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Voorwoord

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

wordend toezicht en meer vraag naar transparantie, zowe[ vanuit de regionate ats vanuit

de centrale overheid.

Het was ook een jaar van transitie.
I

Het eind zot3 uitgebrachte advies van de projectgroep WMD2020 is door directie, raad van

commissarissen en aandeethouders omarmd. Een advies dat teidde tot herordening van onze

taken ats drinkwaterbedrijf en het neerzetten van een geheel nieuwe organisatiestructuur.

Hierbinnen is veel aandacht gegeven aan projectmatig werken. Nieuwe managers en

teamleiders zijn aangestetd. Eind 2014was de geheel vernieuwde organisatie ktaar om in

2015 aan de stag te gaan.

ln 2014 werd duidetijk dai er ten aanzien van het Leidingnet nog veel te doen was. De storm

in november van 2013 Legde feittoos de vinger op de zwakke pLekken van ons leidingnet. ln

2014 was het dan ook onze taak om daar in hoog tempo wat aan te doen. Door het treffen van

maatregelen en het nog snetter vervangen van oude asbestcementteidingen is het gelukt

om het aantal leidìngbreuken in 2014 met 4oo/o le verminderen. Een resuttaat waar we trots

op zijn. We zetten dit beteid in 2015 en verdere jaren voort tot atle zwakke onderdeten in het

leidingnet zijn vervangen. o

"2014 was een prachtig jaar."
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Ook tiep het uitdagende project van de drinkwatertevering aan Waterbedrijf Groningen in

Zuidoost Drenthe a[s rode draad door hetjaar. De aanteg van de 50 km [ange transportleiding

is een omvangrijk project dat we voor een groot deel in eigen beheer uitvoeren. Een project

dat het stuitstuk vormt van de koppel.ing van de noordetijke drinkwaterinfrastructuur. Een

goede zaak voor zoweI de Groningse als Drentse drinkwaterktant die door deze koppetingen

tussen de beide bedrijven kan rekenen op een hoge mate van leveringszekerheid en dus

betrouwbaa rhei d.

Terugkijkend constateer ik dat WMD zoweI financieel ats technisch een goed jaar achter

de rug heeft. Het financieel resultaat laat zien dat WMD een gezond bedrijf is. Een

bedrijf met enthousiaste medewerkers die met etkaar zorgen voor een betrouwbare

drinkwatervoorziening in Drenthe. Een drinkwaterbedrijf waar de klant maar ook de

medewerker trots op kan zijn.

Karst Hoogsteen

Directeur NV Waterleìdingmaatschappil Drenthe
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AandeeLhouders, Fâad van
commissarissen, d¡rectie en
ondernem ingsraad

Aandeelhouders

Provincie Drenthe

AantaI aandelen

973
Gemeente Aa & Hunze 64

Gemeente Assen 147

Gemeente Borqer-0doorn 64

Gemeente Coevorden 80

Gemeente Emmen 234

Gemeente Hoogeveen 122

Gemeente Midden-Drenthe 73

Gemeente Noordenve[d 72

Gemeente Tynaarto 45

Gemeente Westervetd

51

21

Gemeente De Wolden

Raad van comm issarissen
G.J. Jansen voorzitter

B.J. Bouwmeester tid

T. Eerenstein tid

S. Kremer tid

J.H. van der Laan tid

M.L. van Wijhe tid

Directie
K.J. Hoogsteen directeur

0ndernemingsraad
J. Kikkert voorzitter

G. Bl.om secreta ris

R. Heting vice voorzitter

T. ALkemade Iafgetreden op 15-oó-2014) tid

H. Kuiper [afget

G. de Jonge

reden op 28-11-20141 tid

tid

H. Ramaker Ibenoemd per 1b-09-2014] tid

M. Stanneve[d-Mostert f afgetreden op 2o-o5-2o14]| tid

ó 2014 Jaarverslaq

J. de Vries Ibenoemd per 2o-o5-2o141 tid
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Voorstel aan de aandeeLhouders

Hierbij bieden wij u het door de directie
opgestetde jaarverslag 2014 van NV

Waterteidingmaatschappij Drenthe aan met
daarin opgenomen de jaarrekening over 201{
De jaarrekening is gecontroteerd door
PricewaterhouseCoopers Accountants NV en
van een goedkeurende controteverktaring
voorzien. De controleverktaring is in de
jaarstukken opgenomen.

Hei jaarverstag en de jaarrekening zijn met de
directie besproken in een vergadering van de raad van
commissarissen waarbij ook de accountant aanwezig was.

De winst-en-vertiesrekening ovet 2014 stuit met een
positief satdo van € 3.758.000.

Voorgestetd wordt het statutair maximaaI toegestane
dividend ter grootte van 3%, zijnde de wettelijke rente
per 1 januari 2014, van het geptaatste aandetenkapitaal
aan aandeethouders uit te keren en het restant aan de
statutaire reserve toe te voegen.

De atgemene vergadering van aandeethouders wordt
voorgestetd de jaarrekening vast te stetlen.

Aan de atgemene 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, 22 mei 20'15

Namens de raad van commissarissen

G.J. Jansen, voorzitter
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tsericht van de raad van
commrssanssen

JAARREKENING

De bestuurder van NV Waterteidingmaatschappij Drenthe
heeft ons de door hem opgemaakte jaarrekening over het
jaar 2014 voorgelegd, samen met het verstag over het door
de directie gevoerde beteid. De raad van commissarissen
heeft de opgemaakte jaarrekening over 2014 Laten toetsen
door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De
goedkeurende accountantsverklaring is in dit verstag
opgenomen.

Wijhebben hetverstag incLusief jaarreken ing, in aanwezig heid
van de accountant en de manager Financieel economische
zaken van WMD, met de bestuurder besproken. Wij steLLen

de atgemene vergadering van aandeelhouders voor om het
directieverstag, de jaarrekening en de winstbestemming
vast te stetten.

Daarnaast verzoeken wij de algemene vergadering van
aandeeIhouders voor het jaar 201l¡ decharge te vertenen
aan de directie voor haar bestuur en aan de Leddn van de
raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht.

SAMENSTELLING VAN
COMMISSARISSEN

DE RAAD VAN

De [eden van de raad van commissarissen worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders voor
een periode van /¡ jaar. Het aantaI commissarissen wordt
bepaatd door de raad van commissarissen zetf en bedraagt
minimaal vier en maximaaI 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 volgende drie cLusters van aandeelhouders
het recht van voordracht:
- Ctuster gemeenten Aa en Hunze, Assen, NoordenveLd

en Tynaarto;
- Ctuster gemeenten Borger-0doorn, Coevorden en

Emmen;
- Cluster gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe,

Westerve[d en De Wolden.

I 2014 Jaêrverstag
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'Twee leden worden voorgedragen door de raad van
commissarissen, waarbij het versterkte aanbevetingsrecht
van de ondernemingsraad getdt.
De ondernemingsraad beveett kandidaten aan voor de
voordracht door de raad aan de atgemene vergadering van
aandeelho uders.

PelI decembet 2014 is mevrouw M.L. f Martiesl van Wijhe
door de atgemene vergadering van aandeeLhouders
benoemd.

Vanaf t 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 verdeting wordt bedoel.d dat
minimaal 30% van de zetels wordt bezet door mannen en
ook minimaal 30% door vrouwen. Ul.timo 2014 votdoet 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 financieeI gebied: bijzondere

kennis van en ervaring in projecten of deetnemingen
buiten Nedertand is een pre.

- Kennis en ervaring in hêt bedrijfsteven; ervaring in en
daadwerkel.ijk funciionerend op directieniveau in een
middel.grote profit onderneming.

- Kennis van en ervaring in arbeidsverhoudingen/sociaaI
bel.eid.

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

Binnen de huidige raad zijn bovengenoemde kennisgebieden
vertegenwoordigd.

KORTE BE5CHRIJVING LEDEN RAAD VAN
COMMISSARISSEN PER 31 DECEMBER 2014

Atte commissarissen hebben de Nedertandse nationatiteit.

De heer G.J. Jansen lZ november 1946]', thans
gepensioneerd, voorheen Commissaris van de Koningin in
0ve rijsset.
Benoemd in 2013 op voordracht van Gedeputeerde Staten
van Drenthe. Aftredend in maart 2017. VoorziTter van de
raad van commissarissen.
Retevante nevenf uncties: bestuurslid NationaatGroenfonds,
voorzitter lnnovatienetwerk, voorzitter Faunafonds,
voorzitter Waarderingskamer, adviseur en toezichthouder
pubLieke en semipublieke sector, tid RvT Staatsbosbeheer,
tid RvT Rijksmuseum Twenthe.

De heer B.J. Bouwmeester lzA juni 1959),

burgemeester van de gemeente Coevorden. Benoemd
in 2013 op voordracht van de gemeenten Borger-
Odoorn, Coevorden en Emmen. Aftredend in maart 2017.

Relevanie nevenfuncties: [id bestuur Veil.igheidsregio
Drenthe, voorzitter Energiecoöperatie Coevorden, voorzitter
Drents portefeuittehoudersoverteg Milieu en Mobititeit.

De heer T. Eerenstein [to september 'tg52l, 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 vervult geen
retevante nevenfuncties in retatie tot zijn functie bij WMD.

De heer 5. Kremer [30 oktober tg4S), thans gepensioneerd,
voorheen burgemeester van de gemeente De Wotden.
Benoemd in 2013 op voordracht van de raad van
commissarissen waarbij de aanbeveling van de
ondernemingsraad werd gevotgd. Aftredend in februari
2017. De heer Kremer vervutt geen retevante nevenfuncties
in retatie tot zijn functie bij WMD.

De heer J.H. van der Laan [t juti lçSo) 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 heer Van der Laan vervutt
geen relevante nevenfuncties in relatie tot zijn functie bij
WMD.

Mevrouw M.L. van Wijhe [ó aprit tgó5], 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 vervult geen retevante
nevenfuncties in retatie tot haar functie bij WMD.

EVALUATI E FU NCTION EREN

Wij zijn van mening dat de samenstetl.ing van de raad
zodanig is, dat op juiste wijze toezichi kan worden
uitgeoefend en dat de leden ten opzichte van etkaar en de
bestuurder onaf hankeLijk kunnen opereren. Doorgaans zijn
atte 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 zutlen wij hier nader invutting aan geven.

20'lú Jaaruerstag I
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INVULLING TOEZICHT

ln 2014 heeft de raad van commissarissen zeven maal
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 behaatde resuttaten
en het financieel. bel.eid, de reorganisatie en alte overige
retevante zaken die onder de aandacht van de raad
kwamen of werden gebracht. ln 2014 werden onder meer
de votgende onderwerpen behande[d:

Jaarrekening 2013, voorstet winstbestemming en het
verstag van de accountant.
0ptimatisatie drinkwatervoorziening door extra
investeringen voor het versnetd vervangen van stechte
asbestcement[eidingen, maatregeten om het aantaI
ondermaatse leveringsminuten terug te brengen en de
aan[eg van 50 km transportl.eiding door het HunzedaI
van Annen naar Settingen.
Fusie van Watertaboratorium Noord B.V. met het
laboratorium van de waterschappen Hunze en Aa's en
Noorderzijtvest.
Herziening governancestructuur a[s gevotg van
wijzigingen in wetgeving en herziening van de code
Tabaksbtat en commissie Frijns. De herijking heeft
geLeid tot wijziging van de statuten van de vennootschap,
directiestatuut, regtement raad van commissarissen,
ktokkentuidersregeting en regl.ement auditcommissie.
Reorganisatie WMD. Een interne projectgroep 2O2O

heeft in 201J 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 onafhankelijke
externe adviseurs getoetst. De bestuurder heeft
vervotgens een bestuit genomen ten aanzien van de
toekomstontwikkeLing van WMD en deze voorgetegd
aan de raad van commissarissen. ln januari is de
raad akkoord gegaan met de door de bestuurder
voorgestetde richttijnen en heeft hem gemachtigd atte
verdere benodigde stappen te zetten om tot invoering
over te gaan. Vanuit de raad was de heer Bouwmeester
klankbord voor de directie en hebben er regetmatig
contact- en rapportagemomenten ptaatsgevonden.
Een aantal commissarissen was op 3 november 2014
aanwezig in een specia[e bijeenkomst die gotd a[s start
van de nieuwe organisatie.
Toekomstverkenning WMD. 0p nadrukkeLijke wens 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 besluit ten aanzien van de beoogde
ontwikketrichting voorgetegd aan de aandee[houders.
De aandeethouders hebben hiervan kennis genomen
en daarbij de wens geuit aanvultend 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 FinancieeI Ptan en de drinkwatertarieven voor
2015.

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

Bij twee overlegvergaderingen 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 bedrijfsregelingen zijn onder andere aan
de orde geweest.

ln de Drinkwaterwet wordt gesproken over niet-weitetijke
activiteiten. De wet schrijft voor dat drinkwater- en Ander
Wateractiviteiten strikt gescheiden dienen te zijn. Binnen
de raad van commissarissen is dan ook bestoten om
deze twee activiteiten in de raad apart te behandeten. ln
zol4 zijn de votgende onderwerpen rondom Ander Water
besproken:
. Jaarreken¡ng 2013 en het verslag van de accountant.
. Herziening governancestructuur als 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 ondertíggende werkmaatschappijen BètaWater
BV, lndoWater BV en E-Qua BV.

. Dierenpark Emmen: projectvoortgang en contractuete
afspraken over energielevering en waterdiensten.
ln 2014 heeft de raad een bezoek gebracht aan de
bouwlocatie van het nieuwe dierenpark Witdl.ands
Adventure Zoo.

. FinancieeI P[an Ander Water 201b.

. De invoering van vennootschapsbetasting per t januari
201ó en de mogel.ijke consequenties hiervan.

. Beteidsnota Ander Water.
o Voortgang samenwerking met [okate waterbedrijven in

I n donesië.

AUDITCOMMISSIE

ln 2014 is een auditcommissie ingestetd bestaande uit de
heren S. Kremer en T. Eerenstein. De auditcommissie
adviseert de raad bij de uitvoering van zijn taak tot het
houden van toezicht op de interne risicobeheer- en
controlesystemen atsmede de jaarvers[agtegging 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, ptanning- en control
cyctus, FinancieeI Plan 2015 voor drinkwater- en Ander
Wateractiviteiten en Lange termijn financiering aan de orde
zijn geweest.

a

a

o

o

a

o

a

o

o

a

o
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Geert Jansen, voorzitier rvc WMD

'Raad van commissarissen 'nieuwe stijl'
beantwoordt aan n¡euwe opvatt¡ngen
over governance'

Net a[s voor de interne organisatie van WMD, stond voor de
raad van commissarissen (rvc) het jaat 2ol4 in het teken
van verandering. Veranderingen zijn mede ingegeven door
maatschappelijke discussies over en nieuwe inzichten in
de rol en de verantwoordeLijkheden van toezichthouders
in de semipublieke sector. Met de huidige samenstetling,
herziening van statuten en regtement en met de instelting
van enkele commissies loopt de rvc van WMD in de pas

met de huidige opvattingen over governance. Geert Jansen,
sinds 2013 voorzittervan de Raad, geeft uitteg.

