoen bedraagt 2,129o/o en de rente over de [ening van ó
mi ljoen bedraa gt 2,185o/o.

van

Jaar van aftossing

TotaaI

O-2

o/o

2-4Vo

4-6

6 -8Vo

Yo

rJ.Yoo

¿.UUU

t

t.¿¿a

513

250

2016

13.988

2.000

11.225

513

250

2017

9.787

2.OOO

7.o25

513

249

2018

7.738

200

7.o25

513

2019

7.740

200

7.o25

515

2o2o e.v

41.112

1.ó00

34.725

4.787

8.000

78.250

L35t,

94.353

719

Voor de [angtopende schutden zijn geen zekerheden gestel.d.
WMD staat garant voor de betatingsverptichtingen van aftossing en rente zoats dle jaartijks verschuLdigd is door Stichting
Waterprojecten Oost-lndonesië aan de Rabobank met betrekking tot de verstrekte gel.dl.eningen van € 4,5 mil.joen. De
garantstetling is beperkt tot de aftossing en rente zoats die jaartijks verschul.digd is en strekt zich niet uit tot toekomstige
verp[ichtingen.ln2ol4 is deze garantstetting als [angtopende lening opgenomen onderde [angtopende schul.den WMD.
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Kort[opende schulden

Deze korttopende schutden zijn aLs votgt samengestetd:

Kre

d

i

2014

2013

et i nsteI li n ge n

Rekening-cou ra nt

0

11.859

12.500

0

13.988

12.387

26.488

24.246

2.292

2.411

327

551

115

139

52

77

Stand per 31 december

494

767

Schulden aan participanten waarin wordt deelgenomen

710

203

2.032

1.708

Te betalen interest

458

442

0verige

-42

1.337

2.448

3.487

32.t32

31.1 1¿

Kasgetdlening
Af

Iossingsverplichting

tan gtopende lenin gen

Stand per 31 december

Handelscrediteuren

Belastingen en premies sociate verzekeringen
Loonheffing
Pensioenpremies
Waterbelasting en grondwaterheff

in g

Overige schulden
Te beta[en vakantierechten

Stand per 31 december

Totaal kortlopende schutden

Ter overbrugging van het opzeggen per 31 decembet 2014,bij de bankiers, van de rekening-courant van € 10.ooo.ooo, heeft WMD in
december 2014 een kasgeldlening aangetrokken welke in januari 2015 is terugbetaald. Er zijn geen zekerheden gesteld of bijzondere
voon¡¡aarden aan deze kasgeldlening verbonden. De kortlopende schutden hebben atlen een resterende looptijd van korter dan één jaar
De reête waarde van de korttopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

9. Niet uit de balans btijkende

verplichtingen

Uit hoofde van de fiscate eenheid voor omzetbetasting hebben atte daarin opgenomen vennootschappen een hoofdetijke
aansprakelijkheid voor de afdracht van deze betasting.
WMD is aanspraketijk voor de schutden van V0F Antoo en V0F Hondsrug.
WMD heeft zich garant gestetd voor een bedrag van € 18,3 mitjoen voor de door NieuWater B.V. aangegane Lening bij NV
Bank Nedertandse Gemeenten.
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WMD heeft zich verpticht om, indien de lndonesische drinkwaterbedrijven in staat zijn gebl.eken te votdoen aan a[ hun
verptichtingen jegens WMD, en daarmee aan Stichting Waterprojecten Oost-lndonesië, en indien vervotgens de Stichting
in de periode 2013 - 2016 bestuit een deeI van de [eningen kwijt te schetden, een en ander jaarLijks door de RvC van WMó
vast te ste[[en, het revotving f und van de Stichting gedurende de periode 2014 - 2023 met maximaaI S1o/o van de door de
Stichting gedane kwijtschel.dingen aan te vutten uit de beschikbare cash-ftow van de Ander Water activiteiten.
WMD heeft inzake energie-inkoop de energieprijs tot medio 201ó vastgel.egd.
Verptichting

=<

KantoormiddeIen

1

jaar
22.83o

5

Totaal

laar

51.488

74.318

48.310

56.362

104.672

73.612

I 07.850

151.162

Bedrijfszorg

2.472

Schoon m aa kco ntract

10.

>

1-5 Jaar

2.472

Drinkwaterverkopen
201t

2O13

KIeinverbruik

24.505

24.258

Grootverbruik

5.001

4.377

Leverin g zusterbedrijven

1.315

1.202

577

1.024

Vergoeding brandkranen en sprinkters
Totaal opbrengsten

I 1. Overige

31.398

30.8ó1

bedrijfsopbrengsten

Dit betreft atte opbrengsten die geen verband houden met de verkoop van water, zoals opbrengst werken voor derden,
opbrengst huren en pachten en vergoeding incasso- en afsLuitkosten.

12.

Waterinkopen

Dit betreft ingekocht water bij cottega waterbedrijven

13. Kosten uitbesteed

werk

Tot deze post behoren onder meer de kosten van uitbesteed onderhoud aan terreinen, gebouwen, machines en
instatlaties en [eidingwerken, kosten van uitzendkrêchten, onderzoek waterkwatiteit en computercentrum.

14. Personeetskosten

2014

2O13

8.739

8.930

Sociale lasten

966

890

PensioenIasten

1.208

1.211

947

491

-2.585

-1.805

9.275

9.117

Salarissen

Overi ge personeetskosten
Af : geactiveerde

sa[arissen

TotaaI personeelskosten

De geactiveerde satarissen betreft toegerekende personeetskosten aan in eigen beheer vervaardigde productie- en
d

istributiem iddeten.

!2
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15.

Afschrijvingen
2014

2013

Bedrijf sgebouwen- en terreinen

1.331

1.351

Machines en insta[laties

1.933

2.110

Leidingen en watermeters

1.8ó8

1.78o

Overige vaste bedrijfsmidde[en

1.939

1.926

Mater¡ê[e vaste activa

1

7.O71

7.167

Resultaat bij verkoop

-226

-31

TotaaI afschrijvingen

6-8t5

7.136

ó. Grondwaterbetasting

Dit betreft een grondwaterheffing van

I 7.

€

o,o'1109

per m3 (2013: € o,o11ool.

Overige bedrijfskosten

Tot deze post behoren onder meer de kosten van waterzuivering en waterwinning, huisvestingskosten, kosten technische
bedrijfs- en vervoermiddeten, reis- en verbtijfkosten, betastingen en verzekeringen, porti- en tetefoonkosten, adviezen,
a[gemene bedrijfsbehoeften en vergoeding [andbouwschaderegeting.

18. FinancieeI resultaat
De rentetasten hebben betrekking op betaatde rente op leningen. De rentebaten hebben betrekking op ontvangen

hypotheekrente [eningen personeeI evenats de rentevergoeding op overige [eningen.

19. Resultaat deetnemingen

Het resuttaat deetnemingen is ats votgt samengestetd:
201t

2O13

-1.724

-102

PT Mitra Tirta lndonesia

0

-52

NieuWater BV

0

515

Noordwater BV

Drentsche Go[f & Country Ctub BV

16

16

Waterlaboratorium Noord BV

0

-10

Water Fund Hottand BV

0

-43

Futuro BV

0

26

-1.708

350

Totaal

Het resuttaat over boekjaar 2ot4 is vottedig gemuteerd in de Financiëte Vaste Activa f ref 31.
ln het resuttaat van Noordwater is begrepen een verbetering van het resuttaat van de lndonesische groepsmaatschappijen
ats gevotg van een kwijtschel.ding van een deeI van hun schutden door de Stichting Waterprojecten Oost-lndonesië. De
deetneming NieuWater BV is in 2013 verhangen onder Noordwater.
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20.Overige informatie
Gemiddel.d aantaI werknemers
Gedurende het jaar 2014had de vennootschap, uitsl.uitend in Nederl.and, gemiddel,d 15b werknemers IFTEI in dienst [zor3:
1571.