"Het past in deze tijd om de positie van WMD scherper te
accentueren. WMD is een overheids-NV: een zogenaamde
structuur-NV met pubtieke 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 gemeenschappel.ijke regeting,
als onderdeel van het openbaar bestuur met een directe of
indirecte politiek-bestuurtijke democratische [egitimatie.
Provincie Drenthe en Drentse gemeenten hebben vanuit
hun publieke verantwoordetijkheid natuurtijk weL pol.itieke
invtoed; zij wijzen de aandeethoudervertegenwoordigers
aan. Steeds opnieuw moeten vervolgens aandeethouders,
leden van de rvc en de bestuurder zich ervan bewust zijn
dat zij het betang van de onderneming dienen. Dat vraagt
om een goed samenspel tussen de bestuursorganen van
WMD. ln dat verband is in het afgelopen jaar voor het eerst
een informerende, niet-bestuitvormende vergadering van
aandeethouders georganiseerd. Deze vergadering draagt
bij aan een goede uitwisse[ing van informatie en zorgt voor

verhoogde transparantie. Daarmee wordt aangesloten 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 ats toezichthouder. ln dat kader heeft
grootaandeethouder provincie Drenthe mij ats extern [id,
dus niet voortkomend uit eigen gelederen, voorgedragen.
Een tweede factor die bij de zwaardere rol van de rvc
meespeelt, is de kritiek in de samenleving op de rol van
toezichthouders in semipubtieke organisaties. Denk aan
de discussies rond woningcorporaties en zorginstettingen.
Wij hebben daar [ering uit wi[[en trekken door onze eigen
ro[opvattingen tegen het [icht te houden. We hebben
onszetf de vraag gestetd wat we moeten veranderen om
aan gewijzigde opvattingen over governance tegemoet te
kunnen komen."

Auditcommissie en Remuneratiecommissie
"Vooruit[opend op een herziening van ons regtement,
hebben we medio 2014 een auditcommissie in het leven
geroepen, die scherp toeziet op het financiële reilen en
zeilen van WMD en die ook buiten de bestuurder om in
overteg kan treden met de accountant. De commissie
wikkett op basis van het reglement zetfstandig enkele
werkzaamheden af en vervu[t een adviserende rol naar de
rvc waar het om de hoofdzaken gaat. Vervotgens hebben
we in november 2014 de atgehete aanpassing van statuten
en Reglement aan de eisen van de nieuwe tijd vol.tooid.
Daar hoort ook het nog nader uit te werken regtement voor
een remuneratiecommissie bij. Deze commissie ziet toe
op het functioneren en de betoning van de WMD-directie.
Functioneringsgesprekken tussen rvc en bestuurder
worden beter gestructureerd. Ats toezichthouder zijn we nu
directer bij het ondernemingsbestuur betrokken en geven
we uitgebreider invulling aan onze verantwoordelijkheid;
ook weer geheeI passend bij de eisen van de tijd."

0nderzoek naar strategische positie in de toekomst
"Bij onze nieuwe stijIhoort 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 overleg tussen
bestuurder en rvc een commissie ingesietd onder leiding
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 gehete waterketen. Deze opdracht hangt samen
met de rapportage van de [andelijke Visitatiecommissie
Waterketen onder voorzitterschap van mevrouw Peijs. Al.s

rvc hebben we een belangrijke rot gespeetd bij het overteg
met de algemene vergadering van aandeethouders over het
formuleren van de opdracht aan de commissie."
"De veranderingen die binnen WMD in gang zijn gezet,
vragen om een nadere uitwerking en - in ieder geval
- om een zorgvutdige imptementatie. Een deel van de
onderwerpen die in 2ot4 aan de orde zijn gekomen, wordt
vervotgd en geagendeerd ¡n 2015."

2014 Jaarverslag 1'l
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AANSLUITINGEN

Stand van zaken per 31 december 2O1l+
Voor het begrip 'aansl'uiting' hanteert WtúD de definities
die in de benchmark van de drinkwatersector worden
gebruikt:
. Technische aanstuitingen en instatlaties: ieder

aanstuitpunt waar op enig moment drinkwater kan
worden geleverd {bemeterde, onbemeterde, centraaL
bemeterde of [eegstaande perceten].

. Administratieve aanstuitingen: aantaI technische
aanstuitingen ptus het aantaI wooneenheden achter
een perceel met een centraLe watermeter minus de
Leegsta n d.

Het aantaI administratieve aansluitingen per 31 december
2014 bedroeg 2O1.3o1. In 2013 waren dat er 200.859. Het
beLeid van WMD is erop gericht om iedere ktant individueeL
aan te sluiten. Dat betekent een afname van het aantal
centraaf bemeterde en onbemeterde percelen. Eind 2014
waren er nog 179 centraaI bemeterde percel.en (fLats),

tegenover 187 het jaar ervoor. Het aantaL onbemeterde
percel.en {zomerhuisjes) eind zot4 bedroeg 1.34ó. Dat zijn
24 percelen minder dan in 2013.

Aantal technische aansluitingen per 31 december

Gemeente 2O1l+ 2013 2012

Aa en Hunze 11.762 1't.791 11.777

Assen 30.450 30.425 30.320

B orge r- 0 doo rn 11.ó85 11.ó95 11.696

Coevo rd e n r5.8óo 15.879 1b.80ó

De Wolden 10.432 10.438 10.441

Emmen 48.089 47 .983 47.794

Hoogeveen 25.163 24.996 24.98i

Midden-Drenthe 15.181 15.180 15.156

N oordenveld 14.692 14.664 14.619

Tyn a a rlo 8.9s5 8.929 8.934

WesterveId 4.166 4.139 4.143

0verig 270 208

Totaal âantal
technische
aanstuitingen

12 20lL )dðrveßl¿q
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Beteid rond klanttevredenheid
ln september 2014 is Wl'4D bezocht door externe
certificeerder Ll.oyd's Register in het kader van NEN lS0
9001:2008. ln het rapport staat over k[anttevredenheid
te Lezen: "KLanttevredenheidsonderzoeken worden
themagericht opgezet en uitgevoerd. Uitkomsten geven
een prima beetd van de prestaties in de ogen van de klant.
Ktachten van klanten worden gedegen geregistreerd.
Er is sprake van een goede anatyse en opvotging, zowel
individueeL a[s op basis van vastgeste[de trends."

Ktachten
De afdel.ing Klant draagt zorg voor de afhandeting van
ktachten. Dat gebeurt in samenspraak met andere
afdeLingen. ln oktober 2014 ts de tijdetijke functie van
interne auditor kLanten/kLachten opgeheven. Daarmee
zijn ook de registratie en anaLyse van ktachten weer bij
de afdeting KLant ondergebracht. Door een uitgebreidere
rubricering te maken, heeft de afdel'ing 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 afdeLing
KLant. De kwartaalrapportages worden besproken in het
management team.
ln 2014 zijn er t.098 klachten binnengekomen. Dit aantaL is
vrijweI getijk aan dat in 2013.

Afhandeting ktachten over druk, bruin water, geur
of smaak
Het aantaL ktachten wordt gereLateerd aan de gebeurtenis.
l'¡leerdere meldingen over één storing worden beschouwd
al.s één kl.acht. ln 2014 hadden 20 klachten betrekking op
een onvoldoende levering. Over bruin water kwamen 45
klachten binnen. Bruin water kan zich voordoen bij een
ptotseting grotere watervraag. Het sediment in de Leidingen
werve[t dan op en komt bij de kLant uit de kraan.
Ktachten over een afwijkende kLeur, geur of smaak van het
water komen weinig voor. Deze klachten krijgen een hoge
prioriteit van afhandeting. lndien nodig wordt een monster
door Waterlaboratorium Noord IWLN] onderzocht.

Klantenpanel
Het KtantenpaneL is een adviesgroep van consumenten
die de WMD-directie gevraagd en ongevraagd adviseert
over de manier waarop de organisatie functioneert
en communiceert. Het paneL heeft vergaderd in het
Klantcontactcentrum in Emmen en in het [aboratorium
WLN in G[immen. Aandachtsgebieden in 201( waren:
. Publiekscampagnes, bijvoorbeeLd over zachter water

voor Midden-Drenthe.
. Veil"igheid van drinkwaterbronnen van Wl,/D.
. lncasso- en afsl.uitbeteid.

KLANTENCONTACT

Optimate schriftetijke commun¡cat¡e
De verdere digitatisering van de correspondentie met
klanten heeft in 2014 een enorme vtucht genomen. Er is extra
aandacht besteed aan de kwaLiteit van de correspondentie.
0m deze nog verder te verbeieren, zijn de medewerkers
van de afdel.ing K[ant getraind. Mede daardoor zijn zij
nog beter Ìn staat om vragen van k[anten sneI en goed te
bea ntwoo rd e n.

ñr.Frt
m3t

Toename telefonische contacten
ln 2014 was sprake van een stijging van het aantal
telefonische contacten. Dat betekent een voortzetting van
de opwaartse tijn die zich aI sinds 2o1O aftekent. 0ndanks
deze stijging is de afdel.ing KLant erin geslaagd om de
teLefoon snel'Ler te beantwoorden dan in 2013. ln veruit
de meeste gevatlen waren de teLefoontjes gerelateerd
aan betatingsprobtematiek. Het ging onder andere
om betaLingsregetingen, aanmaningen, schuLdhul.p of
dreigende afstuiting van de watertoevoer. Daarnaast
gaven kLanten hun verhuizing vaak per teLefoon door. Uit
een kLeinschaLig onderzoek is geb[eken dat een deeI van
de kLanten de teLefoon verkiest boven een meLding via de
optie 'verhuizen' op de website van WMD. ALLe [verhuis]
formuLieren zijn op een aantaI punten verbeterd om het
metden via de website te vereenvoudigen.

Goed getezen digitate nieuwsbrief

WMD verstuurt een digita[e nieuwsbrief aan kl.anten
die hun mail.adres hebben doorgegeven. Nieuws en
tips over drinkwater worden langs deze weg snel
en tegen geringe kosten verspreid. Door middeL
van [inks kan de lezer eenvoudig doorktikken naar
de website van WMD. De teL[er staat - met een
openingspercentage van óo procent - inmiddeLs
op maar Liefst 75.000 lezers. 0p basis van data-
anaLyses verkrijgt WMD inzicht in de reacties en
inf o rmatiebehoef te.

lrl I i. l:rit ,/-.1 ,t ;ì{t 13
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Meteropname
Voor het opmaken van de jaarrekening ontvangen ktanten
in december het verzoek om de meterstand door te geven.
Aan een toenemend aantal ktanten wordt een digitate
meterkaart verstuurd. Evenats in 2013 was in 2014 sprake
van een stijging van het aantaI via mobiete telefoon en
internet doorgegeven meterstanden.

Wijze van doorgeven 201t, 2013 2012

Telef onisch (voice response) 2\o/o 23o/o 25o/o

Het aantaI afstuitingen van 2012 lol 2014 is gedaatd:

2O1l+ 2013 2012

Afstuitingen 1ó8 323 283

Het aantaI overeengekomen betatingsregetingen met
klanten van 2012 lol 2O1 4 stijgt echter:

2Olrt 2013 2012

I nternet 630/o 670/o 690/o Betatlngsregelingen 4.500 2.759 1.874

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

Direct k[antcontact 3o/o 2o/o 3o/o

MobieI internet 14o/o Bolo 3o/o

Digitate nota
ln 2014 zijn we gestart met de digitate nota. Hierbij
kan gebruik worden gemaakt van |DEAL, een ontine
betaalmiddel waarmee 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 iDEALworden betaatd, brengt WMD geen kosten
in rekening. Vanaf I juli 2014 worden voor de verzending en
verwerking van papieren acceptgiro's kosten in rekening
gebracht.

Automatische incasso
Naar aanteiding van een actie is het aantaI klanten dat
de overstap naar automatisch beta[en heeft gemaakt
wederom toegenomen: van 71Vo (uttimo 2o131 naar 72,4o/o
uttimo 2014.

lncassoproces
Het incassoproces is verder gestrooml.ijnd en er is
kritisch gekeken naar atte fasen van het afstuittraject.
ln juti 2014 is het convenant van kracht geworden dat
de drinkwaterbedrijven hebben gestoten met de NWK
INedertandse Vereniging voor Schul.dhutpvertening
en SociaaI bankieren]. Het convenant houdt in dat
consumenten niet worden afgesloten van drinkwater indien
zij meewerken aan een optossing voor hun schutden en
weer regetmatig betaten. WMD hecht veel waarde aan een
goede samenwerking met erkende schutdhulpverleners
in de regio en heeft een overleg georganiseerd om daar
verder inhoud aan te geven.

0p t juti 2014 heeÍt de lnspectie Leefomgeving en
Transport (lLTi een toets uitgevoerd met betrekking tot
het incassobeteid van WMD. Daaruit is gebteken dat WMD
voldoet aan a[[e voorwaarden uit de Regeting Afstuitbel.eid
voor Kteinverbruikers van Drinkwater.

2013 2012

Unieke bezoekers 192.930 124.109 B2.o8o

Evenementen

Drentse Fiets{Daagse
Tijdens de Drentse Fiets{Daagse in jul.i fungeerde
het productiestation in Annen als pteisterptaats voor
deetnemers. 0ok bij andere sportieve evenementen
heeft WMD zich gepresenteerd, zoats de Cascaderun in
Hoogeveen en de Wings for Life Wortd Run.

Activiteiten voor de jeugd
ln april. 2014 was WMD betrokken bij twee evenementen
voor de jeugd. ln apriI namen 70 teams van basisschoten
uit de drie noordelijke provincies deeI aan de finaLe van het
Techniek Toernooi Noord. Buiten de wedstrijden om konden
[eertingen onder begeteiding van een waterprofessor
van Wetsus proefjes met water doen. Tijdens het
Jeugdwatercongres op ó juni in het provinciehuis in Assen
hebben ruim tso leerlingen uit de onderbouw van VMB0
tot VWO uit Drenthe en Groningen aan de noordelijke
watersector hun adviezen over duurzaam waterbeheer
geprese ntee rd.

Aåntal bezoekers
wmd-nl 2O1l*
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Adjunct-directeur Norbert Vetdkamp
'0nze maatschappetijke meerwaarde ¡s
groot. Hoogste tijd om bescheidenheid
van ons af te werpen en uit te dragen
dat we goed bezig zijn'

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 drinkwaterteverancier, partner in de waterketen en
maatschappelijke organisatie en de daarbij passende
organisatiestructuur, aansturing en cuttuur. Norbert
Vetdkamp, per t januari 2015 adjunct-directeur, gaat met
deze toekomstvisie aan de stag. Hij vormt een extra brug
tussen directie en medewerkers en is mede het gezicht
naar buiten. Waar gaat hij zich zoal. op richten?

"Uit de verkenning kwam onder meer naar voren dat intern
behoeftewas aan een eenduidigerorganisatiestructuur. Hoe
zijn taken en verantwoordeLijkheden precies verdee[d? Wat
is de speelruimte voor individuete medewerkers en teams?
De nieuwe structuur is gefundeerd op drie waarden: direct,
open en duidetijk. Verantwoordetijkheden liggen laag in de
organisatie. Dat was overigens aI zo en de ervaring heeft
geteerd dat iedereen zich daar prettig bij voel.t. Wij zijn
geen voorstander van strakke procedures en de neiging
om a[[es binnen lijntjes te houden. Dat zorgt er alleen maar
voor dat mensen dingen over de schutting gooien om zich
in te dekken. Wij houden vast aan korte lijnen. Het is daarbij
de uitdaging om een goede batans te waarborgen tussen
vrijheid krijgen en verantwoording afteggen. Dat is intern
mijn betangrijkste aandachtspunt."

lntensiever communiceren met e[[e doelgroepen
Uit de verkenning kwam eveneens naar voren dat WMD
zich onvotdoende profiLeert naar de buitenwere[d.
Norbert Veldkamp: "Het mag in de externe communicatie
wel wat minder bescheiden. In de eerste plaats willen
we aan uiteen[opende doe[groepen - van scholieren tot
commissarissen en aandeelhouders - laten zien wat we
nog meer doen dan atteen drinkwater leveren in
Drenthe. Atterlei zaken waar we in excetteren, zijn
onderbeticht gebteven. Denk aan natuurontwikketing,
ons lndonesiëproject en de successen op het gebied van

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
doelgroepen. Dat de samenleving betangstetting heeft
voor wat we doen, bewijst het succes van onze digitale
nieuwsbrief. Daar bouwen we op voort."