WNT-verantwoording 2014 N.V. Waterleidin gmaatschappij Drenthe
Perl januari 2013 is de Wet Normering bezoLdiging Topfunctionarissen publ.ieke en semipubtieke sector (WNT) inggg¿¿¡.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de votgende op WMD van toepassing zijnde regetgeving: het atgemene
WNT-maximum.
Het bezoLdigingsmaximum in 2014 voor WMD is € 230.474. Het weergegeven toepassetijke WNT-maximum per persoon of
functie is berekend naar rato van de omvang [en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij
voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan l,o fte. Uitzondering hierop is het WNTmaximum voor de leden van de raad van commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5o/o envoor de overige Leden
50/o van het bezotdigingsmaximum.
De managementverantwoordetijkheid van WMD tigt bij de directeurvan WMD. De raad van commissarissen is
verantwoordel.ijk voor de bezol.digingsstructuur van de directeur. Het bezotdigingsbeteid bij WMD, voor de raad van
commissarissen en de bestuurder, is in tijn met de bepal.ingen uit de WNT.

.

Bezotdiging bestuurder
De totate bezoLdiging van de bestuurder, directeur K.J. Hoogsteen, bedroeg op grond van de WNT

€23ó.oooovet2014(zol3'€218.oool

gespl.itstineenbetoningvan€2o5.ooo[zor3'€18ó.ooo),eenbelastbarevaste

onkostenvergoeding van € 1.ooo (zol3' € 1.ooo) en een voorziening ten behoeve van betoningen betaatbaar op termijn
van € 3o.ooo (zot3, € 31.ooo). De bestuurder is ló5 dagen in dienst geweest ats r,o fte in2o14fzot3: l,o fte, góS dagénl.
De hogere betoning in 2014 betreft vol.tedig een jubiLeum uitkering wegens 4o-jarig dienstverband, een regeting wãtke in
het kader van overgangsrecht geen gevotgen heeft.
0p grond van Boek 2 BW bedroeg het sataris, inclusiefjubiLeum uitkering wegens 4o-jarig dienstverband, van de
bestuurder in2014€ 18o.ooo [zot3: € 147.oool en werd daarnaast € 5ó.ooo [zor3' € 71.ooo) betaaLd voor sociate lasten,
pensioen enz.

.

Bezotdiging Raad van Commissarissen
De commissarissen ontvingen gezamentijk een vergoeding van € 1g.7oo over 2014l2ot3t € 1g.4oo). De commissarissen
in overheidsdienst, zijnde de heren Van der Laan en Bouwmeester het gehel.e jaar2014 en de heer Eerenstein tot en
met 30 april 2014, ontvingen de vergoeding niet persoonLijk.
n,...-

nctie

Totale bezol.diging

.,-^

L^¡

2O11.

dienstverband in
2014 [in dagenl

Voorzitter rvc

5,8

3ó5

J,H. van der Laan

Lid rvc

3,4

T. Eerenstein

Lid rvc

3,4

B.J. Bouwmeester

Lid rvc

Sj. Kremer

Lid rvc

M.L. van Wijhe

Lid rvc

J. Kuper

Lid rvc

Fu

G.J. Jansen.

voorzitter

Totaal

.

Totate bezotdiging
2O13

Duui van hei
dienstverband in
2013 {in dagenì

4,7

30ó

3ó5

4,1

3ó5

3ó5

3,4

3ó5

3,4

3ó5

2,8

30ó

3,4

3ó5

3,1

334

0,3

31

0,0

0

0,0

0

0,3

31

19,7

18,1

Overige rapportageverptichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermetde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezol.diging boven
het toepassetijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermetding op grond van de
W0PT of de WNT heeft ptaatsgevonden of had moeten pLaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontstaguitkeringen aan overige
functionarissen betaatd die op grond van de wNT dienen te worden gerapporteerd.
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Geconso[ideerde ba[ans
per 31 decemb er 2014
Voor winstverdeting (bedragen in duizenden euro's)

Ref

31 december20l4

31

december

2013

ACTIVA
Vaste activã

Materié[e vaste activa

26

rb5.870

Financië[e vaste activa

27

6.o42

148.006
10.380

161.9i2

Vlottende activa ften hoogste

1

jaarl

1b8.38ó

33

Voorraden
Vo rde rin ge n

Liquide midde[en

1.250

967

ó.800

6.70o

5.133

2.973
13.183

10.640

175.095

169.026

PASSIVA

Groepsvermogent
Eigen vermogen

29

36.223

41.203

AandeeI derden

30

9.0óo

-390

Voorzieningen

31

Langlopende schulden

32

45.283

40.813

ó08

93s

89.192

Leningen kredietinstetlingen
Overige leningen

82.183

2.090

756

0

10,67o

AchtergesteIde [eningenr

91.282

Korttopende schulden ften hoogste I jaarl

33

SchuIden aan kredietinste[[ingen

27.245

24.965

Schulden aan handetscrediteuren

2.680

2.916

Be[astingen en premies socia[e verzekeringen

919

1.O21

Schutden aan participanten waarin wordt deelgenomen

520

203

ó.558

4,564

Overige schu[den

t

93.ó09

Deze posten vormen gezamentijk het aansprakelijk vermogen ten bedrage van € 45.283 fin 2013:

€

37,922

33.óó9

175.095

169.026

51.873)
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Geconsolideerde winst- en
verliesrekening ove r 2014
Ibedragen in duizenden euro's]

Ref

2014

2013

Netto omzet
Waterverkopen

34

40.453

37.937

8.o21

9.118

Overige opbrengsten
Overige bed

rengsten

5om der bedrijfsopbren gsten

48.474

47.055

Bedr¡jfslasten
Waterinkopen
Elektrische energie
Chemica[iën e.d.

Afschrijvingen
Gron dwaterbelasti

n

1.818

1.823
911

8.456

8.301

35

13.597

12.758

3ó

8.206

8.496

355

358

13.216

9.450

g

0veri ge bedrijfskosten

345

Bg1

Kosten uitbesteed werk
Perso neetskosten

428

37

Som der bedrijfslasten

46.967

Bedrijfsresultaat

I.DU/

Rentebaten
Rentetasten

42.442

38

4 0t3

185

522

-3.280

-3.133

Financieet resultaat

-3.095

-2.611

Resuttaat voor belastingen

-1.588

2.0O2

WinstbeIastingen

39

-257

-130

Resultaat deeInemingen

40

523

625

-1.322

2,497

0

-215

-1.322

2.282

Resultaat na belastingen
Minderheidsbe[ang van derden

Resultaat

5ó
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Geconso Lideerd kasstroom overzicht
ove r 201 4
Ibedragen in duizenden euro's)

2011

201

't.507

4.613

26

8.45ó

8.