Convenant met ILT
"Het is betangrijk om aan onze aandeelhouders te laten
zien dat we goed bezig zijn.Ook in die richting zijn we
te bescheiden geweest. Maar ondertussen votdoen we
ruimschoots aan de overheidsdoelen en lopen we daar
feitetijk zetfs in voorop. Daarom wi[[en we toe naar een
convenant met de lnspectie Leefomgeving en Transport
IlLTl van het Ministerie van lnfrãstructuur en Mitieu.
Verhoogd toezicht brengt steeds meer bureaucratie met
zich mee. We hebben berekend dat jaartijkse controles een
fulltime 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 votstaan."

Maatschappelijke meerwaarde steât voorop
"0p basis van het Bestuursakkoord Water en onze eigen
waarden nemen wij onze functie ats oog en oor in het
maatschappelijke krachtenve[d uiterst serieus. We
maken deeI uit van altertei samenwerkingsverbanden
- bijvoorbeeld met gemeenten, waterschappen, cottega-
waterbedrijven en kennisinsteltingen - en vervu[[en daarin
een zeer actieve ro[. Omdat we ons coöperatief opstellen
en ons bewijzen ats eff iciënt en slagvaardig, worden we niet
a[s bedreigend ervaren. Daar hechten we zeer aan. 0nze
onafhankel.ijkheid is wat ons beireft 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 regiona[e
verankering zijn in onze optiek voorwaarden voor behoud
en uitbouw van onze maatschappetijke meerwaarde. Aan
ons de opdracht om onze aandeethouders in die denktijn
mee te nemen."

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kansen
"De weretd is voortdurend in beweging en daar horen
telkens weer nieuwe partners bij, bijvoorbee[d in de
sectoren landbouw en natuur. Door krachten te bunde[en,
ontstaan nieuwe kansen. Een mooi voorbeetd 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 voor vasttegging van COr. Het proces
van inktinking en verdroging komt weliswaar tegemoet aan
de wens tot optimale ontwatering, maar [eidt er tegelijk toe
dat opges[agen C0, weer wordt uitgestoten. Een oplossing
is vernatting. 0p basis van goede waterbeheersing btijft de
conserverende werking van het veengebied intact. Net ats
mitieuvriendetijke energieproductie, worden maatregeten
om C0r-uitstoot tegen te gaan beloond met C0r-certificaten.
Die rechten zijn verhandetbaar. Met dat getd ontwikkett
'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 kteinschaIige
waterwingebieden zijn in te zetten. Vooralsnog Levert het
ons geen getd, maar wel nieuwe inzichten op. En door
dergelijke initiatieven te steunen, doen we recht aan onze
maatschappetijke rol.."
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Watervo orziening en omgeving

Henk Brink, manager Watervoorziening en 0mgeving:
'WMD-organisatie biedt a[[e ruimte
voor een integrale benadering van de
drinkwatervoorzien in g'

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 gekoppeld aan de

exp[oitatietaken van de afzondertijke disciptines, vaIten
zij nu onder Watervoorziening en Omgeving. 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 jaarte kunnen waarborgen, is het
betangrijk om een goed doordacht Watervoorzieningsplan
en Leveringsplan te hebben. Korte en lange termijn mogen
elkaar daarbij niet in de weg lopen. ln het vertengde daarvan
moeten nieuwbouwprojecten van Productie en Distributie
in een vroeg stadium met elkaar worden verbonden. De
reorganisatie maakt een integrale projectaanpak mogel.ijk.
Het kan nu niet meer gebeuren dat in de voorbereiding en
ptanvorming te lang vanuit één van beide disciptines wordt
gedacht."

Aantonen dat we'in control'zijn
"ln de praktijk betekent deze verandering dat we een slag
moeten maken in onze manier van werken. Vee[ aandacht
gaat de komende tijd uit naar ons vermogen tot pro.lect- en
planmatig werken. Niet alleen om projecten integraal te
kunnen aanvliegen maar ook omdat onze omgeving hogere
eisen aan ons stett. Aandeethouders, commissarissen en
tandetijke overheid vragen om heldere communicatie over
ptanvorming en explicietere rapportages. Wij moeten vaker
en beter kunnen aantonen dat we 'in contro[' 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

Voorbereiding nieuw watervoorzieningsplan
ln 2014 is samen met Waterbedrijf Groningen de aanzet
gedaan voor een nieuw watervoorzieningsptan dat
in 2015 gereed komt. Ter voorbereiding is een nieuw
stromingsmodeL ontwikkel.d voor het simuteren van de
drin kwate rteveri n g onder versch itten de omstandigheden.
De berekeningen hebben weer meer inzicht gegeven in
zowel de effecten van verstoringen in de waterproductie
al.s in Leidingbreuken. 0ok is het nu beter mogeLijk om de
levering onder normate omstandigheden te optimatiseren.

Koppelingen over de provinciegrenzen
De samenwerking tussen WMD en Waterbedrijf Groningen
wordt geì'ntensiveerd door nieuwe koppetingen te maken
met de Groningse drinkwaterstations in Settingen en
Nietap.
Voor de leveringszekerheid van productiestation Nietap
is een contract gestoten met Waterbedrijf Groningen.
Daartoe wordt een transportteiding tussen Peize en Roden
aangetegd. Het contract heeft bovendien betrekking op
de levering van nooddrinkwater in vijf-titerftessen. Bij
catamiteiten, op wetke locatie dan ook, kan Waterbedrijf
Groningen daar op afroep over beschikken.

1ó 2014 Jaarverstag
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'ln 2014 zijn gesprekken hervat met cottega-bedrijf Vitens
- onder andere actief in Friesl.and en Overijsset - over de
toekomst van de 'en gros' leveringen.

Starthandeting aan[eg Transportteiding De Monden door
directeuren WMD en Waterbedrijf Groningen op 21 november 2014.

Vanaf eind 2015 gaat WMD 2,5 Mm3/jaar drinkwater leveren
aan het voorzieningsgebied van het productiestation
Setlingen van Waterbedrijf Groningen. Dit station wordt
uit productie genomen. Na een Europese aanbesteding is
in 2014 gestart met de aanteg van een ruim 50 kitometer
[ange transportl.eiding tussen de WMD-siations Annen en
Valtherbos en het transportnet in het voorzieningsgebied
Settingen. Voor deze levering wordt de zuiveringscapaciteit
in Annen vergroot. Het contract met Waterbedrijf Groningen
voorziet in een verhoogde leveringszekerheid in Noord-
Drenthe, Emmen en Zuidoost-Groningen. Dat is een win-
win voor beide waterbedrijven.

Transportteiding Assen-Beilen in gebruik
ln het voorjaar 2014 is de nieuwe, 20 kilometer lange
transport[eiding 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.

De transportinfrastructuur binnen en buiten de Drentse
provinciegrenzen toont de koppeting van veeI productiestations.

Zachter water in Midden-Drenthe

Vanaf juni 2014 heeft de consument in Midden-
Drenthe zachter water uit de kraan gekregen.
Het water in Beiten kent een hogere hardheid dan
gemiddeLd in Drenthe. Maar door dit water in Beiten
te mengen met het drinkwater dat via de nieuwe
transportleiding 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 gemakkelijker
oplost 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 atle gangbare toepassingen.
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Archeotogen stuiten op sporen van dorp uit 5e eeuw

De graafwerkzaamheden bij de aanteg van de
transportleiding Assen-Bei[en vonden plaats onder
begel.eiding van archeo[ogen. Zij hebben vroege resten
aangetroffen van het oude Haten, een plaatsnaam die a[
vanaf 1217 in de archieven voorkomt. Haten is de voorloper

Toekomstige winlocatie Zeijerveen
Sinds 2004 beheert WMD het terrein van de Drentsche
Gotf & Country Cl.ub in Zeijerveen fAssen-WestJ. Doe[ is
om hier een waterwingebied te ontwikketen. Omdat de
gotfbaan duurzaam wordt beheerd, is het een uitgelezen
locatie voor waterwinning. Deze ontwikketing hangt samen
met de aanwijzing van de Drentsche Aa ats Natura 2000-
gebied. De beschermde status brengt een vermindering
van de waterwinningscapaciteit aan de oostkant van Assen
met zich mee. Verptaatsing van de winning is ats maatregel

van Hooghaten en Laaghaten. Uit de opgravingen kon
worden afgeteid dat Haten waarschijnl.ijk al in de be eeuw
bestond en gaandeweg is opgeschoven in de richting
van het huidige Laaghaten. Dankzij de vondsten is een
reconstructie mogel.ijk van boerderijen en erven uit deze
vroege bewon in gsperiode.

benoemd in het beheerplan Drentsche Aa. ln Zeijerveen is
het wachten nu op de winvergunning. Ter voorbereiding op
de aanvraag is in 2013 de waterkwaliteit in beetd gebracht.
Er zijn een pompput en twee waarnemingsputten geboord
en er is een pompproef uitgevoerd om de hydrologische
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 2otg
verwacht.

lndustrieet monument Dalen open
voor pubtiek

Tijdens de 0pen Monumentendag medio september
werd de productietocatie Daten opengesteld 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
openstetting stond in het teken van 100 jaar drinkwater
uit de kraan in Coevorden.
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SAMENWERKING IN DE WATERKETEN

Groningen - Noord-Drenthe
Dertig gemeenten, twee waterschappen en twee
waterbedrijven in het Eemsstroomgebied hebben in 2ott
hun krachten gebundeLd, onder andere om te komen tot
vertaging van maatschappetijke kosten. lntenties en doeten
zijn vastgetegd in het LandeLijke 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
aangestetd om het programma in fase 3 een frisse imputs
te geven.

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 Zuid-
Drenthe. 0ok vijf gemeenten zijn hierbij aangestoten. WMD
heeft een keuze gemaakt uit projecten waar leden van het
management in 2015 aan deetnemen: het deten van kennis,
verminderen van kwetsbaarheid en het gezamentijk
monitoren en verkennen van mogetijkheden om etkaar te
versterken bij storingen en ca[amiteiten.

BesparingsdoeI Bestuursakkoord ruimschoots
gehaatd
ln het Bestuursakkoord Water hebben de gezamenlijke
drinkwaterbedrijven met etkaar afgesproken om ten
opzichte van 2o1o een besparing [= minder meerkostenl te
reatiseren van 7o mitjoen euro per jaar. ln 2014 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.

B€psirigFamti{F
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Duurzaam inkopen
ln het kader van Maatschappetijk Verantwoord 0ndernemen
(MVO) is het projectvoorstel Duurzaam inkopen
geformaliseerd. Er is invulting gegeven aan het P[an van
Aanpak. De productgroepen binnen WMD zijn gedefinieerd
en er zijn inkopers benoemd vanuit de verschittende
se cto re n.

Stimuteringsbeleid schone [andbouw
ln 2014 zijn interessante ontwikketingen te zien
geweest in de kennisgroepen akkerbouw en
veeteett in grondwaterbeschermingsgebieden. Er is
aandacht besteed aan het gezamentijk kijken naar
aattjesbestrijding, het gebruik van bodemvochtsensoren
en de kring[oopwijzer voor veehouderij. Er is een project
gestart dat zich richt op het verschaffen van goedkeuring
en toetating in grondwaterbeschermingsgebieden
van gewasbeschermingsmiddelen die een goed
atternatief vormen voor huidige Imeer mitieubelastendel
middeten. 0p basis van de uitkomsten wordt samen met
koepetorganisaties (o.a. VEWINÌ een Lobby in gang
gezet om dit te reatiseren. Er is nagedacht over een
'vergroeningscolLectief' van akkerbouwers die hun
GLB-doel.stel.l.ing in samenwerking met WMD op de
Noordbargeres in Emmen witten verwezentijken. Eaarnaast
is samen met de provincie Drenthe gewerkt aan het
voorbereiden van een nieuw'bezem door de middetenkast'-
project.
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NATUUR

Beheerptannen wingebieden
Er zijn nieuwe beheerptannen voor atte wingebleden
geschreven, die in het voorjaar van 2o1S aan de Provincie
zutten worden aangeboden. Conform de Provinclate
0mgevingsverordening worden in deze ptannen de
huidige situatie, de verantwoordeLijkheden en het beheer
vastgetegd. Natuurontwikketing is een betangrijk thema.
De op dat gebied behaatde resuttaten worden in een aparte
brochure gepresenteerd.

Natuur- en terre¡nbeheer
Ter verbetering van de efficiency zijn in oktober 2014 atte
terreinwerkzaamheden van WMD ondergebracht bij WMD-
dochter BètaWater.

Webcams volgen famitie Das

Samen met vrijwil.l.igers van de Dassenwerkgroep
Drenthe heeft WMD eind maart 2014 webcams
bij de ingang van een dassenburcht in een van
de waterwingebieden geptaatst. Gedurende een
hatfjaar kon het dagetijks leven van de famitie Das
- vader, moeder en twee kinderen - live worden
gevoLgd op internet. Van de opnamen, waar de
dassen geen enkete hinder van hebben gehad, zijn
rege[matig mooie samenvattingen gemaakt. Daarop
was onder andere te zien hoe moeder Das gewond
raakte, hoe de burcht werd gekraakt door een
vossenfamitie en hoe de dassen uiteindetijk weer
naar hun burcht terugkeerden.

I.AN DSCHAPSHERSTEL SLEEN ERSTROOM

Samen met Landschapsbeheer Drenthe werkt WMD aan
herstel van het beekdatlandschap Steenerstroom. Deze
stroom ontspringt in het Valtherbos en loopt door het
waterwingebied. De leesbaarheid van het oorspronkelijke

RESTSTOFFEN WORDEN GRONDSTOFFEN

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
ontwikkeling van hoogwaardige toepassingen en het
vermarkten van de producten, hebben de gezamentijke
Nedertandse drinkwaterbedrijven in lgg' 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 vervolgens naar een droogbed
afgevoerd. ln deze vochtige omgeving in de openlucht
groeien riet en bomen en voert de wind blad aan.
Voorheen kon dit ijzerstib met organisch materiaal na
een paarjaarworden toegepast bij bijvoorbeeld de bouw
van getuidswatten en de afdichting van stortptaatsen.
Een mooie oplossing, maar wel [aagwaardig.
De Reststoffenunie heeft inmidde[s hoogwaardiger
atternatieven gevonden, onder andere in de
baksteenindustrie. Het ijzerrijke s[ib wordt daar a[s
rode kteurstof ingezet. Een steeds groter deel van het
sLib gaat echter naar biovergisters voor de opwekking
van biogas. Stib biedt een oplossing voor de zwavel die
bij het vergistingsproces vrijkomt. Door toevoeging
van een ijzerproduct wordt zwavel gebonden. Primaire
grondstoffen - chemicatiën - komen er niet meer aan te
pas.