31

-327

Ref
Bed

Afsch

waardeverminde

en

Mutatie voorzieni

Veranderi

in

n

-194

werk

Vorderi

33

-122

Voorraden

33

-283

33

3.857

de schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

0ntva

interest

WinstbeIastin

38

-3.095

39

0

103

3.452

0

13.088

14.o94

-2.6't'l

-3.095

Kasstroom uit

activ¡teiten

lnvesterin

in materiële vaste activa

Verwervin van
fDeslinvesterin
Kasstroom uit

9.993

satdo

roe

in financië[e vaste act¡va

satdo

11.353

26

-16.320

-5.005

2B

-3.215

0

27

5.449

iten

i

2

-1.424

-14,086

Betaa[d dividend

-6.429

-3

Nieuwe [eni
nde schutden

32

21.496

32

-15.214

Kasstroom uit f inancierin

Koersverschi[[en

Mutatie

Stand

nuafl

Stand

31 december

33

-3
13.538

-'t7

6.279

-4.320

-22

2.954

2.164

604

2.973

2.369

5.137

2.973
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ToeLichting op de geconsotideerde
ba[ans en winst- en verliesrekening
21. A[gemene toeLichting

Ste[selwijzigin ge n
ln 2ot{ hebben zich geen stetsetwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijziging
ln 2otl¡ hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan
Schattí ngen

lndien het voor het geven van het in artikeL 2'362lid 1 BW vereiste inzicht noodzaketijk is, zijn de retevante oordeten
en schattingen inctusief de bijbehorende verondersteLLingen opgenomen bij de toetichting op de desbetreffende
jaarrekening posten.
Grondstagen van de consotidatie
ln de consotidatie worden de financiëte gegevens van WMD opgenomen, samen met die van haar groepsmaatschappijen
en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen ofwaaroverzij de centrate teiding
heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin WMD direct of indirect overheersende ieggenschap kan
uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze dâfinanciël.e- en
operatione[e activiteiten kan beheersen. De hiervoor beschreven groepsmaatschappijen en anáere rechtspersonen
worden voor 1oo%o in de consotidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresuttaat
wordt afzonderl.ijk vermeLd.
Wanneer sprake is van een betang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende betang gewaardeerd tegen netto
vermogenswaarde, dan we[ proportioneeI geconsotideerd, indien dit teidt tot een beter inzicht. Van een joint venture is
sprake indien ats gevotg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenl.ijk
wordt uitgeoefend.

lntercompany-transacties, intercompany-winsten en ondertinge vorderingen en schutden tussen groepsmaatschappijen
en andere in de consotidatie opgenomen rechtspersonen worden geëLimineerd, voorzoverde resul.taten niet door
transact¡es met derden buiten de Groep zijn gereatiseerd. Waarderingsgrondstagen van groepsmaatschappijen en
andere in de consotidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aans[uiting te krijgen bij getdende
waarderingsgrondstagen voor cie Groep. Aan het hoofcj van de groep staat N.V. Waterl.eidingmãatschãþpij Drðnthe N.V.,
gevestigd aan Lauwers 3 te Assen. ln de geconsol.ideerde jaarrekening is naast de vennootichap WMD dé votgende
deetneming betrokken:
naam

vestigi ngspIaats

deelname in

Noordwater BV

Assen

100

o/o

Voor een overzicht van atte deetnemingen die in de consotidatie zijn betrokken wordt verwezen naar bijtage z.
Verbonden partijen
Ats verbonden partijen worden aangemerkt atte rechtspersonen waarover WMD overheersende zeggenschap,
gezamentijke zeggenschap of invtoed van betekenis kan uitoefenen. Ook rechtspersonen en natuurLijke personen die
overwegende zeggenschap, gezamentijke zeggenschap of invl.oed van betekenis in WMD kunnen uitoefenen worden
aangemerkt ats verbonden partij.
WMD is verbonden met de Stichting Waterprojecten Oost lndonesië. Deze stichting is opgenomen in de geconsoLideerde
jaarreken ing.
WMD is verbonden met de Stichting Vakantieverblijven van WMD: een stichting die vakantieverbtijven exptoiteert die
kunnen worden verhuurd. Deze stichting is opgenomen in de geconsol.ideerde jaarrekening.

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resuttaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen
vennootschap opgenomen in de geconso[ideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dàt overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap.

g8
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De verkrijgingsprijs bestaat uit het gel.dbedrag of het equivatent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van
de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. lndien de verkrijgingsprijs hoger
is dan het nettobedrag van de reëte waarde van de identificeerbare activa en passlva wordt het meerdere ats goodwiLl.
geactiveerd onder de immateriëte vaste activa. lndien de verkrijgingsprijs Lager is dan het nettobedrag van de reëte
waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschiI ats overtopende passiefpost opgenomen.
De maatschappijen die in de consotidatie betrokken zijn, btijven in de consotidatie opgenomen tot het moment dat zij
worden verkocht: deconsotidatie vindt ptaats op het moment dat de bestissende zeggenschap wordt overgedragen.

Toetichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgeste[d votgens de indirecte methode. De getdmiddeten in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de Liquide middeten. Kasstromen in vreemde vatuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddetde koers.
0ntvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, dividenden en winstbetastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationete activiteiten.

22. A[gemene grondslagen

Atgemeen
De geconsotideerde jaarrekening is opgestetd in overeenstemming met de wettetijke bepatingen van Tite[ 9 Boek 2 BW en
de steltige uitspraken van de RichtLijnen voor de jaarverstaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverstaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het atgemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuete
waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondstag is vermetd vindt waardering pLaats tegen de verkrijgingsprijs.

ln de batans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toetichti n g.
Vergel.ijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondstagen van waardering en van resuttaatbepating zijn ongewijzigd gebteven ten opzichte van het

voorgaande jaar.
Vreemde vatuta
Functionele vatuta
De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inachtneming van de vatuta
van de economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten voornametijk uitoefent
Ide functionete vatutaJ. De geconsotideerde jaarrekening is opgestetd in euro's; dit is zoweL de functionete ats de

.

presentatievatuta van WM D.

.

Tr-ansacties, vor'der ingen en schulcien
De lndonesische groepsmaatschappijen van WMD leggen transacties en batansposten in hun administratiesvast in de
eigen functionete vatuta, te weten de rupiah. WMD neemt commerciëte transacties wetke luiden in rupiah op tegen de
wissetkoersen die getden op de dag van de transacties. WMD rekent monetaire batansposten uitgedrukt in een vreemde
valuta om tegen de koers per batansdatum. Koersverschitten die voortvtoeien uit de afwikkel.ing van deze transacties en
uit de omrekening van monetaire posten worden in het resultaat verwerkt.

Niet-monetaire activa die votgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde vatuta worden omgerekend
tegen de wissetkoers op de transactiedatum. Niet-monetaire activa die votgens de actuete waarde worden gewaardeerd
in een vreemde vatuta worden omgerekend tegen de wissetkoers op het moment waarop de actuete waarde werd
bepaa

Ld.

Vatutakoersverschitten op [eningen en andere financiëte instrumenten voor zover deze het vatutarisico in verband met
de netto investering afdekken worden verwerkt in het eigen vermogen onder de post 'reserve omrekeningsverschitLen
buitentandse deetnemingen'. Koersverschilten die zijn verantwoord onder de post 'reserve omrekeningsverschil.ten
buiten[andse deetnemingen', zijn niet uitkeerbaar tenzij de desbetreffende deetneming is verkocht of getiquideerd.

.

Groepsmaatschappijen
Bij de consotidatie rekent WMD de balansen van de lndonesische groepsmaatschappijen om in euro's tegen de
koers per batansdatum. De winst- en vertiesrekeningen van deze entiteiten worden in euro's omgerekend tegen
de gemiddeLde wissetkoersen van de desbetreffende periode. De vatutakoersverschitten die voortvtoeien uit de
omrekening van de netto investering in de lndonesische groepsmaatschappijen, worden verwerkt in het eigen vermogen
onder de post' reserve omrekenin gsverschitten buitentandse deetnemin gen'.
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0perationeLe leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadeten die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij WMD tigt,
worden verantwoord ats operationete leasing. Verptichtingen uit hoofde van operationete leasing worden, rekening
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op [ineaire basis verwerkt in de winst-en-vertiesrekening over de
tooptijd van het contract.