Kalkparets in bouw en glasindustrie
ln waterwingebieden waar het water relatief hard is,
onthardt WMD het water in grote reactoren waarin
zandkorrets werveten. Door het water minder zuur te
maken, hecht kaLk zich aan de zandkorrets. Deze korrets
groeien vervolgens aan tot marmerknikkertjes met
een diameter van circa 1,5 mm. ln deze vorm laat het
zuivere catciumcarbonaat zich gemakket'rjk afvoeren naar
uiteenlopende afnemers. Tata Steel [voorheen Hoogovensl
in lJmuiden gebruikt de korrets in ptaats van katk dat
voorheen in de natuur werd gewonnen. Glazen potjes voor
groenten en jam bestaan tegenwoordig voor 10 procent
uit kalkkorrets. ln Engetand worden de keiharde korrets
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 Engeland gaat.

[andschap van rond lgoo-1940 wordt vergroot: natuurlijke
hooitanden, afgewisseld met akkerbouwpercelen
en houtwalten. Door de gLooiing van het maaiveld te
herstetlen, wordt de oude bovenloop beter geaccentueerd.
De voorbereiding is in 2014 gestart en de werkzaamheden
zetf zutten in 2015 worden uitgevoerd,
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Exp to itatie

André Wierda, manager Productie
'Door de reorganisatie is er meer
aandacht voor onderhoud'

Doordat Productie een eigen, hetdere positie binnen WMD
heeft gekregen, kunnen de werkzaamheden optimaaI
worden uitgevoerd. Zo ervaart manager André Wierda
de meerwaarde van de reorganisatie. "0nze opdracht is
duidetijk: wij zijn verantwoordeIijk voor bedrijfsvoering,
onderhoud en instandhouding van instatlaties en
gebouwen." Met de reorganisatie is de werkptaats onder
Productie komen te vervatlen. Terreinbeheer is etders
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 0mgeving de
focus op innovatieve projecten en lange termijn [igt, staat
bij Productie de continuiteit op de korte en middeltange
termijn centraat. André: "Onze werkzaamheden hebben
betrekking op de periode tussen vandaag en de komende
drie tot vijf jaren. Goede planvorming stond daarom
bovenaan mijn prioriteitenlijst. Daarom hebben we aan
de hand van de tevensduur van installaties eerst in kaart
gebracht wat er in de komende 3o jaar aan onderhoud
nodig is. Daarnaast is voor atte productiepompstations een
risicoanalyse uitgevoerd: wat is het onmiddetLijke gevol.g

voor de productie van water van goede kwaliteit ats er
een onderdeet uitva[t, bijvoorbeetd een ruwwaterpomp,
een betuchtingscompressor of een spoetwaterpomp. De

uitkomsten van beide inventarisaties hebben we vertaa[d
naar meerjarenonderhoudsplannen. Zij hebben een ptek
tussen regulier onderhoud en het onderhoud waar we op
de [angere termijn rekening mee moet houden."

trt

I

lnstandhouding en optimal.isatie betangrijker dan
nieuwbouw
"lnstandhouding van bestaande instattaties is vandaag de
dag betangrijker dan nieuwbouw. De drinkwatervraag is
licht datende; we mogen ervan uitgaan dat we niet meer
water hoeven te leveren dan we nu doen. We hebben
dus votdoende instattaties, atleen dateren ze uit de jaren
zeventig, tachtig en negentig. Omdat hun levensduur niet
onbeperkt is, moeten we goed voor ze zorgen. Deze focus
op instandhouding en optimalisatie brengt een andere
manier van denken met zich mee. Daarom is ptanvorming
voor de korte en middetlange termijn in combinatie met
een procesgerichte aansturing zo betangrijk. De gewijzigde
organisatiestructuur maakt dat we onze aandacht daar
vottedig op kunnen richten."

;
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PRODUCTIE

Groot onderhoud
Behatve voor regutier onderhoud is er toenemende
aandacht voor groot onderhoud, gericht op instandhouding
van instattaties op de [angere termijn. Deze werkzaamheden
worden in eigen beheer uitgevoerd. Activiteiten in 2014
waren onder meer:
. ln Hoogeveen zijn alte afsluiters van de voor- en

nafilters vernieuwd.Ook is de verdeelgoot van de
nafilters vervangen. Daarnaast is het bedrijf van de
reinwaterketders zodanig aangepast dat de kelders
beter kunnen worden doorstroomd en bij periodieke

reiniging eenvoudiger deets buiten werking kunnen
worden gesteld.
Atte opstagtanks voor dieseto[ie voor de
noodstroomaggregaten Ibedoetd om spanningsvaI in de
drinkwaterproductiestations op te vangen) zijn opnieuw
ge ke u rd.
De bedienings[uchtinstatlaties zijn up-to-date
gemaakt. Diverse componenten ziln vervangen,
gereviseerd en verder geautomatiseerd. In het kader
van leveringszekerheid zijn aLte instaltaties dubbeL
uitgevoerd.
Meerdere pompputke[ders zijn vervangen, onder
andere in Valtherbos, Noordbargeres en Hoogeveen. ln

a
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Vattherbos is bovendien een deetvan de rur,rrwaterteiding
vervêngen. Dit deet was nog van asbestcement.
De ruwwaterteiding van Noordbargeres is vottedig
gereinigd.

O Dr¡nkwâterproduct¡estation
O oist¡ibutiekantoor

a Distributiesteunpunt

O Hoofdkantoor

Reductie storingen
Binnen Productie is veeI aandacht voor het reduceren c.q.
voorkomen van storingen buiten de reguliere werktijden.
Buiten werktijd is er één machinist verantwoordetijk voor
de bedrijfsvoering van atte drinkwaterproductietocaties,
Inclusief het verhetpen van optredende storingen.

Over 2014 waren er gemiddetd zo'n vijf storingen per week
waarvan één à twee in de nachtetijke uren. Storingen
worden vaak veroorzaakt door werkzaamheden overdag.
Deze werkzaamheden hebben directe invloed op de
bedrijfsvoering. De aI 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.Ook de aanpassing
van de bronbesturing in Annen heeft enkete storingen
ve roo rzaakt.

ln 2014 hadden we re[atief veel last van het ltijdetijkì
wegvatlen 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 reguliere elektriciteitsvoorziening, waardoor het
noodaggregaat op de desbetreffende locatie moest worden
i n gezet.

WATERKWALITEIT

Kwaliteitscontrole
Tijdens het gehete win-, zuiverings- en distributieproces
voertWLN - het [aboratorium in Gtimmen - bacteriotogische
en chemische kwaliteitscontrotes 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. Zowel het water dat nu uit de
grond komt ats het water dat over 15 jaar wordt opgepompt,
ondergaat een kwatiteitscontrote.

INNOVATIE

Wetsus is het onderzoekinstituut in Leeuwarden, waar
universiteiten, bedrijfsteven en overheid gezamenl.ijk
werken aan doorbraak techno[ogieën op water gebied. Het
onderzoek is georganiseerd in zogenaamde thematafets.

WMD participeert tezamen met Waterbedrijf Groningen
veetaI via WLN in vier thematafets nametijk:
. Biofouting [vervuiting door bacteriegroei),
. Apptied Water Physics [onderzoek naar bijzondere

fysische eigenschappen van water,
. Sensoring (in situ meettechniekenl en
. Virus control [gericht op nieuwe desinfectie

tech noLogiel.

Daarnaastwordt 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 waierketen:
Advanced Waste Water Treatment, Separation at Source
en DNA based Water Quatity. De [aaiste betreft een
veetbetovend onderzoek naar technieken om met behuLp
van DNA van bacteriën de waterkwatiteit beter te kunnen
bewaken.

Gezamentij ke procesautomat¡ser¡ ng
Mede vanwege de hoge veiligheidseisen die aan
systemen worden gestel.d, wordt de automatisering van
drinkwaterprocessen steeds comptexer. 0p het gebied
van procesautomatisering hebben WMD en Waterbedrijf
Groningen in 2014 intensief samengewerkt. De bedrijven
werken met hetzetfde systeem. ln 2014 is een route
opgestetd om de systemen qua inrichting naar elkaar toe te
laten groeien. Samenwerkin g resutteert in kostenbesparin g

en vergroting van kennis en capaciteit.

Onderzoektafets Wetsus
Samen met Waterbedrijf Groningen, WLN, Waterschap
Hunze en Aa's, Waterschap NoorderzijLvest en Wetterskip
Frysl.ân neemt WMD deeI aan een aantal 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 verlaten en aan te schuiven
b¡j 'DNA based Water QuaLity'; een vee[betovend onderzoek
naar technieken om met behulp van DNA van bacteriën de
waterkwatiteit beter te kunnen bewaken.
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Petra Holzhaus, manager Distributie
'Dankzij aandacht voor de oudere delen
van ons leidingnet maken we betangrijke
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 als
kerntaak. Exptoitatie en nieuwbouw zijn hiermee van
etkaar gescheiden. Dat is volgens manager Petra
Holzhaus even wennen voor de medewerkers - 'wie is nu
waarover aan te spreken?' - maar deze knip maakt wel dat
verantwoordelijkheden voor en na de overdracht van nieuwe
leidingen beter zijn betegd. "De projectoverdracht en de
controle die daarbij hoort, heeft een formeter karakter
gekregen. Daarmee is een extra kwatiteitsmoment in het
proces ingebouwd."

Met de focus op het bestaande net kan Distributie zich sterker
toeleggen op het vertagen van het aantaI onderbrekingen in

de [evering 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 overteg met het hete
team omlaag gebracht. Daarvoor in de ptaats komen
we periodiek in kleine groepen bij etkaar. We kijken dan

naar verbetermogetijkheden in een specifiek deel van het
takenpakket. De eerste kleinschalige overtegronde heeft
inmidde[s plaatsgevonden en die is goed bevatten. Het
heeft concrete output opgeteverd. Aan dit overteg heb ik
de opdracht verbonden om zo sne[ mogetijk opvotging te
geven aan vragen en acties die eruit naar voren komen."

Stim plannen
"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
vervan gingsprogramma van teidingen opzetten van invloed.
Het is niet per definitie zo dai de meest kwetsbare [eiding
de hoogste prioriteit heeft. Het doorstaggevende criterium
bij vervanging is het aantal ktanten dat op een teiding is
aangestoten."

Kenttekening bij hoge OLM-score
WMD scoort retatief hoog in het aantal ondermaatse
leveringsminuten [0LMl. "Dat ktinkt erger dan het is",
retativeert Petra. "ln vergetijking met het gemidde[de
waterbedrijf hebben wij twee keer zoveet leidingtengte per
ktant. De kans dat een klant wordt 'getroffen' is dus groter.
Kijken we echter naar het aantal storingen per kitometer
teiding, dan presteren we rond het Landetijk gemiddetde,
ondanks het retatief hoge aantal breuken in ons AC-
[eidingnet. "

Waterbedrijven bundeten kennis in U-STORE
"Sinds 2009 participeren wij samen met veel andere
Nederlandse waterbedrijven in de database U-ST0RE:
een uniform storingsregistratiesysteem voor transport-
en distributieteidingen. Atle deelnemers verzameten hun
data op uniforme wijze en leveren ze bij KWR Watercycte
Research lnstitute aan. Het systeem laat ons zien hoe wij
scoren ten opzichte van het Landetijk gemiddetde. Zeker
nu er de afgetopen jaren voldoende 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 kleiner is. Denk aan leidingmateriaa[, bodemtype
en seizoensinvloeden. Daar gaan we met de andere
waterbedrijven mee aan de s[a9."

lnspectíe van installaties
Met de reorganisatie is de afdeting lnstattatieadvies
onderdeeI 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 controleren of hun
binneninstatlatie veitig is aangelegd; zowel voor henzelf
als voor de omgeving. ln het kader van Legionellaprevent¡e
worden drinkwaterinstattaties bij bedrijven en insteltingen
op veitigheid getoetst. Het gaat hier om organisaties
op wie een wettetijke controteplicht rust en van wie de
cliënten vaak extra kwetsbaar zijn. Ook zijn we begonnen
met het controleren van comptexe bouwprojecten in de
instatlatiefase. Doe[ is om te voorkomen dat bij de aanteg
fouten worden gemaakt, waardoor risico's kun nen ontstaan.
0p de projecten waar we zijn geweest, werd het initiatief ats
zeer positief ervaren."
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DISTRIBUTIE

De afdel.ing Distributie heeft ats taak het in stand houden
van het leidingnet. Het functioneren van het leidingnet kan
worden uitgedrukt in de tijd dat een ktant geen water heeft.
Het gemiddeLde aantaI minuten per jaar dat een WMD-ktant
het zonder drinkwater moet stetlen, wordt bijgehouden in
de vorm van ondermaatse leveringsminuten (0LMl. Dit kan
zich zowel gepLand ats ongepLand voordoen.

0ngeptande 0LM's kunnen het gevotg zijn van spontane
hoofdteidingbreuken of van het per ongetuk kapot trekken
van een teiding tijdens werkzaamheden van derden. Niet
te bej'nvloeden externe factoren kunnen een stijging van
het aantaI ongepLande 0Llt4's tot gevolg hebben. Bij hevige
storm bijvoorbeetd kunnen omgewaaide bomen en frictie
van wortetstelsets leidingbreuken veroorzaken. De grafiek
laat zien dat het aantaI ongepLande 0LM's ten opzichte van
voorgaande jaren is afgenomen.

GepLande 0LM's ontstaan bijvoorbeetd bij het aans[uiten
van een deel van de hoofdLeiding dat wordt vervangen.
Doordat hoofdl.eidingen vaak water aanvoeren richting
dorpskernen, kunnen ktanten bij het overzetten van de
oude naar de nieuwe leiding zonder water komen te zitten.

OLM'g

ln onderstaande grafiek is te zien dat het aantaI geptande
0LM's ten opzichte van 2013 Licht is toegenomen, maar
Lager Ligt dan in 2012.

Het aantaI hoofdLeidingbreuken geeft een substantië[e
dating te zien.
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Projecten in2014
o Er is 5t,ó km van het oude, vooral uit asbest-cement

bestaande, hoofdl.eidingnet vervangen. Aanteiding
voor deze vervanging was een verstechtering van
de kwal.iteit van de teiding. Dat geeft meer kans
op breuken. Verstechtering van de kwatiteit treedt
onder andere op door het 'uittogen' van [eidingen die
in zure veengrond liggen. Vervanging is deets via het
vervangingsprogramma voor asbestcementleidingen
gedaan [op eigen initiatief] en deets bij projecten die op
initiatief van gemeenten werden uitgevoerd. De oude
Leidingen zijn vervangen door PVC-l.eidingen.

Onderstaande grafiek toont de afname van het aantal
kitometers AC-teiding in het voorzieningsgebied in de
periode 2011tlm2014.

2013 2014

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 hoofdl.eidingtekkages is daarmee vertaagd,
evenats het energieverbruik.