23. Grondstagen voorwaardering act¡va en passiva
l'4ateriëLe vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs pl.us bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van [ineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
0p terreinen wordt niet afgeschreven. lndien nodig wordt rekening gehouden met een verwachte bijzondere
waardeverminderin g op batansdatum.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inctusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van [ineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere

waardeverminderin gen.
lndien voor te vervaardigen materiête vaste activa, waaronder begrepen gronden zie zijn verworven met het doeL om deze
in erfpacht u¡t te geven, noodzakeLijkerwijs een aanmerkelijke hoeveetheid tijd nodig is om deze gebruikskl.aarte maken,
worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Deze rente wordt via de resuttatenrekening verantwoord.
Rente op gronden die zijn verworven met het doeI om deze in erfpacht uit te geven bl.ijft onderdeeI uitmaken van de
vervaardigingskosten, ook aI worden deze uiteindetijk niet in erfpacht gegeven.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.
Financiëte vaste activa
Deetnemingen
Deetnemingen in groepsmaatschappijen en overige deetnemingen waarin invtoed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd votgens de vermogensmutatiemethode Inettovermogenswaarde). lnvtoed van
betekeniswordt in iedergevatveronderstetd aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van2oïo of meervan de

.

stemrechten.
De nettovermogenswaarde wordt berekend votgens de grondstagen die gel.den voor deze jaarrekening; voor
dee[nemingen waarvan onvotdoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondstagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondstagen van de desbetreffende deetneming.

lndien de waardering van een deetneming votgens de nettovermogenswaardemethode negatief is, wordt deze op
nihiI gewaardeerd. lndien en voor zover WMD in deze situatie geheel. of gedeeLtel,ijk instaat voor de schutden van de
deetneming, dan weI de feitel.ijke verptichting heeft de deetneming tot betal.ing van haar schutden in staat te stetten,
wordt hiervoor een voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reëte waarde van de identificeerbare activa
en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervotgwaardering worden, uitgaande van de waarden bij eerste
verandering, de grondstagen toegepast die getden voor deze jaarrekening.

Deetnemingen waarop geen invtoed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs. lndien sprake is van een duurzame waardevermindering, vindt waardering pl.aats tegen deze [agere
waarde: afwaardering vindt ptaats ten laste van de winst- en vertiesrekening.

.

.

Vorderingen op deetnemingen
De onder financiëLe vaste activa opgenomen vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reë[e
waarde van de tegenprestatie. Na eerste verwerking worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, wetke getijk is aan de nominate waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Latente betastingvorderingen
Latente betastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscate vertiezen en voor verrekenbare
tijdetijke verschitten tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze
jaarrekening gevotgde waarderingsgrondstagen anderzijds, met dien verstande dat Latente betastingvorderingen atteen
worden opgenomen voor zover het waarschijntijk is dat er toekomstige fiscate winst zaI zijn waarmee de tijdetijke
verschitten kunnen worden verrekend en vertiezen kunnen worden gecompenseerd. De berekening van de latente
betastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verstagjaar geLdende betastingtarieven of tegen de in
komende jaren getdende tarieven, voor zover deze aI bij wet zijn vastgestetd. Latente betastingvorderingen worden
gewaardeerd op nominale waarde

óO
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Overige vorderingen
De onder financiëte vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte [eningen, hypothecaire
leningen verstrekt aan oud-werknemers van WMD en overige vorderingen. Deze vorderingen worden bij eerste
verwerking gewaardeerd tegen reëte waarde. Na eerste veruverking worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs, wetke getijk is aan de nominate waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor
o nin baarheid.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
WMD beoordeett op iedere batansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. lndien dergeLijke indicaties aanwezig zijn, wordt de reatiseerbare waarde van
het actief vastgeste[d. lndien het niet mogetijk is de reatiseerbare waarde voor het individuete actief te bepaten, wordt
de reatiseerbare waarde bepaal.d van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake ats de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de reatiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverties wordt
direct ats een last verwerkt in de winst-en-vertiesrekening.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst: ats die er is wordt de
opbrengstwaarde bepaatd met behutp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs getdt ats marktprijs
Voor de bepal.ing van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij
voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende eenheid waarna de kasstromen contant gemaakt worden.
Hierbij is geen vaste disconteringsvoet vastgestetd maar wordt dit per actief bepaatd indien nodig.

lndien wordt vastgestetd dat een bijzondere waardevermindering die in het verteden verantwoord is, niet meer bestaat of
is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gestetd dan de boekwaarde
die bepaal.d zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Bijzondere waardeverminderingen van f inanciëte activa
WMD beoordeett op iedere batansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van
een financieeI actief of een groep van financiëte activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
wordt de omvang bepaaLd van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en wordt dit direct in de
winst-en-vertiesrekening verwerkt. Bij financiêl.e activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de
omvang van de bijzondere waardevermindering bepaatd ats het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best
mogel.ijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiëte
actief zoats die is bepaal.d bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverties dat daarvoor
opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een
objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, ats geen sprake geweest zouzijn van een
bijzondere waarde vermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-vertiesrekening verwerkt.
Vtottende activa
Voorraden

.

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder toepassing van de FlF0 methode ['First ln
First 0ut'1, zijnde de laatst betaatde inkoopprijs, of [agere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte
verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepating van de opbrengstwaarde wordt
rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

.

.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste ven,uerking gewaardeerd tegen de reë[e waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die voor korttopende vorderingen getijk
is aan de nominate waarde van de te ontvangen bedragen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middeten
Liquide middeten bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een tooptijd korter dan twaatf
maanden. Rekening-courantschutden bij banken worden opgenomen onder schutden aan kredietinstettingen onder
korttopende schu[den. Liquide middeten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Statutaire reserve

.

Conform artike[ 29 van de Statuten van WMD, kan jaarl.ijks een door de directie met goedkeuring van de raad van
commissarissen te bepaten percentage van de vennootschappeLijke winst worden gereserveerd.

.

Herwaarderingsreserve
lndien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerea[iseerde herwaarderingen bruto
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
20 14
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Reserye omrekeningsverschitten
Zie voor een nadere toel.ichting op de omrekening van vreemde vatuta en de post'reserve omrekeningsverschilten
buitentandse deetnemingen' de atgemene grondstagen.
AandeeI derden
Het aandeel derden a[s onderdeeI van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto betang
in de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen. Voor zover de desbetreffende groepsmaatschappij
een negatieve nettovermogenswaarde heeft, worden de negatieve waarde en de eventuete verdere vertiezen niei
toegewezen aan het aandeeI derden, tenzij de derden-aandeethouders een feitel.ijke verpLichting hebben en in staat
zijn om de vertiezen voor hun rekening te nemen. Zodra de nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij weer
positief is, worden resuttaten toegekend aan het aandeeI derden.

Wettetijke reserve deelnemingen
Wijzigingen in de batanswaarde bij deetnemingen in groepsmaatschappijen aLs gevol.g van mutaties in de
herwaarderings- of winstdetingsreserve van de deetnemingen worden in de wetteLijke reserye deetnemingen
verantwoord, welke is verwerkt in het eigen vermogen. De wettel.ijke reserve wordt op individuel.e basis bepaal.d.

Voorzieni ngen

.

Atgemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitetijke verpl.ichtingen die op de batansdatum bestaan,
waarbij het waarschijntijk is dat een uitstroom van middelen noodzaketijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakeLijk
zijn om de verptichtingen per batansdatum af te wikkel.en.

.