Tegetijkertijd is onderzocht welke aanpassingen in het
leidingnet en bij productiestations mogetijk zijn om
hoge drukken en drukstoten in het teidingnet verder
te minimatiseren. ln gebieden die taag Liggen ten
opzichte van de productiestations en waar vooral 's
nachts, bij weinig tot geen waterafname, relatief hoge
waterdrukken ontstonden, zijn drukreduceertoestetten
in het Leidingnet geptaatst. Erzijn nieuwe hoofdl.eidingen
en aanstuitteidingen getegd in inbreidingsptannen in
verschittende gemeenten in het voorzieningsgebied.
Jaartijks wordt ongeveer acht procent van atte
watermeters in het voorzieningsgebied vervangen.
Deze meters hebben dan zo'n twaatf jaar gewerkt.
De verwisseting met bijbehorende planning en
administratieve werkzaamheden zijn jarenlang
uitbesteed, maar worden nu gefaseerd weer in eigen
huis ondergebracht.

0nderstaande grafiektoont het aantaI kitometers [eiding
dat de afgeLopen jaren is aangetegd en aangepast:
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Beëindiging bluswaterconvenant
De brandweerkorpsen in Emmen, Assen, Borger-Odoorn
en Coevorden maken sinds begin 201l¡ geen gebruik meer
van de brandkranen van WMD. Dit heeft bijgedragen aan
een dating van het aanta[ leidingbreuken. Voorheen werden
brandkranen na gebruik soms te sneI gestoten, wat gepaard
ging met drukstoten die tot breuken konden leiden.

lAc
I PVC

I GIJ

I Diversen

Landetijke storingen
De database U-ST0RE, waarvoor veeI drinkwaterbedrijven
hun gegevens aanteveren, brengt in beetd hoe het aantal
hoofdteidingbreuken bijWMD zich verhoudt tot het tandetijk
gemiddetde.

TotaaI aantaI hoofdteidingbreuken WMD per 100 km
t.o.v. andere bedrijven

Jaar
WMD

totaal aantat storingen
per 100 km

Nationaal
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Storingen bij de ktant

Storingen bij ktanten, zoats een [ekkende watermeter, een
hoofdkraan die niet afstuit of een [ekkende aans[uitteiding,
worden door een monteur verholpen. ln de wintermaanden
doen zich attijd meer storingen voor dan in de rest van het
jaar. Dat hangt samen met het feii dat kteine lekkages vaak
pas tijdens de jaartijkse meteropname [december-januariì
worden opgemerkt. Daarnaast kunnen bij strenge vorst -
voornametijk bij oostenwind - watermeters bevriezen.

FE8

Bouwborden worden door
iedereen gez¡en

WMD pl.aatst informatieborden bij werk aan de
waterteiding en bij gecombineerde werken. Deze
buitenreclame heeft een groot bereik en een
hoge contactfrequentie. Het grote voordeeI van de
constructie van deze, speciaaI ontwikkelde, nieuwe
borden is dat ze eenvoudig zijn te ptaatsen en te
verptaatsen.
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Yvonne Siemens, manager Mens en 0rganisatie
'Nieuwe tijd doet een groot beroep op
ftexibititeit en persoontijk [eiderschap
van alte medewerkers'

Met de reorganisatie zijn de aandachtsgebieden
personeetszaken, Arbo, facititaire dienstvertening en
documentaire informatievoorziening samengevoegd in de
sector Mens en Organisatie. Een belangrijke opgave waar
WMD de komende jaren meete maken krijgt, is de geLeidetijke
verkleining van de formatie op basis van natuurtijk verloop.
Dit is verwoord in de notitie'Toekomstvisie WMD 2020'. Het
verder optimaliseren van de eff iciency en verzaketijking zijn
hier [eidend in. Dat vraagt om een cuttuurverandering. Wat
betekent dat in de praktijk?

Yvonne Siemens, manager Mens en 0rganisatie: "Graag wiL

ik eerst iets zeggen over verandering in het atgemeen. Het
is zo'n beetje het toverwoord van deze tijd, de rode draad in
het beleid van eLke organisatie. lk las ontangs een mooie
uitspraak:'We zitten niet in het tijdperk van veranderingen,
maarwe veranderen van tijdperk.' lk geloof inderdaad dat de
weretd wezenLijk aan het veranderen is. Wij zijn monopoList
en Leverancier van een van de eerste levensbehoeften,
maar ook voor ons breekt een nieuwe tijd aan. Dat vraagt
om een andere opstetling richting consument, partners en
toezichthouders. Het is aan de mensen die hier werken - nu
en in de toekomst - om dat in praktijk te brengen."

Cuttuurverandering is kwestie van doen
"Niets is zo ingewikketd ats het veranderen van êen
bedrijfscuttuur. Wat je veel ziet, is dat er eindeLoos [ang
over wordt gepraat, maar dat er per saldo weinig verandert.
ln mijn optiek is cu[tuurverandering bovenaI een kwestie
van doen. Aan het management om het goede voorbeeld
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 texibiLiteit,
zetfstandig en verantwoordeLijk werken en de bereidheid
om in je persoontijke ontwikketing te investeren."

Over grenzen van functieomschrijving heen
"Flexibititeit 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/telefoniste op te vangen,
hebben we uit eigen medewerkers een pooI samengestetd.
0oit huurden we daar een externe dienstvertener voor in.
Het inzetten van eigen mensen is goedkoper, maar levert
bovenat een betere dienstverlening op omdat de mensen in
de pootWMD beter kennen. Dergetijke optossingen moelen
op meer pl.ekken in de organisatie te reaLiseren zijn."

Match tussen kennis, vaardigheden en taken
"De verkLeining 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 technoLogische 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 bLijven, is
het voor medewerkers beLangrijk dat hun kennis en
vaardigheden ftexibeI kunnen meebewegen met een breder
en veranderend takenpakket. Daar is de medewerker voor
een be[angrijk deeI zeLf verantwoordetijk voor. Persoontijk
[eiderschap vind ik een mooie term in dat verband.
Vervolgens is het aan de werkgever om de medewerker te
faciliteren in zijn of haar l'oopbaanontwikke[ing. 0ns bedrijf
heeft uiteraard ook jonge instroom nodig. De uitdaging
is om deze behoefte te ve¡binden aan de opdracht om de
formatie te verkteinen."

Zijn we met het goede bezig?
"Een ander aspect van de cu[tuurverandering is dat wij - van
individuete medewerker tot organisatie ats gehee[ - onszel.f
regetmatig de vraag moeten ste[[en of we met het goede
bezig zijn en of we dat goed doen. Daar hoort ook bij dat we
eLkaar aanspreken op gedrag en handeten. Niet eenvoudig,
maar weI beLangrijk.
Stet, onze kLant had de keus: zou hij dan voor ons kiezen?
Een hypothetische vraag misschien. Toch is het juist onze
monopoLiepositie die deze vraag heeLre[evant maakt."

! ìi:
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ORGAN¡SATIE

Toekomstvisie WMD 2020
Elnd 2013 vond de presentatie plaats van de Toekomstvisie
WMD 2020, gericht op een toekomstbestendige organisatie
WMD. De aandeethouders hebben hiermee ingestemd.
Daarnaast gaven zij aan behoefte te hebben aan een
nadere verkenning van de strategische positie van WMD in
de totale waterketen.

Fase I
ln tijn met de Toekomstvisie is de organisatie in 2ot4
gestart met de vormgeving van de toekomstige WMD. De

adviesaanvraag voor de eerste fase van de reorganisatie
is in februari aan de 0ndernemingsraad voorgetegd.
Deze fase heeft betrekking op de sectoren en de daarbij
behorende leidinggevende posities en [agen binnen de
organisaiie. Na advisering door de Ondernemingsraad is
een wervlng-en-setectieprocedure inctusief assessments
opgestart voor atte [eidinggevende functies. Medio juni zijn
de Inieuwe) [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 gel.eid tot een
adviesaanvraag begin september voor de tweede fase
van de reorganisatie. ln deze fase zijn medewerkers in de
getegenheid gestetd om hun betangstetling voor functies
uit te spreken. Er zijn zowel functies bijgekomen ats
verdwenen. Na afronding van de be[angste[[ingsregistratie
is eind oktober overgegaan tot ptaatsing van atte
medewerkers.

Cultuurverander¡ng
De organisatieverandering gaat gepaard met een gewenste
cuttuurverandering. ln 2015 wordt hier een start mee
gemaakt in de vorm van een ontwikket- en evatuatietraject
voor leidinggevenden. Medewerkers zijn onder andere via
de betan gstettingsregistratie uitgedaagd tot nadenken over
de eigen loopbaan en inzetbaarheid. Ook deze thema's
krijgen in 2015 een vervolg.

INTERNE COMMUNICATIE

Personeetsbtad De Brobbels
ln2014is de traditionete papieren versie van personeel.sbl.ad

De Brobbets vervangen door een digitate nieuwsbrief. De

nieuwsbrief wordt per e-maiI verstuurd naar medewerkers
en oud-medewerkers. Men kan doortinken naar een aparte
website, waar alte artiketen en bijbehorend beetdmateriaaI
te vinden zijn voor de abonnees.

Aftrap in Drents Museum

Tijdens een startbijeenkomst in het Drents Museum
op 3 november2014is de aftrap gegeven voor de
nieuwe organisatie. Daar is teruggebtikt, maar voorat
ook vooruit gekeken. lmmers, het daadwerkeLijke
veranderen ging toen pas echt beginnen.

Actualiseren intranet
ln 2014 is een start gemaakt met het updaten van WlN,
het intranet van WMD. Aan atte sectoren en afde[ingen is
gevraagd om de eigen informatie te screenen en eventueel
aan te passen of te vervangen. Dit project wordt in 2015

vervotgd en afgerond. Deze update van het WMD intranet
maakt deeI uit van een migratieproject naar Sharepoint
2013.
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Arbeidsomstandigheden
0ntwikkeLingen 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

productieproces
- Getuidsbetastingbinnen productietocaties
- Besloten ruimtes/bijzondere ruimtes binnen de

afdeting Productie
De onderzoeken zijn afgerond. Aanbevetingen en
conctusies zijn geformuteerd en vervotgacties worden
begin 2019 ingezet.

. WMD neemt deeI aan een tandetijke werkgroep
voor de reatisatie van een Arbocatatogus voor de
drinkwaterbranche. Vanuit deze werkgroep zijn in 2o1I¡
de onderwerpen 'Veil.ig werken met asbestcement'
en 'Veitig werken in verontreinigde grond' afgerond.
Beide onderwerpen Liggen nog ter goedkeuring
bij het Ministerie van SZW. Na goedkeuring vol.gt
implementatie.

c ln 2o14 heeft twee keer afstemming ptaatsgehad
met de Ondernemingsraad 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 geì'mpregneerde
kteding. Deze kteding is geïmpregneerd met permetrine.
0mdat over de gevotgen van btootstelting aan dit
middel. op tange 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 namelijk gebtindeerde
ramen. De veiLigheid van zoweI bestuurders ats
medeweggebruikers is met deze maatregeI gediend.

. Naar aan[eiding van de reorganisatie heeft een
update ptaatsgevonden van de verpiichtingen rond
NEN 3140. Dit is de norm voor het veil.ig werken aan
en met etektrotechnische laagspanningsinstattaties in
woningen, gebouwen en infrastructuur. Het stett eisen
aan vakbekwaam personeet. De medewerkers van
WMD zijn (opnieuwl benoemd of aangewezen.

o ln 2014 zijn vier S.0.S.-formutieren ontvangen. Het
totate verzuim in retatie tot deze meldingen is 3ó dagen.
0p de formutieren worden eveneens bijna-ongevalten
geregistreerd.

. Er is een inventarisatie gemaakt van het onderhoud
van daken van bedrijfsgebouwen van WMD. Daarbij
is eveneens gekeken naar het onderhoud van de
instatlaties 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.

. Bij de reparatie van aanstuitteidingen worden leidingen

soms tijdetijk bevroren met zuurstof verdringende
middeten C0, of Potarspray. 0m monteurs tegen
mogeLijke bedwetming te beschermen, hebben zij sinds
medio 2014 de beschikking over apparatuur waarmee
het percentage zuurstof ín de ruimte kan worden
gemeten.
ln overteg met de ktedingcommÌssie heeft het
kLedingpakket van WMD een update ondergaan. Het
contract met de leverancier van werkkteding en
veil.igheidsmiddeten is met drie jaar vertengd.
Naar aanteiding van de reorganisatie is de functie
van Arbocoördinator afgesptitst van de functie KAM-
coördinato r.

Arbeidsvoorwaarden
De WWb-cao loopt af op 31 decembet 2014. ln de tweede
hetft van zol4 zijn onderhandetingen voor een nieuwe cao
voor de watersector van start gegaan. Deze hebben nog
niet tot een nieuwe cao geteid.

Overlegvergaderingen
Directie en ondernemingsraad hebben in 2014 de votgende
onderwerpen besproken :

. Reorganisatie fase 1 en 2, WMD 2o2o

. Wijziging deel.neming WLN

. Wacht- en storingsdienst

. Risico-inventarisatie en -eva[uatie IRl&El. Werkkostenregeling

. Vacature raad van commissarissen

. Arbo-opteidingen en -trainingen
o Wet Normering Topinkomens

o

o
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. Jaarverstag, Jaarrekening 2013 en FinancieeI ptan 2015

. Jaarverstag ondernemingsraad 2ot3

. Bedrijfshutpvertening

. Ziekteverzuim, verzuimbenchmark en sociaa[-medisch
team

. Het Nieuwe Werken

. Toekomstige strategische positie WMD

. Samenwerking WMD met andere partijen

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen WMD is de afgetopen jaren
gedaaLd. Deze dating is mede te danken aan extra
inspanningen van de bedrijfsarts, personeelszaken en

leidinggevenden. ln 2014 is opnieuw veeI aandacht aan het
thema besteed. De verzuimpercentages ovet 2014 en 2013

zijn nagenoeg getijk aan etkaar.

Formatie
Ziekteverzu im 2009 -201 4

ln2ol4zijn drie medewerkers in dienst en vijf medewerkers
uit dienst getreden. Het aantat fuLLtime medewerkers is
getijk gebteven. Het aantaI parttimers is gedaatd met twee.

De gemiddetde teeftijd van medewerkers aan het eind van
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KWALITEIT EN COMPLIANCE

Externe audits
B e gin 2O1 4 zijntwe e su rve i Ita n ce
bezoeken uitgevoerd in verband
met twee openstaande 'minor
non-comformities' Igeringe
normafwijkingenl. Deze twee
geringe normafwijkingen zijn
geconstateerd naar aanteiding
van de hercertificering voor de
NEN lS0 9001:2008 die in 2013
p[aatsvon d.

ln maart 2ot4 konden de openstaande normafwijkingen
worden gestoten.

Tijdens het bezoek in septembe r 2014 zijn door de
certificeerder Ltoyds Register geen nieuwe afwìjkingen
geconstateerd. De certificeerder heeft vastgestetd dat
het reatiseren van doelstetlingen door de organisatie
goed vertoopt. Besproken zijn onder meer de inrichting
van de comptiance-functie (lS0 tqóoo), de impLementatie
van projectmatig werken en de inkoopstrategie in reLatie
tot MaatschappeLijk Verantwoord 0ndernemen. Lloyd's
Register heeft vastgestetd dat de resuttaten van diverse
verbetertrajecten zichtbaar zijn.
I n het rapport staat eveneens te lezen dat de reorganisatie
goed is verlopen, met gedegen aandacht voor de risico's
en de beheersing daarvan. Door de reorganisatie moest
het Kwaliteitshandboek in zijn geheeI worden aangepast
aan de nieuwe organisatie. EindverantwoordeLijken
en proceseigenaren zijn aan de diverse procedures
toe gewezen.
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lnterne audits
0m de kwatiteit van de interne audits te waarborgen hebben
de interne auditoren een training gevotgd bij de Kwal.iteits
Kring Noord Nedertand IKKNNl. Het programma voor de
interne audits [verpticht onderdeeI van lS0-norml is in
het vierde kwartaal vastgestetd. De interne audits vinden
ptaats van december 2014iot medio januari zot5.