Voorziening jubilea
De voorziening jubitea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden mei verwachte
sal.arisstijgingen en btijf kans.

.

Schutden
Langlopende en korttopende schutden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reë[e waarde, waarbij
rekening wordt gehouden met transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schutden.
Na eerste verwerking worden de schutden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, wetke getijk is aan de
nominate waarde. De aftossingsverptichtingen voor het komend jaar van de Langl.opende schutden worden opgenomen
onder korttopende schutden.

24. Grondstagen voor bepal.ing van het resultaat
ALgemeen

Het resuttaat wordt bepaa[d ats het verschiI tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten over

hetjaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in hetjaarwaarin zij zijn gereatiseerd.
Koe

rsverschi Iten

Koersverschi[[en die optreden bij de afwikkeLing of omrekening van monetaire posten worden in de winst-envertiesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
Netto-omzet
. Waterverkopen
Waterverkopen omvat de opbrengsten uit het aan afnemers in rekening gebrachte waterverbruik dat toegerekend is
aan het desbetreffende boekjaar.
Overige opbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten
Dit betreft atte opbrengsten die geen verband houden met de verkoop van water. De overige bedrijfsopbrengsten
bestaan onder meer uit de votgende posten:
0pbrengsten verhuizingen/nieuwe aansluitingen en incasso. Bij verhuizingen/nieuwe aanstuitingen wordt doorWMD
een extra bijdrage in rekening gebracht in verband met de administratieve afhandeLing.
Opbrengst brandkranen. Dit betreft een jaartijks terugkerende vergoeding ten behoeve van het onderhoud.
Opbrengst werk voor derden. Dit betreft diverse activiteiten die WMD voor derden verricht.
- Opbrengst huur en pacht. Dit betreft huuropbrengsten van bedrijfswoningen die aanwezig zijn op gronden waarop
productiebedrijven zijn gevestigd ofwinning ptaatsvindt. Verder betreffen het pachtopbrengsten op gronden.

.

-

-
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Opbrengsten vanuit dienstvertening aan Noordwater B.V.
De activiteiten uit overige opbrengsten worden a[s opbrengst verantwoord voor zover levering van goederen en
diensten heeft pl.aatsgevonden en voor zover de prestaties zijn geteverd.

Be drijf s[aste n

Onder bedrijfstasten wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe en indirecte kosten, waaronder grond- en
hutpstoffen, kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, personeetskosten, afschrijvingskosten van materië[e vaste
activa en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn aan de omzet.
Person ee LsbeLoni ngen

.
.
.

Periodiek betaalbare betoningen
Lonen, satarissen en sociate lasten worden verwerkt in de winst-en-vertiesrekening.
Geactiveerde satarissen
Dit betreft toegerekende directe personeetskosten en indirecte overige kosten aan in eigen beheervervaardigde
productie- en distributiemiddeLen. Deze zijn in de jaarrekening in mindering gebracht op de personeetskosten.
Pensioenen
WMD heeft een pensioenregeting voor haar medewerkers afgesloten bij het Atgemeen Burgerl.ijk Pensioenfonds. Deze
pensioenregeting is door WMD verwerkt votgens de verpLichtingenbenadering. De over het boekjaar verschutdigde
premie wordt ats last verantwoord. Behatve de betaling van premies heeft WMD geen verdere verptichtingen uit hoofde
van deze pensioenrege[ing. Vooruitbetaatde premies worden opgenomen ats overtopende activa indien deze tot een
terugstorting [eiden of een vermindering van toekomstige betatingen.
ULtimo 2014 bedraagt de dekkingsgraad van het Atgemeen Burgerl.ijk Pensioenfonds 1o1,1o/o, waarmee niet wordt
votdaan aan de dekkingsgraad die opgeLegd is vanuit de overheid. De gemiddel.de dekkingsgraad van het Atgemeen
Burgertijk Pensioenfonds over 2014 bedroeg 104,7o/o. Voor WMD worden er geen consequenties verwacht van de te lage
dekki ngsgraad.
De buitentandse deetnemingen hebben pensioenregetingen afgesloten bij Lokal.e pensioenverzekeraars. 0ok voor
deze ondernemingen gel.dt dat de over het boekjaar verschutdigde premie ats last wordt verantwoord. Behatve
de betating van premies hebben de buitentandse deelnemingen geen verdere verptichtingen uit hoofde van hun
pensioenregetingen. Vooruitbetaatde premies worden opgenomen als overtopende activa indien deze tot een
terugstorting [eiden of een vermindering van toekomstige betatingen.

Afschrijvingen op materiëte vaste activa
Materiëte vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de ven¡rachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. 0p grond wordt niet afgeschreven.
lndien een schattingswijziging ptaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aan gepast.

Boekwinsten en -vertiezen uit de incidentete verkoop van materiête vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Rentebaten en -lasten
Rentebaten en rentetasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva.

Activeren van rentelasten
lndien voorte vervaardigen materiëte vaste activa, waaronder begrepen gronden die zijn verworven met het doel om deze
in erfpacht uit te geven, noodzaketijkerwijs een aanmerketijke hoeveetheid tijd nodig is om deze gebruiksktaar te maken,
worden de rentelasten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Rente op gronden die zijn verworven met het doel om deze
in erfpacht uit te geven bLijft onderdeeI uitmaken van de vervaardigingskosten, ook atworden deze uiteindetijk niet in
erfpacht gegeven.
VennootschapsbeIasting
I ngevotge de Wet op de Vennootschapsbetasti
ng 1969 [artikeL 2, leden 3 en 7) is de vennootschap niet onderworpen aan
de heffingen van deze wet. Bij de deetnemingen, die bel.astingpl.ichtig zijn, wordt de betasting over het resuttaat berekend
door toepassing van het geldende tarief op het resuttaat van het boekjaar. Met fiscaal vrijgestetde bedragen, dan wel niet
aftrekbare bedragen wordt dienovereenkomstig rekening gehouden.
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25. Financiëte instrumenten en risicobeheersing
Ma

.

rktrisico

Vatutarisico
WMD is actief in Nedertand en lndonesië. Het vatutarisico voor WMD heeft betrekking op posities en toekomstige
transacties in lndonesische Rupiahs. WMD heeft bepaal.d dat deze risico's niet worden ingedekt.

.

Rente- en kasstroomrisico
WMD toopt renterisico over de rentedragende vorderingen Imet name onder financiëte vaste activa en Liquide middel.en]
en rentedragende [angtopende en korttopende schutden fwaaronder schul.den aan kredietinstetl.ingen).
Voor vorderingen en schutden met variabete renteafspraken Loopt WMD risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schutden Loopt WMD risico's over de reëte waarde ats
gevotg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de [eningen zijn voor vier [angtopende [eningscontracten
derivaten afgestoten.

Kred ietrisíco

WMD en haar dochtermaatschappijen [open kredietrisico uit hoofde van transacties. Dit risico heeft betrekking op het
verties dat kan ontstaan wanneer een wederpartij in gebreke btijft. Dit risico is in Nederl.and beperkt door de veeih"id en
diversiteit van partijen waarop WMD en haar dochtermaatschappijen vorderingen hebben.
WMD heeft in lndonesië vorderingen verstrekt aan participanten en maatschappijen waarin wordt deetgenomen. Tevens
zijn [eningen verstrekt aan aandeethouders. De rente- en aflossingsverptichtingen zijn gedeettel.ijk afgéwaardeerd voor de
vorderingen op lndonesische overheden, groepsmaatschappijen en deetnemingen.

Liquiditeitsrisico
WMD maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciLiteiten te kunnen beschikken. Voor zover
noodzakel.ijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfacil.iteiten.

2ó. Materiëte vaste activa
De samenstelting en het vertoop van de boekwaarden is ats votgt:
Gebouwen en

TotaaI

tereinen

Machines en
insta[[aties

0verige

Werken in
uitvoering

Aanschafwaarde

268.887

75.212

65.228

122.533

5.844

Cumulative afschrijvingen

-120.881

-29.627

-47.637

-43.617

0

i48.006

45.585

17.641

78.936

5.8t 1

u.885

387

2.714

11.462

3.322

Afschrijvingen

-8.456

-1.430

-2.707

-4,319

Aanschafwaarde desinvesteringen

-2.040

-1.228

-ó5

-747

40

435

55.870

13.31t,

17.623

85.767

L166

284.732

74.371

67.927

133.2ó8

9.166

-128.862

-31.o57

-50.304

-47.5o1

0

55.870

43.311

17.623

85.767

9.166

0-10

2-20

2-33,3

E

oeÄwaarqe Per I Januan ¿u t4

lnvesteringen onder aftrek van bijdragen van derden
per satdo

CumuIatieve afschrijvingen desinvesterin gen

Boekwaarde

31 december 2014

Aanschafwaarde
Cu

mutatieve

af

schrijvingen

Boekwaarde per 31 december
Afsch rijvin gsperce nta ges

2011+

475
1

1

De aanschafwaarde en cumutatieve afschrijvingen perl januari 2014zijn aangepast in verband met des¡nvesteringen in
eerdere jaren wetke niet verwerkt waren in de vertoopstaat. Voor de categorie Gebouwen en terreinen gaat het o. ..n
correctie van € z38.ooo, voor de categorie Machines en instatlaties gaat het om € l2b.ooo en voor de categorie Overige
gaat het om € 5.83ó.ooo. Deze aanpêssing heeft geen mutatie in de boekwaarde noch in het resuttaat tot gevol.g.
Voertuigen worden afgeschreven tot een restwaarde van 1o% van de aanschafprijs.

ó4
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27. Financiëte vaste activa
De samenstetling en het vertoop van de boekwaarden is ats votgt

TotaaI

Boekwaarde per

1

januari 2014

f Deslinvesteringen per sa[do

Vordering op
deeInemingen

DeeInemingen

I 0.380

0verige
vorderingen

Betastinglatentie*

t.190

3.020

5.1.81.

ó8ó

-1.o49

-3.464

-539

-5.449

-397

Resuttaat deeInemingen

523

523

Koersversch i Iten

588

3

58

510

17

6.012

1.319

2.O29

2.530

164

Boekwaarde per 31 december 2O11

* Van de verrekenbare verliezen is het waarschijnlijk dat toekomstige fiscate winst binnen één jaar beschikbaar komt ter compensatie of dat
verrekeningsmogetijkheden kunnen worden benut.

De deetnemingen zijn ats votgt samengesteld

2011
Gewaardeerd op verkrijgingsprijs

belang in

%

Water Fund Ho[[and BV Nieuwegein

g,oo/o

KWH Water BV Nieuwegein

2,50/o

Reststoffenunie Water[eidingbedrijven BV Nieuwegein

2,go/o

Gewaardeerd op nettovermogenswaarde+

Bij: Naar voorzieningen

bedrag

2O13

belang in

%

be d

rag

0

g,oolo

0

25

2,50/o

25

10

2,go/o

10

35

35

1.284

895

1.319

930

0

260

1.319

1.190

+ De volgende dee[nemingen zijn gewaardeerd vo[gens de nettovermogenswaardemethode:
Naam
PT

Tirta Ecosam

NieuWater BV

Vestig¡ngsptaats

Deelname in

Bati kpapan

45,Oo/o

Assen

5o,o%

Futuro BV

Voorburg

25,O%

WêterKwatiteitsCentrum Holding BV

G[immen

25,Oo/o

Waterlaboratorium Noord BV

G[immen

5o,o%

Assen

20,o0/o

Drentsche Gotf & Country CLub BV

7o

28. Toel.ichting bij het kasstroomoverzicht
Er zijn geen ontvangsten uit hoofde van effecten. ln 2014 zijn geen groepsmaatschappijen verworven. 0nder de
investeringen in materiëte vaste activa zijn all.een opgenomen de investeringen waaryoor in 201l¡ getdmiddel.en zijn
opgeofferd. Er zijn geen investeringen verricht door middeI van f inanciëte leasing.
ln 20'14 zijn de Stichting vakantieverbtijven WMD en de Stichting Waterprojecten 0ost-lndones¡ê verwerkt in de
geconsotideerde jaarcijfers. Conform de richttijnen voor de jaarverstaggeving zijn de batansmutat¡es niet meegenomen
in het kasstroomoverzicht. Het resuttaat 2014van deze nieuw geconsotldeerde groepsmaatschappijen wetke onderdeeI is
van het bedrijfsresuttaêtwordt gecorrigeerd in de kasstroom uit ¡nvesteringsactiviteiten. Erworden geen betatingen meer
verricht uit hoofde van de verwerving van deze groepsmaatschappijen.
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29. Groepsvermogen
Voor de toel.ichting op het groepsvermogen en het vertoop van het eigen vermogen van de vennootschap wordt verwezen
naar de toetichting op de enketvoudige batans.
Het verschiI tussen het enketvoudige eigen vermogen en het geconsotideerde eigen vermogen is al.s votgt gespecificeerd

Eigen vermogen votgens enketvoudige jaarrekening
Af : negatieve

Stand

vermogenswaardea

per3l december

* Dit betreft

201t,

2O13

38.962

41.2O3

2.739

36.223

41.203

het âandeeI van WMD in deelnemingen met een negatief eigen vermogen en de negâtieve reserve koersverschitten Stichting Waterprojecten

0ost- lndonesië.

30. Aandeet derden

Het vertoop vên het aandeel derden is ats votgt
2011.

2013

Stand per t januari

-390

-803

Mutaties boekjaar

9.450

413

Stand per 31 december

9.0ó0

-390

ln2014is negatieve aandeet derden gecorrigeerd. Door consotidatie van de Stichting Waterprojecten Oost lndonesië is het
aandeel derden verhoogd met het bestemmingsfonds van de stichting.
31. Voorzieningen
Deze zijn ats votgt samengestetd

Ju bilea

Deetnemingen

Totaal

2014

2013

ó08

6Ts

0

260

ó08

935

Voor de toeLichting op de jubil.eavoorziening wordt verwezen naar de toetichting op de enketvoudige balans. De
voorzieningen zijn van [angtopende aard.

$$

20'14
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32. Langtopende schutden
Stand per

AfLossi ngsverpIichting 2015

31-12-2014

Leningen kredietinsteItingen
Overige [eningen

AchtergesteIde leningen

Resterende [ooptijd

>tjaar<5jaar

Resterende
Looptijd > 5 jaar

89j92

14.468

44.587

44.605

2.O9O

38

223

1.8ó8

0

0

0

0

91-282

14.506

11.810

1é.t173

Aftossingsverpl.ichtingen binnen t2 maanden na aftoop van het boekjaarzoats hierboven toegeticht zijn opgenomen onder
de schutden op korte termijn.
De [eningen kredietinstellingen bevatten, naast de leningen waaryoorwordtverwezen naarde toelichting op de
enketvoudige batans, vier leningen. Noordwater BV heeft een separate lening uit 2007 met een Looptijd van 25 jaar, een
rentepercentage van 4,05% en een jaartijks aftossingsbedrag van € 480.000. E-Qua BV heeft een [eningsovereenkomst
met verpanding van bedrijfsmiddeten en vorderingen afgestoten in 2014 met een Looptijd van 8 jaar, een rentepercentage
van2,75o/o en een jaartijks aftossingsbedrag van € 100.000. De Stichting Waterprojecten oost-lndonesië heeft twee
openstaande leningen uit 2010 en 2011 met een tooptijd van respectievel.ijk 1g jaar en 10 jaar. De [ening van 15 jaar heeft
een rentepercentage van 3,75% en een jaarl.ijks aflossingsbedrag van € 325.ooo vanaf 2015 (Zot4 en eerder € 15o.oool. De
tening met een Looptijd van 10 jaar heeft een rentepercentage van l,Çó% en een aftossingsbedrag van € loo.ooo perjaar
voor de eerste vijf jaar en daarna € 200.000 per jaar voor de overige vijf jaar. PT Air Manado heeft een [ening uit 2oo8 met
een Looptijd van 1ojaar, een rentepercentage van 5,87% en een jaartijks aftossingsbedrag van €74.429.