Juridische borging
De kritische prestatie indicatoren (KPl'sl van WMD zijn
geëvatueerd en geanatyseerd.0p basis daarvan zijn
aanpassingen doorgevoerd.

ln samenwerking met de afdeting Juridische Zaken zijn
overzichten opgestetd van de voor WMD geldende wet-
en regetgeving. De be[angrijkste zijn de Drinkwaterwet,
Drinkwaterregeting en het Drinkwaterbestuit. De

overzichten zijn binnen de organisatie verspreid, waarmee
de borging van wetgeving aantoonbaar is.

tcT

Mobiet werken in ontwikkeling
GiGA, de gezamenlijke afdel.ing van WMD, Waterbedrijf
Groningen en WLN die al.l.e ICT-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 optimaal
worden ingespeetd op verhoogde druk op efficiency en
veil.igheid, maar ook op de maatschappetijke trend van het
tijd- en ptaatsonafhankeLijk werken.

Monteurs gaan in de toekomst werken met een iPad met
daarop atte voor hun werk benodigde informatie. ln 2013

was de pilot Geoviewer Mobile aI succesvoI afgerond. Met dit
systeem hebben monteurs toegang tot atte retevante geo-
informatie, waardoor kwetsbare ktanten direct zichtbaar
zijn, er minderfouten worden gemaakt en de eff iciencywordt
verhoogd. ln navotging op de imp[ementatie van Geoviewer
Mobite is in 2014 een setectie gemaakt voor een nieuwe
GIS-beheerappticatie Igeograf isch informatiesysteeml. De
uitroI vindt ptaats in 2015.

Het aantal mobiete apparaten neemt naar verwachting
atteen maar toe de komende jaren. Daarbij worden
computer en tetefoon steeds meer ge'integreerd. Deze
ontwikketingen stetten medewerkers in staat om overal
en op etk gewenst moment te werken; een ontwikketing
waarop ook met de reorganisatie van WMD wordt
ingespeetd. Gevotg is weI dat de comptexiteit van het
netwerk toeneemt. Ook binnen WMD zutten pc's fysiek of
virtueel moeten worden vervangen, evenats een aantaI van
de bel.angrijkste netwerkcomponenten in het hart van de
I CT-infrastructu ur.

Dataopstag
Het centrate data-opstagsysteem SAN is in 201l¡ vervangen.
Ook is een start gemaakt met de imptementatie van een
datawarehouse. Diverse softwareprogramma's hebben
een upgrade ondergaan. G|GA heeft ervoor gezorgd dat
medewerkers geen hinder hebben ondervonden van de
diverse veranderingen, dat systemen en bestanden attijd
beschikbaar zijn gebteven en dat de beveitiging geen
moment buiten werking is geweest.
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An der water

Gerrit Veenendaat, waterkwatiteit en innovatie
'Klantbelang staat voorop in onze
investeringen in technotogie en
waterkwatiteit'

Gerrit Veenendaal is binnen WMD onder andere
verantwoordetijk voor waterkwaliteit en innovatie. Wetke
veranderingen hebben binnen zijn be[eidsterreinen
gespee[d in 2014?

"De belangwekkendste ontwikkeIingen hebben zich
voorgedaan bij WLN, het centrum voor waterkwatiteit en
watertechnologie in Glimmen waar WMD en Waterbedrijf
Groningen samen aandeelhouder van zijn. Hier is vorig
jaar een internationaaI opzienbarend resultaat geboekt.
ln opdracht van de beide waterbedrijven heeft het
[aboratorium motecutaire methodes ontwikkeld waarmee
potentiêle bedreigers van de votksgezondheid - E-coti en
enterokokken - binnen vier uur te detecteren zijn. Dat is
een knappe prestatie, want traditionele kweekmethoden
hebben daar maar liefst 16 Iol 44 uur voor nodig. De grote
winst van deze sneltere opsporingsmethodes is dat veil.ig
drinkwater na een ingreep onmiddel.Lijk beschikbaar is
voor de consument. Er hoeven geen dagen meer overheen
te gaan voor het sein op veilig 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-coti-methode is inmidde[s geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatie. De enterokokken-analyse heeft
deze accreditatie nog niet, maar heeft haar bruikbaarheid
aI weL bewezen in een spoedsituatie. Bij een probleem in
productiel'ocatie Noordbargeres konden we sneI vastste[[en
dat het probteem niet verspreid was in het net. We konden
votstaan met een veiligheidschlorering 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 mete ven kalkafzetting te voorspellen?
"Daarnaast heeft WLN in opdracht van de waterbedrijven
twee onderzoekstrajecten gestart. Het eerste richt
zich op de ontwikketing van een meettechniek voor
katkafzetting. Wij kunnen namelijk op basis van de
chemische samenste[[ing van drinkwater n¡ei zeggen met
hoeveel kalkafzetting 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 kalk kan afzetten en
omgekeerd, dat retatief zacht water redetijk veeI aanslag in
de badkamer kan veroorzaken. We hopen een methode te
ontwikkelen waarmee we kunnen voorspetten wat de klant
bij een bepaatde chemische samenstetting kan verwachten
en daarmee de waterkwatiteìt te kunnen sturen."

Smaak is soms een persoonlijke zaak
"Bij het tweede onderzoek gaat het om de smaakbeteving
van drinkwater. Vaak is smaak goed te verklaren op basis
van de samenstetting, maar niet al.tijd. Sommige mensen
zijn heeI gevoetig voor een bepaalde smaak. Wij constateren
dan dat de chemische en biotoqische kwatiteit uitstekend
is, maar toch ervaart de klant een minder goede smaak. We
wilten meer inzicht krijgen in de oorzaak van bepaalde, tot
nu toe niet verktaarde, smaakverslechtering."
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Q wettetijk

O niet-wettetijk

De Drinkwaterwet schrijft voor dat wettel.ijke en niet-
wettetijke taken strikt gescheiden dienen te worden,
zodat er geen sprake kan zijn van kruissubsidie
door de gebonden klant van de niet-wetteLijke
activiteiten. ln 2014 is een start gemaãkt om deze
scheiding binnen de WM D-groep vottedig door te
voeren. ln 2015 zaI lndowater onder BètaWater worden
gebracht.

NIEUWATER fNWTRI

NoordWater BV en waterschap Vechtstromen zijn eLk

voor 50% aandeethouder in NieuWater (NWTRl. NWTR
is ontwerper en eigenaar van de Puurwaterfabriek. Hier
wordt ultrapuur water gemaakt voor de NAM, die dit water
inzet bij de opnieuw in gebruik genomen otiewinning in

Schoonebeek. De fabriek functioneert zeer goed.

NWTR draagt in opdracht van BètaWater ook zorg voor
het beheer en onderhoud van de waterinstattaties 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 waterinstaltaties van aandeethouders en industriëte
bedrijven. Eind zotS moet NWTR uitgegroeid zijn tot een
zel.fstandige speter op deze markt.

BETAWATER

Binnen BètaWater is een aantaI activiteiten gerangschikt,
waaron der ind ustriewater, gietwater, terreinon derhoud en
het botte[en van water.

Gietwater
De beschikbaarheid van votdoende water van goede
kwatiteit is essentieel voor de gtastuinbouw. Voor deze
sector in Erica en Ktazienaveen in Zuidoost-Drenthe

Overzicht levering hoogwaardig g¡etÌvater fm3 per jaarl

-6?,f
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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 in 2013 in
gebruik genomen zuivering wordt onder meer water uit
de nabijgeLegen Griendtsveenptas ingezet in Erica. ln het

)aat 2014 zette de dating van het gietwatergebruik door.
Deze daling vond in voorgaande jaren ook a[ plaats. ln
onderstaande grafiek is dit zichtbaar.

Cabot
Het bedrijf Norit in K[azienaveen, producent van actieve
koo[, is overgegaan in handen van Amerikaanse bedrijf
Cabot en heet nu Cabot Norit. Ons contract voor de levering
van demiwater bereid uit oppervtaktewater is verlengd tot
2016. Deze vertenging geeft ruimte voor het verkennen van
varianten voor de levering van demiwater door BètaWater
en voor onderhandetingen over vernieuwing van de

instaltatie en contractverlenging na 201ó.

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
wisse[end gedurende de seizoenen. ln de winter betreft
het oppervlaktewater uit het Borgerveen en in de zomer
lJsse Lmee rwater.
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Witdtands Adventure Zoo Emmen
Het jaar 2014 stond in het teken van de verhuizing
van Dierenpark Emmen naar de nieuwe tocatie op de
Noordbargeres. Vanaf 201ó opent WiLdLands 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 afvalwater per jaar.
Het water wordt vo[[edig hergebruikt. De warmte-inhoud
van productiestation Noordbargeres wordt benut voor
duurzame Levering van verwarming en koe[ing ten behoeve
van het park en andere gebouwen in Emmen, zoaLs theater
De Muzevat. Daartoe is een duurzaam warmtenet in het
centrum aangelegd. Het nieuwe bedrijf E-Qua gaat deze
energielevering voor zijn rekening nemen.

Water bottelen
Binnen BètaWater worden ten behoeve
van nooddrinkwater voor acht van
de totaaI tien waterleidingbedrijven
in Nedertand S-Liter flessen
drinkwater gebotteLd. In twee oude
reinwaterketders worden hiervoor
t ó0. ooo flesse n koe I en don ker bewaa rd.
Daarnaast worden de BètaWater
bottetactiviteiten uitgevoerd voor de
V0F Antoo en de VOF Hondsrug.
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Het jaar 2014 was een jaar dat zich kenmerkte door een zeer
grote groei in de verkoop van in ftessen gebottel.d water. ln
2014 werden in totaaI ruim /¡ mitjoen water gebottetd.

Terreinonderhoud
Het onderhoud van het gotfbaanterrein in Assen, waar
vanaf 20tó grondwater gewonnen gaat worden, wordt door
een terreinteam vanuit BètaWater uitgevoerd. Hiertoe
heeft Bètawater een contract afgestoten met de Drentsche
Gotf- en Country Ctub. Dit contract is geheel vernieuwd en
heeft een tooptijd van tien jaar.

I n 2014 is bestoten om vanaf eind 2014 atte terreinonderhoud
van WMD, inctusief het natuurbeheer, naar dit team over
te brengen. 0p deze wijze wordt marktconform gewerkt
en door de combinatie van werkzaamheden worden
besparingen gereatiseerd binnen de doetstetl.ing van WMD
voor actief natuurontwikkel.ingsbel.eid.

INDOWATER

Binnen deze dochter van Noordwater zijn al.[e activiteiten
van WMD in lndonesië ondergebracht. ln 2014 is bestoten
de lopende overeenkomsten met de lokate 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

waterbedrijven overgaat naar de [okate overheden die dan
vervotgens weer 100% van hun waterbedrijf in eigendom
zutlen hebben. Dit zal. zijn bestag krijgen in de periode
2o17-2o2o. 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 geheeI zetfstandig verder kunnen.

EqUo
Bij steeds meer nieuwbouwprojecten in Nedertand wordt de
innovatieve techniek van warmte-koudeops[ag toegepast.
Dit is een methode om energie in de vorm van warmte of
koude op te slaan in watervoerende lagen in de bodem.
Bij de introductie van deze techniek, a[ jaren geteden,
was het voor WMD direct duidetijk dat het bedrijf hier een
bel.angrijke rol in kon vervutten. lmmers, een groot deel
van de bijbehorende werkzaamheden, zoats het oppompen
en rondpompen van grondwater, maakt deel uit van onze
corebusiness. Juist omdat er bij drinkwaiertevering veel
betangen zijn gemoeid - denk aan grondwaterkwatiteit,
veitigheid en leveringscontinuileit - besloot 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 watergeretateerde energiediensten heeft WMD
in 2014 het 100% dochterbedrijf E-Qua BV opgericht. Met
achtereenvotgens de aandeethouders Hoogeveen, Emmen
en Assen zijn de mogetijkheden verkend om projecten te
realiseren. 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'1,
het theater, het gemeentehuis en een zorgcentrum.
Het opwekken van etektra voor de eigen waterproductie
maakt deel uit van dit project. De verwachting is dat de
komende jaren een uitbreiding van activiteiten van E-Qua
te zien geven. DoeI is om tot 2020 2oo/o op energieverbruik
te besparen en om 20% van het resterende verbruik zetf
duurzaam op te wekken. WMD loopt voorop met deze
doetstetting.
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Theo Terpstra,
manager Financieet-econom¡sche Zaken
'We zien een adm¡nistratieve
lastenverzwar¡ng op ons afkomen
die veel zal vragen in energie en getd
zonder extra toegevoegde waarde'

De afdeling Financieel-economische Zaken van WMD is in
2014 m¡n of meer buiten het bestek van de reorganisatie
gebleven. Er zijn de afge[open jaren reIatief veeI jonge,
hoogopgeleide mensen ingestroomd die vanuit een eerdere
werkkring waardevolte kennis, een zakelijke instag en een
frisse bLik hebben meegebracht. Gezien de omvangrijke
externe ontwikkeLingen die op deze afdeting afkomen,
is dat een gunstige uitgangspositie. "We kunnen onze
borst nat maken de komende jaren", atdus 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 verpLicht
om vennootschapsbelasting te betaten. Deze wetswijziging
heeft tot doeI om concurrentieverstoring in het pubLieke
en private domein te voorkomen. Theo Terpstra: "00k

verschi[[en tussen Europese [anden moeten ermee worden
opgeheven. Het argument is dat overheidsondernemingen
in Landen waar geen vennootschapsbe[asting hoeft te
worden betaatd, het oneerlijke voordeeI van een [agere
kostprijs hebben."

ln gewikketde constructie voor drinkwaterbedrijven
"Drinkwaterbedrijven krijgen met een zeer ingewikketde
constructie te maken. ln beginseI zijn wij en onze
dochterondernemingen integraaI be[astingpLichtig,
maar vervotgens kan een vrijstetting worden toegepast
voor onze wettelijke 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 vooraI de vo[gorde die het zo complex
maakt. We zijn integraaI be[astingpIichtig, maar pgTo

van ons takenpakket vaLt daarbuiten. Het gevotg daarvan
is dat de fiscale behandeLing van die overige 5% een
lastenverzwaring met zich meebrengt die niet in verhouding
tot de betastingopbrengst staat."

Kleinste deel takenpakket vraagt grootste
tijdsinvestering
"De grote vraag is: welke taken mogen worden aangemerkt
ats wettetijk en welke niet? Een voorbee[d: wij leveren ICT-
capaciteit aan het watertaboratorium. 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
onLosmaketijk mee is verbonden het zwaarst? En zo zijn
er zeker vijftien andere, verhoudingsgewijs kleine zaken
waarvan we niet weten hoe de fiscus ze behandett. Wij zijn
verplicht om voor aI die onderdeettjes precies te registreren
wat de kosten en opbrengsten zijn. Maar veeI daarvan laten
zich niet zo eenvoudig van onze wettetijke taak scheiden.
De afschrijving van ons gebouw is daar een voorbeetd van.
0ns systeem is ingesteld op een afschrijvingsperiode van

40 jaar, terwijI de fiscus de WOZ-waarde a[s ondergrens
hanteert tot waar je mag afschrijven. Dat betekent dat wij
ons hete systeem moeten ombouwen en dat we daarbij
ook nog een uitspLiising naar de verschi[[ende gebruikers
moeten maken. De wetswijziging maakt dat zoweL bij ons
ats bij de accountant en de belastingdienst extra mankracht
nodig is. Kosten, die niet tegen de beLastingopbrengst
opwegen. Een prijsverhoging van drinkwater zou zomaar
onvermijdeLijk 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 a[ een stevig wettelijk kader voor
drinkwatervoorzienin g. Het Ministerie bepaatt de wetteLijke
kaders en de lnspectie Leefomgeving en Transport flLTl
is aangesteId a[s toezichthouder. ln de Drinkwaterwet
2011 ¡s bepaa[d dat ILT zich bij het financiðle toezicht op
drinkwaterbedrijven op onderdeLen moet laten adviseren
door de Autoriteit Consument & Markt {ACMl. ACM neemt

li
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haar taak zeer serieus op. En dat terwijl deze taak at bij lLT,

aandeelhouders en raad van commissarissen [igt. ACM is
onder andere van mening dat de vaststelling van tarieven
onvoldoende transparant is. Zij vinden dat op onze sector
hetzetfde scherpe toezicht nodig is als op de energiesector.
Daarom wil.ten zij exact weten wat de kostprijzen zijn van
het drinkwater- en het niet-drinkwaterdeel. Hoe zij dat
aangeteverd wilten hebben, is nog niet duidetijk. Het kan

dus zo maar gebeuren dat wij voor de betastingdienst
en voor ACM verschi[[ende systemen voor dezetfde
vraag moeten inrichten; bovenop ons eigen uitstekend
functionerende systeem. Laten we hopen dat het zover niet
komt. Onze sector doet niet anders dan risico's managen.
Een uitbreiding van de papierwinke[ - wat overigens geheel
tegen de roep in Den Haag om minder regeltjes ingaat - is
in mijn optiek votstrekt nutte[oos."

CONTROL

De beheersing van zowel de drinkwater- en het
niet-drinkwaterdee[. Er was meer aandacht voor
projectcontrol., Liquiditeitsbeheer en retevante en tijdige
managementrapportages. Mede hierdoor waren managers
in staat tot een goede bewaking van de kosten.

PRESTATIEVERGELIJKING

Bedrijven binnen de drinkwatersector vergetijken
hun retatieve prestaties via deetname aan de
nationate benchmark. De Drinkwaterwet verplicht atte
drinkwaterbedrijven tot het telkens voor drie jaar opstetten
van een verbeterptan. ln 2014 heeft WMD haar verbeterptan
opgestetd.

KOSTPRIJSMODEL

ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft in 2013

opgemerkt dat niet bij atte 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

toch toegezegd een kostprijsmodeI te ontwikketen voor de
toedeting van de totale kosten naar producten en diensten.
Het systeem zal worden toegepast op de tarieven van
2016.

VEN N OOTSCHAPSB ELASTI NG

ln 2014 werd bekend dat ondernemingen binnen de WMD-
groep per t januari 201ó vennootschapsbetastingptichtig
worden Dit brengt een toename van administratieve lasten
met zich mee en daarmee een druk op de winstgevendheid
van de Nedertandse dochterondernemingen van WMD.
Atteen voor wettetijk verptichte activiteiten, zoats de
leverin g van drin kwater, ge Ldt vrijstel.Lin g.

INDONESIE

ln 2014 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 controtes zijn
uitgevoerd in overteg met groepsaccountant PwC.
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Kengeta[[en fenketvoud igf

Kengetatten jaarrekening WM D

Algemeen

Productie en inkoop

Niet in rekening gebracht verbruik

Verkopen

Verkopen en gros

Verkopen in eigen voorzieningsgebied

Lengte hoofdleidingnet

AantaI technische aanstuitingen

AantaI administratieve aanstuitingen

Kosten per administratieve aansluiting f cnf benchmarkl

Rentepercentage [angtopende [eningen

Gemiddetd aantaI werknemers IFte]

Personeelskosten per werknemer f Fteì

AantaI technische aanstuitingen per werknemer

Huishoudetijk verbruik

Vastrecht

m3 prijs incusief grondwaterbetasting

Gemiddetd verbruik per aansIuiting

Kosten waterverbruik per huishouding exclusief btw

Balans

Boekwaarde materiëte vaste activa pet 31/12

Boekwaarde per aanstuiting pet 31h2

lnvesteringen in het jaar lnetto]

Solvabiliteit IEV in % van het batanstotaaU

W¡nst- en verliesrekening

Netto omzet water

Geactiveerde bedrijfstasten

Overige opbrengsten

Saldo rentetasten en -baten

Personeetskosten inctusief socia[e- en pensioentasten

Overige kosten

Grondwaterbetasting

Bedrijf sresuttaat vóór af schrijvin gen

Af sch rijvingen

Resultaat exctusief deeInemi

Rente dekki n gsratio

x'1.000 m3

x 1.000 m3

x 1.000 m3

x 1.000 m3

x'1.000 m3

in km

per 3t/'tz

per 3th2

in€

in o/o

in€

in€

in€

in m3

in€

x €1.ooo

in€

x €1.ooo

in o/o

x €1.ooo

x €1.ooo

x €1.ooo

x €1.ooo

x €1.ooo

x €1.ooo

x €1.ooo

x €i.ooo

x €1.ooo

201t, 2013 2012 2011 2010

32.250 32.571 32.148 32.404 33.359

't.292 1.604 1.5óo 1.387 1.695

30.958 30.967 3o.SBB 3't.017 31.664

3.0óo 2.842 2.823 2.823 3.0ó9

27.898 28.125 27.765 28.194 28.595

4.940 4.915 4.920 4.925 4.945

196.708 19ó.389 195.875 195.152 194.562

201.301 2oo.B59 199.965 199.737 200.088

153,02 150,ó5 143,65 171,47 179,09

2,97 3,10 3,25 3,51 3,43

155 157 158 157 161

75.490 73.389 73.203 69.22o 66.547

1.269 1.251 1.24O 1.243 1.207

58,50 57,50 52,00 52,00 41,00

0,55 0,55 0,55 o,75 0.88

116,92 118,99 119,42 122,24 124,54

122,81 122,94 117,68 143,ó8 150,óo

139.144 133.ó09 131.812 130.135 123.030

707 óBo 673 667 ó33

13.018 8.964 8.959 't3.941 11.072

29,3 28,0 28,7 29,4 29,9

31.398 3o.Bó1 29.o33 35.180 37j54

2.585 1.805 't.832 2.1O3 1.379

ó.089 ó.153 ó.ooó 5.826 6.444

2.464 2.386 2.502 2.560 2.485

11.701 11.522 11.566 't0.867 10.714

15.301 15.485 14.985 1 5.95ó 15.587

355 cEQ 348 ó.ó03 6.To7

'to.25'l 9.0ó8 7.470 7.123 9.484

ó.845 7.136 7.243 6.8i2 6.982

3.40ó 1.932 311 2.5O2

1,8 1,1 1.1 2,0

1¡0 2014 JaarversLag
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Verge r¡j k g resu lta at 2014 met FP2014

ln het FinancieeI Ptan 2014 is voor het boekjaar 2014 een positief resuttaat begroot van € 1.529.000. Het gereatiseerd
resultaat van de vennootschap bedraagi € 3.7ó2.000. 0nderstaand een toelichting op de afwijkingen::

n

[x € 1.oo0l

1. Netto omzet
Hogere verkopen verbruik en verkopen en gros, door nieuw contractVitens, compenseren de verwachte daling
gemiddetd kleinverbruik en verkopen brandkranen/sprinkters

2. Geactiveerde bedrijfstasten
ln 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 FP2014

opgenomen

3. overige opbrengsten

Hogere opbrengst aandeel Waierbedrijf Groningen in GiGA kosten

0pbrengst aandeel WLN in G|GA kosten nieuw in 2014

0pbrengst doorbetasting acceptgiro nieuw in 2014

Hogere doorbetasting van onderhoudskosten schade

Stijging overige opbrengsten

4. Kosten energie
Lagere kosten a[s gevolg van lagere prijs door wijziging energieteverancier

5. Uitbestêed wêrk

Tegenvatlend resuttaat WLN doorbelast in het boekjaar

Minder overige onderhoudskosten

ó. Afschrijvin gskosten
Lagere lasten als gevolg van een boekwinst op verkochte gronden

7. Financië[e [asten
Minder rentetasten door gunstiger dan verwachte marktomstandigheden en door piekfinanciering met laagrentende
kasgeIdIeningen

8. Deetnemingen
Beter resultaat Noordwater

9. Satdo overige afwijkíngen

Totaal afwijkingen

249

935

50

26s

29

55

51

257

279

278

ó8

172

15ó

53

2.233

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Enkelvoud¡ge ba[ans
per 31 december 2014

Voor winstverdeLing Ibedragen in duizenden euro'sl

ACTIVA

Vaste act¡va

Materië[e vaste activa

Financiëte vaste activâ

Vlottende activa ften hoogste 1 jaarl

Voorraden

Vorderingen

Liquide midde[en

PASSIVA

Eigen Vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaaI

Herwaa rderin gsreserve

Statutaire reserve

Reserve omrekeningsverschi[[en buiten[andse deetnemingen

Wettetijke reserve

0nverdeeIde winst

Voorzieningen

Langlopende schutden

Leningen

Kortlopende schulden lten hoogste 1 jaarl

Schu[den aan kredietinste[[ingen

Schutden aan handetscrediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Schulden aan participanten waarin wordt deetgenomen

Overige schutden

31 december 2013

133.ó09

7.989

574

4.067

ósó

412

40.922

-3.511

1.001

2.282

24.246

2.411

767

203

141.598

5.297

146.895

41.2o3

6Ts

73.903

31.114

97

Ref 31 december 2014

2 139.144

a 9.269

148.413

4

647

4.231

2.413

7.291

155.704

5

97

0

43.698

-2.463

504

3.762

45.598

6 ó08

7

76.340

8

26.063

2.078

62r

520

3.876

33.158

155.704

44 2011. Jaarverslag
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En ketvoud ige
winst- en verliesreken ing ove r 2014
(bedragen in duizenden euro'sl

Netto omzet

D ri n kwate rverkopen

Overige opbrengsten

Geactiveerde saIarissen

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Waterinkopen

Etektrische energie

Chemicaliän e.d.

Kosten uitbesteed werk

Perso neelskoste n

Afschrijvingen

GrondwaterbeIasti ng

Overi ge bedrijfskosten

5om der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Rentêbeten

RenteIasten

Financieet r€sultaat

Resuttaat deetnemingen

Resultaat

30.8ó1

1.805

ó.153

345

1.342

405

5.277

11.522

TJ36

358

8.11ó

355

-2.741

2013

38.819

34.501

4.318

-2.386

1.932

350

2.282

Ref 2011,

10 31.398

11 2.585

'12 ó.089

40.o72

13 434

1.223

382

14 5.752

15 11.701

16 6.845

17 355

iB 7.510

34.202

5.870

270

-2.734

19 -2.464

3.40ó

20 35ó

3.762
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Toetichting op de enkelvoudige ba[ans
en winst- en verliesrekening

'1. A[gemeen
Activiteiten
NV WaterLeldingmaatschappij Drenthe IWMDI 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 voornametijk uit
de zorg voor en instandhouding van de fdrinklwatervoorziening in haar verzorgingsgebied, benevens het verrichten van
atle werkzaamheden, daarmede in verband staande, in de ruimste zin.

Algemeen
De enketvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettetijke bepatingen van Titel g Boek z BW en de
stel.tige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverstaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarvers[aggeving.

De grondslagen van waardering en van resuttaatbepating voor de enketvoudige jaarrekening en de geconsotideerde
jaarrekening zijn getijk. Deetnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd votgens de nettovermogenswaarde
in overeenstemming met de toetichting op deetnemingen in hoofdstuk24van de geconsotideerde jaarrekening.

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

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

Werken in
uitvoering

Aanschafwaarde 5.075

CumuIatieve afschrijvingen 0

Boekwaarde
per 1 januari 2014

lnvesteringen onder aftrek van
bijdragen van derden per saldo

Afschrijvingen

Mutatie herwaarderin gsreserve

Aanschafwaarde desinvesterin gen

Cu muIatieve afschrijvin gen
desinvesteringen

Boekwaarde
per 31 december 2013

Aanschafwaarde

Cu mu[atieve afschrijvin gen

Boekwaarde
per 31 december 2014

5.0?5

2.223

7.298

7.298

?.298

Afschrijvingspercentages

De aanschafwaarde en cumutatieve afschrijvingen per l januari 2014zijn aangepast in verband met desinvesteringen in
eerdere jaren weLke niet verwerkt waren in de verloopstaat. Voor de categorie Gebouwen en ter¡einen gaat het om een
correctie van € 238.000, voor de categorie Machines en installaties gaat het om € 125.000 en voor de categorie Overige
gaat het om € 5.83ó.ooo. Deze aanpassing heeft geen mutatie in de boekwaarde noch in het resuttaat tot gevotg.

TotaaI
Gebouwen

en terreinen
Machines

en insta[laties
Leidingen 0verige

244.601 72.948 5ó.3ss 97.467 12.756

-11O.992 -29.077 -41.966 -33.008 -6.941'

1 33.ó09 t3.811 1¿.389 61.Ã59 5.815

13.720 i.960 8.582 955

-7,071 -1.331 -1.933 -1.8ó8 -1.939

-412 -412

-1.O21 -604 -65 -352

319 40 279

139.14rt 41.521 11.391 71.173 1.758

25ó.888 71.932 58.250 106.o49 13.359

-117.744 -30.408 -43.859 -34.876 -8.ó01

139,1t 4 t 1-52t 1t.391 71.173 4.758

o-2,5 10-20 2 10-25

46 2o11, Jaarverslag



@,f.Ê

3. Financiël.e vaste activa
De samenstetling en het verloop van de boekwaarden is ats votgt:

Boekwaarde uari 2O11,

Koersve rschilten

(Desli nvesteri nqen

rti

Voorzienin i ncou rant

Resu[taat deetnemingen

Dìvidend

Boekwaarde per 31 december 2O1It

0verige
vorderingen

1.111

-105

1-00ó

2013

* Over deze vorderingen wordt 2,8% f2013: interest berekend

uttimo 2014 heeft WMD een kapitaâtstorting van € 5 mitjoen gedaan op haar aandeten ìn Noordwater tengevolge waarvan het bedrag van de lening aan
Noordwater mèt € 5 miljoen is verminderd.

Deelnemin gen ¡n groepsmaatschappijen Bedra

Noordwater BV -3.094

PT Mitra Tirta lndonesia

-3.101

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Noordwater BV 7.537

Overige deelnemingen

Drentsche Golf & Country Ctub BV

Water Fund Hottand BV

KWH Water BV )E

Watertaboratorium Noord BV 183

WaterKwaIiteitCentrum Holding BV

Reststoffenunie Water[eidin nBV

Futuro BV 138

674

Af: Voorziening wegens incourant

niet

Waterlaboratorium Noord BV 1.450

Water Fund Hottand BV 114

Drentsche Gotf & Country Ctub BV 3ó0

1.924

Af; Voorzieni we s incourant -114

1.810

Overige vorderingen

Hypothecaire [eningen 624

Vof Antoo )1Ê

Vof Honds 125

Dierenpark Emmen 127

Diversen 20

1.111

7.989

276

42

10

loteel
Deelnemingen

ìn groeps-
Vorderingen op

groeps-
meâtscheooi¡en*

Overige
deet-

nem i noe n

Vorderingen op niet
geconsotideerde
deelnêm¡noên

7.989 -3.1 0 1 7.537 632 1.810

0

924 1.O52 -278 5 250

0 5.000 -5.000

0

1635ó 340

0

9.269 3.291 2.259 653 2.060

2O11.