ln 2014 heeft E-Qua BV een [eningsovereenkomst met verpanding van bedrijfsmiddeten en vorderingen afgestoten met
de Stichting Drentse Energie Organisatie. Dit betreft een getdtening van € 750.000 met een tooptijd van acht jaar, een
rentepercentage van {% en een jaartijks aftossingsbedrag van € 93.750.
De achtergestetde [eningen hebben betrekking op de door Stichting Waterprojecten 0ost-lndonesië aan Tirta Drenthe
BV verstrekte projectteningen. Deze [eningen zijn achtergestetd ten opzichte van de aan Tirta Drenthe BV verstrekte
exptoitatieteningen. De rente over de [eningen wordt jaartijks door het bestuur bepaatd lzot4 en 2013: o,75o/ol. Af lossing
aan de Stichting is afhanketijk van de gedurende het boekjaar ontvangen aflossingen door de joint venture companies. Ats
gevotg van consotidatie van Stichting Waterprojecten Oost-lndonesië per boekjaar 2o1[zijn de achtergestetde teningen in

201{ geë[imineerd.
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33. Overige activa en passiva
De

vtottende activa zijn ats votgt samengestetd
2011

2013

1.25O

967

3.932

3.ó5ó

574

492

2.294

2.552

ó.800

ó.700

Voorraden
Distributie- en verpakkingsmateriaaI
Vorderingen lten hoogste

1

jaarl

Debiteuren en af te rekenen met afnemers inclusief
voorziening oninbare vorderingen
0mzetbeIasting
Overlopende activa en overige vorderingen

Liquide middeten
a

Kas
Kredieti nste[[ingen

3

5.130

2.970

5.133

2.973

13.183

10-6to

201t,

2013

239

12.098

KasgetdIening

12.500

0

Af[ossingsverp[ichting [angtopende [eningen

14.506

12.867

27.2ts

2t1.965

2.680

2-916

0mzetbeIasting

152

145

Loonheffingen

465

573

Premies sociale verzekerin gen

299

301

Totaal Ylottende ect¡vâ
De Liquide middeten staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.
De korttopende schutden zijn ats votgt samengestetd:

Kred ietinstelli
Re

kening-cou

n

ra

gen
nt

Stand per 31 december

Handelscrediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Ve n nootscha psbetasting

3

2

Stand per 31 december

919

1.O21

Schutden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

520

203

1.873

1.7o8

0verige

4.685

2'856

Stand per 31 december

ó.558

t.561,

37.922

33.óó9

Over¡ge schutden

ïe

beta[en vakantierechten

TotaaI kortlopende schulden

ó8
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34. Waterverkopen

Waterverkopen binnen Nederland
Waterverkopen binnen lndonesiê
Totaat

2014

2013

33.580

33.049

6.873

4.888

¿0.453

37.937

35. Personeetskosten
Gedurende het jaar 2014had de onderneming 773 werknemers IFTEI in dienst fZot3, 8t3], waarvan ór8 in het buitenl.and
Izorg, ¿so).

SaIarissen

2011

2O13

12.517

11.849

SociaIe [asten

1.299

1.151

Pensioenlasten

1.341

1.322

1.025

543

Overi ge personeeIskosten
Af :

geactiveerde sa[arissen

TotaaI personeelskosten

3ó. Afschrijvingen
ln de afschrijvingskosten is een boekwinst van

-2.585

-2.1O7

13.597

12.t58

€ 27o.ooo begrepen voor afgestoten activa fZot3, € 32.oool.

37. Overige bedrijf skosten

ln de overige bedrijfskosten zijn positieve koersverschitten van € 2.ooo begrepen [zol3' € 2g.oool

38. Rentelasten
De rentetasten hebben betrekking op rente op [eningen. Gedurende het

boekjaarzijn geen rentetasten geactiveerd

39. Winstbetastingen
De operationel.e bedrijfsactiviteiten van WMD zijn onderworpen aan verschittende winstbetastingregimes met wettel.ijke
betastingtarieven die variëren van 0% tot 25% lzot3: o tot 25%]. Deze verschittende tarieven, tezamen met fiscate
faciliteiten in diverse [anden en de behandeting van fiscate vertiezen, resuttaten vrij van betastingheffing atsmede
niet aftrekbare kosten, leidden in het verslagjaar tot een gemiddeLde effectieve betastingdruk van ór,5% Ízol3:6,4o/ol.
De effectieve betastingdruk is de winstbetasting gedeetd door de winst vóór betastingen votgens de geconsotideerde
winst-en-vertiesrekening. De stijging van de effectieve betastingdruk ten opzichte van het voorgaande boekjaar wordt
veroorzaakt door aanpassing van de waardering van de latente winstbetastingpositie van de lndonesische PT's naar [okate
grondstagen. Het effect van deze aanpassing ls € 3b3.ooo.

40. Resuttaat deelnemingen
Niet geconsolideerde deelnemingen
NieuWater BV

2011

2013

507

515

Water Fund Hottand BV

0

-41

PTWLN Manado

0

118

Watertaboratorium Noord BV

0

-9

Futuro BV
Drentsche Go[f & Country Ctub BV
Totaat

0

26

16

16

523

625

PT WLN Manado is per 2014 geconsotideerd.

2014 Jaaruerstag $9

Bijtage

1

: Waterkwatite

0mschrijving

Eenheid

Reì n

Ruw

Rei n

Ruw

Reì n

0,7

<0,5

Gassette

Daten

Beilen

Assen

Annen

tt 2014

Ruw

Rein

Ruw

Rei n

Hoogeveen

Ruw

Rei n

Ruw

0,5

<0,5

1,5

<0,5

0,8

7,9

0,8

Atuminium

ug/t

0,5

<0,5

Ammonium

mg/t

<0,05

0,0ó

<0,05

0,59

<0,05

o,41

<0,05

0,17

<0,05

0,0

<0,05

051

Calcium

mg/t

51,2

54,8

50,ó

76,5

ó3,ó

72,2

55,1

39,1

47,0

32,4

49,6

85,0

Chtoride

mg/t

11,8

15,1

26,4

32,4

24,9

24,2

52,2

55,0

21,9

22,2

25,4

26,7

m9/t

1,3

1,5

1,7

2,O

2,4

3,4

1,6

2,5

o,7

1,0

4,2

5,2

mS/m

28,8

32,5

35,7

48,7

39,2

43,s

45,7

43,0

30,8

26,7

34,5

51 2

lJzer

m9/t

<0,02

4,73

<o,o2

4,o1

<0,02

6,s2

<0,02

11,ó5

<o,o2

7,48

<0.02

7,68

Kalium

mg/t

1,2

1,2

1,9

1,9

1,7

4,5

4,3

1,5

1,5

1,7

1,7

mg PtCo/t

<5

mg/t

4,1

D.0.C. fopgetost

kooIstofl
Electrisch geteidend vermogen bij

0,8

20c

Kteur bij 455 nm
Magnesium
M

mg/t

angaan

<0,005

<5
4,2
o,223

ó,5

<0,005

ó,3
0,109

6,4
<0,005

<5

<5

5,2
5,9
0,1ó5

8,5

0,002

8,2

4,7

o,416 <0,005

8,7

4,7

7,8

7,7
0,215

0,308

<0,005

12,5

16,7

17,6

Natrium

m9/t

8,ó

10,8

20.o

23,2

16,6

13,4

26,1

27,8

12,6

Nitraat

mg/t

<0,5

0,5

1,5

<0,5

't,1

<0,5

1,6

0,8

<0,5

<0,5

1,5

<0,5

Nitriet

mg/t

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0.01ó

0,019

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

0rtho fosfaat

mq/t

<0,0ó

o,7

<0,0ó

0,7

o,7

<0,0ó

0,ó

<0,0ó

o,4

<0,0ó

0,ó

Siticium

mg/t

10,3

8,ó

8,2
25,6

<0,5

<0,5

10,7

11,7

mg/t

3,9

7,o

1,2

0,5

14,0

19,6

76,2

73,9

25,6

9raden

10,8

10,5

11,4

11,'l

11,3

10,ó

10,4

10,3

9,8

9,6

11,6

11,4

mmot/[

1,4

1,5

1,5

2,2

1,8

2,O

1,7

1,3

1,4

1,0

1,ó

2,4

Troebetheid

FTU

o,14

Wate rstofca rbonaat

mg/t

171

189

190

281

201

235

pH

7,5

7,4

7,8

7,2

7,6

7,1

Sutfaat
Temperatuu

r

Tota[e hardheid

Zuurgraad
Zuu

74

rstof

2011 Jaatueßlag

c

ms/t

11,18

<0,1

0,0

9,23

<0,1

o,21

<0,5

9,ó8

<0,5

104

0,14

0,11

80

128

99

187

7,8

ó,s

7,7

7,'l

8.2

6,9

10,57

<0,5

10,5ó

<0,5

11,7

0,00

308

@,r

Kru idhaa

0mschrijving

Eenheid

Rei n

rs

Ruw

N

Leggetoo
Rein

<0,5

<0,5

0,09

<0,05

oordba

rg-

eres

Ruw

Rei n

Ruw

Ruinerwotd
Rein

<0,5

<0,5

0,7

1.0

0,10

<0,05

o,21

<0,05

Ruw

Vattherbos
Rei n

2,5

<0,5

0,43

<0,05

ó0,8

Zuídwol.de

Ruw

Rei n

Ruw

2,9

<0,5

1,7

o,07

<0,05

1,10

45,9

16,2

49,2

73,3

ug/t

<0,5

Ammonium

mg/t

<0,05

Calcium

mg/t

57,9

36,6

54,1

54,4

51,I

50,9

58,3

Chtoride

mg/t

22,8

24,9

23,3

23,9

36,4

35,5

15,8

13,9

24,7

23,9

17,5

22,O

m9/t

1,6

2,4

2,3

2,8

1,7

2,3

4,9

6,4

1,1

1,5

3,9

7,2

34,8

29,1

33,2

35,ó

39,1

43,2

33,2

3ó,5

30,2

22,0

31,6

469

Atuminium

D.0.C. [opgetost

organisch koolstofJ
EIectrisch geIeidend vermogen bij

mS/m

20c
lJzer

mg/t

<0,02

10,51

<0,02

9,05

o,o2

14,21

0,01

ó,95

<0,02

16,o2

0,10

10,46

Katium

mg/t

1,9

't,9

1,7

1,7

3,9

4,1

1,1

't.'l

1,3

1,3

1,4

1,7

Kteur bij 455 nm

mg PtCo/t

<5

<5

<5

<5

r3,0

9,4

Magnesium

mg/t

4,o

3,9

4,0

4,o

6,9

6,7

5,8

Mangaan

mg/t

<0,005

0,3ó8

<0,005

0,258

<0,005

0,504

<0,005

Natrium

mg/t

12,2

12,5

13,1

12,8

20,o

19,2

10.0

9,8

mg/t

<0,5

<0,5

3,5

3,0

0,7

<0,5

1,5

<0,5

Nitriet

mg/t

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

<0,01ó

0rtho fosfaat

mg/t

<0,0ó

<0,0ó

't.2

<0,0ó

0,ó

<0,0ó

0,ó

Silicium

mg/t

9,5

9,8

Sulfaat

mg/t

28.6

30,9

15,3

15,1

6T,2

66,1

3,8

3,5

29,2

25,8

<0,5

<0,5

10,5

10,3

10,9

10,4

10,ó

10,1

10,ó

10,4

10,1

10,1

1't,1

10,ó

1,6

1.1

1,5

1,5

1,6

1,5

1,7

1,8

r,3

0,5

1,4

2.'l

N

itraat

Temperatuur
Tota[e hardheid

graden

c

mmo[/[

7,4

3,4

3,1

5,0

7,5

o,218 <0,005

0,ó01

<0,005

o,298

14,2

13,2

14,7

17,1

o,4

<0,5

3,2

<0,5

<0,01ó

<0.01ó

<0.01ó

<0,01ó

<0,0ó

0,8

<0,0ó

0,9

5,9

8,2

11,1

11,1

<0,1

Troebelheid

FTU

o,23

Waterstofca rbonaa t

mg/t

159

't07

157

175

110

142

196

226

116

64

179

292

pH

7,5

6,7

7,8

7,1

8,0

6,9

7,8

6,9

7,7

6,6

7,4

6,7

10,97

<0,5

10,79

<0,5

11,44

<0,5

10,93

<0,5

10,72

<0,5

B,5o

<0,5

Zuurgraad
Zuu

rstof

mg/t

0,25

o,12

0,11

0,29
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@,r
Bijta ge 2: Ove rzicht van geconsoLideerde

werkmaatschappijen
naam

vestigingsptaats

deelname in

BètaWater BV

Assen

100

V0F Anloo

Annen

37

V0F Hondsrug

Annen

50

lndoWater

Assen

00

Tirta Drenthe BV

Assen

100

Tirta Sutawesi

BV

Assen

100

Tirta Maluka BV

Assen

100

Tirta Papua BV

Assen

100

PT

BV

Tirta lnti Drenthe BV

M

Ad Fontes BV
E-Qua BV

anado

97,5

Assen

100

Assen

100

PT Ake Matuku Utara

Bandung

95

PT lnowa Prima Consutt

Bandu ng

7o

Ambon

58

Biak

51

Sorong

51

PT Dream Sukses Airindo
PT War Besrendi
PT Tirta Remu

Air Manado

Manado

51

PT Air Tomohon

Tomohon

95

PT Wedu Merauke

Merauke

PT

DT

^iF

t\ri^"m E¡.liôñ

51

'rc

PT

Tirta Numbay

Jayapu ra

95

PT

Air Minahasa Selatan

M

inahasa

95

Bandu ng

99

Manado

55

PT Mitra

Tirta lndonesia

PT Water Laboratory Nusantara lndonesia

Stichting VakantieverbIijven

Assen

Stichting Waterprojecten 0ost-l ndonesië

Assen

76

20'll, Jaarvetslag

o/o

#

Waterleidingmaatschappij Drenthe
9405 BL Assen
Lauwers 3

Postbus tB
9400 AA Assen

teL: (0592) 85 45 oo

fax: fo59zl Bb 45 99

www.wmd.nL
inf oldwmd.n

L