Belang in % Bedrag Belang in o/o

1O0o/o 3.291 'lOOo/o

0 99o/o

i.2s1

2.259

2.259

Be[anq in o/oVest¡gingsptaats Betang in o/o

Assen 20,00/o 292 20.Oo/o

Nieuweqein g,oo/o 42 9,00/o

Nieuweqein 2,50/o 25 2,50/o

50,0% 183 50,0%GIimmen

Glimmen 25,Oo/o 5

Nieuwegein 2,go/o 10 2,9o/o

Voorburq 25,Oo/o 138 2g,Oo/o

69s

-42

ó53

1.700

114

3ó0

2.174

-\.t4

2.O60

587

145

125

116

aa

1.00ó

9.269TotåaI financ¡ëte vaste activa
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4. Vtottende activa
De vtottende activa zijn ats votgt samengestetd

2013

Voorraden

Distributie- en verpakkin gsmateriaaI

Vorderingen lten hoogste 1 jaarl

Debiteuren en af te rekenen met afnemers 2.159

Voorziening oninbare vorderingen -573

G roepsmaatschap pijen ó39

Participanten 3ó

0mzetbe[asting 450

Voorschot Stichting VakantieverbIijven 318

Overlopende activa en overige vorderingen 1.038

4.o67

Liquide middelen

Kas

Kredieti nste[[i ngen

6s6

Totaaa vtottende âctiva 5.29?

De Liquide middeten staan ter vrije beschikking van de vennootschap

5. Eigen vermogen
Het maatschappetijk kapitaalvan de vennootschap bestaat uit 5.ooo aandeten etk groot nominaa[ € 5o,oo. Hiervan zijn in
20'14 geptaatst en votgestort 1.Ç{ó aandeten Iin 2013: t.94ó aandelen).

2013

M aatschappeIijk kapitaaI 250

Aandeten in portefeui[[e -153

Gestort en opgevraagd kapitaa[ 97

574

3

ós3

2014

647

2.658

-333

62

0

5ó3

331

950

4.231

3

2.41O

2.413

7.291

2014

250

-153

97
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De overige componenten van hei eigen vermogen zijn ats volgt weergegeven

0nverdeeIde
winst

Stand per 1 januari 2014 2.282

WinstverdeIing 2013 -2.282

Dividend zot3

Reserve omrekenin gsverschi[[en
buitenlandse deelnemingen

M utatie herwaa rderin gsrese rve

M utatie wettetijke reserve
deeInemingen

0nverdeetde winsl2014 3.762

Stand per 31 december 2014 3.t62

ó. Voorzieningen
Deze post bestaat uit:

2O't3

Voorziening jubitea 675

Voorziening deelneming

Totâal

De voorzieningen zijn van langlopende aard

Voorziening jubilea 2013

Stand per I januari 602

Dotatie boekjaar 138

0nttrekking boekjaar -ó5

Stand per 31 december 675

Deze voorziening is gevormd voor de in de toekomst uit te beta[en personeelsbeloningen in het kader van 1o-, 2o-, 30- en

4o-jarig dienstjubil.ea atsmede een ontstaguitkering bij einde dienstverband.

Voorzíening deelneming Waterlaboratorium Noord BV 2013

Stand per I januari ¿5

Dotatie boekjaar

0nttrekking boekjaar

Stånd per 31 december

ln 2011 ¡s de Stichting Watertaboratorium omgezet in een besloten vennootschap. ALs gevotg hiervan zijn de
bestemmingsreserves van de stichting omgezet in statutaire reserves bij de vennootschap. Deze voorziening houdt
verband met de statutaire reserve bij deze deetneming, waarop een bestedingsverpLichting rust. ln 2013 heeft de taatste
ontrekking aan deze voorziening plaatsgevonden.

0

675

-25

0

Statutaire
reserve

Reserve
omrekenings
verschillen

TotaaI
Herwaarde-
ri n gs rese rve

Wettetijke
reserve

deeIneming

11.106 lr12 10.922 -3.511 1 .001

0 2.282

-1 -2

1.048 1.048

-412 -412

0 497 -497

3,7ó2

45.50't 0 43.ó98 -2.1,63 s04

2011

óoB

0

ó08

2011

675

34

-101

ó08

201t

0

0

0

201/, JaarversLaq {Ç
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7. Langtopendeschulden
De [angtopende schutden betreffen onderhandse [eningen van kredietinstetlingen, pensioenfondsen en dergelijke

2013

Leningen

Stand per t januari e4.747

Afgetost -11.457

Nieuwe [eningen 13.000

86.290

Aflossingen komend jaar -12.387

Stand per 31 december 73.903

De nieuwe leningen in 2014 betreffen twee teningen van respectievetijk 10 mil.joen en ó mitjoen, beiden met een Looptijd
van '10 jaar. De aftossing is [ineair. De rente over de [ening van 10 mitjoen bedraagt 2,125o/o en de rente over de [ening van ó
mitjoen bedraagt 2,t85o/o.

Jaar van aflossing 6 -8 o/o

2015 250

2016

2017 249

2018

2018 e.v

Voor de [angtopende schutden zijn geen zekerheden gestetd

250

7tq

201t

86.290

-12.387

1ó.ooo

89.903

-13.5ó3

76.31,0

Totaal O-2 o/o 2-4o/o 4-6 o/o

13.5ó3 1.800 10.800 713

13.5ó3 1.800 10.800 713

9.362 1.800 ó.óoo 713

7,315 ó.ó00 715

46.10o 39.000 7.100

89.903 5.400 73.800 9.954
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L Kortlopende schulden
Deze korttopende schutden zijn al.s votgt samengesteld

Kredietinsteltingen

Rekening-courant

KasgeIdIening

2s13

r1.859

0

Af lossingsverplichtin g [anglopende [eningen 12.387

Stand per 31 december 24.246

Handetscrediteuren 2.411

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 551

Pensioenprem ies 139

WaterbeIasting en grondwaterheff in g 77

Stand per 31 december 767

Schutden aan pârt¡c¡panten waarin wordt deelgenomen

overige schutden

Te betalen vakantierechten 1.708

Te beta[en interest 442

0verige 1.337

Stand per 31 december 3.487

Totaal korttopende schulden 31.114

Ter overbrugging van het opzeggen per3l decembet2014,bij de bankiers, van de rekening-courant van € 10.000.000, heeftWMD in
december 2014 een kasgetdten¡ng aangetrokken welke in januari 2015 is terugbetaatd. Er zijn geen zekerheden gesteld of bijzondere
voorwaarden aan deze kasgetdtening verbonden.

9. Niet uit de balans btijkende verptichtingen
WMD is aansprakeLijk voor de schutden van V0F Antoo en V0F Hondsrug.

WMD heeft zich garant gesteld voor een bedrag van € t8,3 mitjoen voor de door NieuWater B.V. aangegane Leníng bij NV
Bank Nederlandse Gemeenten.

WMD staat garant voor de betatingsverplichtingen van aflossing en rente zoats die jaartijks verschutdigd is door Stichting
Waterprojecten Oost-lndonesiê aan de Rabobank met betrekking tot de verstrekte getd[eningen van € 4,5 mitjoen. De
garantstetting is beperkt tot de aftossing en rente zoa[s die jaartijks verschutdigd is en strekt zich niet uit tot toekomstige
verptichtingen.

203

201Ã

0

12.500

13.5ó3

26.063

2.o78

454

115

52

621

520

2.032

458

r.3Bó

3.876

33.518
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WMD heeft inzake energie-inkoop de energieprijs tot medio 201ó vastgetegd

Verplichting

Kantoormiddeten

Bedrijfszorg

Schoo n m aa kcontract

I 0. Drinkwaterverkopen

Kteinverbruik

Grootverbruik

Leverin g zusterbedrijven

Vergoeding brandkranen en sprinkters

Totaal opbrengsten

SaIarissen

Socia[e [asten

Pens¡oenlasten

0veri ge personeelskosten

TotaaI personeetskosten

Totaal

1 1. Geactiveerde salarissen
Dit betreft toegerekende personeetskosten aan in eigen beheervervaardigde productie- en disiributiemiddel.en.

I 2. Overige bedrijfsopbrengsten
Dit betreft atle opbrengsten die geen verband houden met de verkoop van water, zoats opbrengst werken voor derden,
opbrengst huren en pachten en vergoeding incasso- en afstuitkosten.

13. Waterinkopen
Dit betreft ingekocht water bij cotlega waterbedrijven

14. Kosten uitbesteed werk
Tot deze post behoren onder meer de kosten van uitbesteed onderhoud aan terreinen, gebouwen, machines en
instattaties en leidingwerken, kosten van uitzendkrachten, onderzoek waterkwatlteit en computercentrum.

15. Personeelskosten

74.318

2.472

104.672

181.162

2013

24.258

4.377

1.202

1.024

30.861

2013

8.930

B9o

1.211

491

=< 1 Jaar 1-5 jaar > 5 jaar

22.830 51.488

2.472

48.310 56.3ó2

73.612 107.850

201r,

24.505

5.001

1.315

577

31.398

2014

8.739

966

1.208

7BB

11.701

q) 2O1L )da(ver.laa

11.522
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1ó. Afschrijvingen

2013

Materiête vaste act¡va

Bedrijfsgebouwen- en terreinen 1.351

Machines en instaltaties 2.110

Leidingen en watermeters 1.780

0verige vaste bedrijfsmiddeIen 1.926

7.167

Resultaat bij verkoop -31

ïotaal afschrijvingen 7.136

I 7, Grondwaterbetasting
Dit betreft een grondwaierheffing van € o,o11og per m3 (2013: € 0,011oo)

I 8. 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 telefoonkosten, adviezen,
atgemene bedrijfsbehoeften en vergoeding [andbouwschaderegeting.

1 9. FinancieeI resuttaat
De rentetasten hebben betrekking op betaatde rente op leningen. De rentebaten hebben betrekking op ontvangen
hypotheekrente [eningen personeeI evenats de rentevergoeding op overige [eningen.

20. Resuttaat deetnemingen
Het resuttaat deetnemingen is ats votgt samengestetd

2013

Noordwater BV -102

PT Mitra Tirta lndonesia -52

NieuWater BV 515

Drentsche Gotf & Country Ctub BV 16

Watertaboratorium Noord BV -10

Water Fund Hottand BV -43

Futuro BV 26

Totaal 350

Het resultaat over boekjaar 2014 is voLLedig gemuteerd in de Financiëte Vaste Activa Iref 3).
ln het resultaat van Noordwater is begrepen een verbetering van het resultaat van de lndonesische groepsmaatschappijen
ats gevotg van een kwijtscheLding van een deel van hun schutden door de Stichting Waterprojecten Oost-lndonesië. De

deetneming NieuWater BV is in 2014 verhangen onder Noordwater.

201t

1.331

1.933

r.8ó8

1.939

7.O71

-226

6.845

2014

340

0

0

16

0

0

0

356
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21. Overige informatie
GemiddeLd aantaI werknemers
Gedurende het jaar 2014had de vennootschap, uitstuitend in Nedertand, gemiddel.d 155 werknemers IFTEI in dienst (20t3:
157]|.

WNT-verantwoording 2014 N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezol.diging Topfunctionarissen pubtieke en semipubtieke sector IWNTì ingegaan.
Deze verantwoording is opgestetd op basis van de volgende op WMD van toepassing zijnde regetgeving: het atgemene
WNT-maximum.

Het bezol.digingsmaximum in 2014 voor WMD is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke 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 WNT-
maximum voor de leden van de raad van commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden
5% van het bezol.digingsmaximum.

De managementverantwoordetijkheid van WMD tigt bij de directeurvan WMD. De raad van commissarissen is
verantwoordel.ijk voor de bezol.digingsstructuur van de directeur. Het bezol.digingsbeteid bij WMD, voor de raad van
commissarissen en de bestuurder, is in tijn met de bepatingen uit de WNT.

. Bezotdiging bestuurder
De toiate bezol.diging van de bestuurder, directeur K.J. Hoogsteen, bedroeg op grond van de WNT
€23ó.oooover2014[zot3:€218.000] gespLitstineenbeloningvan€2o5.ooo(zot3,€18ó.oool,eenbetastbarevaste
onkostenvergoeding van € 1.ooo (zol3, € 1.oool en een voorziening ten behoeve van beloningen betaatbaar op termijn
van € 3o.ooo [zol3, € 31.000). De bestuurder is 3ó5 dagen in dienst geweest ats 1,0 fte in 2014 [Zol3' t,o fte, 3ó5 dagen].
De hogere betoning in2014 betreft vottedig een jubiteum uitkering wegens 40-jarÌg dienstverband, een regeling wetke in
het kadervan overgangsrecht geen gevotgen heeft.

0p grond van Boek 2 BW bedroeg het sataris, inctusiefjubiteum uitkering wegens 4o-jarig dienstverband, van de
bestuurder in2014€ 1ó8.ooo [zor3' € 14T.oool en werd daarnaast € ó8.ooo [zot3, € 71.oool betaaLd voorvakantietasten,
sociate lasten, pensioen enz.

. Bezotdigíng Raad van Commissarissen
De commissarissen ontvingen gezamentijk een vergoeding van € 19.700 over 2o1Ll2oj3t € j8.4ool. De commissarissen
in overheidsdienst, zijnde de heren van der Laan en Bouwmeester het gehete jaar2014 en de heer Eerenstein tot en met
lo april. 2014, ontv¡ngen de vergoeding niet persoonlijk.

Duur van het
dienstverband in

20t3 [in dagen]

G.J. Jansen, voorzitter 30ó

J.H. van der Laan 3ó5

T. Eerenstein 3ó5

B.J. Bouwmeester 30ó

S. Kremer 334

M.L. van Wijhe 0

J. Kuper 31

Totaal

. Overige rapportageverpLichtingen 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 ptaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige
functionarissen betaatd die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Fu nctie
Totate bezoldiging

201Ã

Duur van het
dienstverband in

2014 [in dagenl

Totale bezotdiging
2O't3

Voorzitter rvc b,8 3ó5 4,7

Lid rvc 3,4 3ó5 4,1

Lid rvc 3,4 3ó5 3,4

Lid rvc 3,4 3ós 2.8

Lid rvc 3,4 3ó5 3,1

Lid rvc 0,3 31 0,0

Lid rvc 0,0 0 0,3

19,7 18,4
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Geconso[ideerde ba[ans
per 31 december 2014
Voor winstverdeting Ibedragen in duizenden euro'sl

ACTIVA

Veste ectiva

Materiëte vaste activa

Financié[e vaste activa

Vlottende activa flen hoogste 1 jaarl

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

PASSIVA

Groepsvermogeni

Aandeel derden

Voorzieningen

Langlopende schulden

Leningen kredietinstetIingen

Overige Ieningen

Achtergestetde [eningen*

Kortlopende schulden ften hoogste 1 jaarl

SchuIden aan kredietinstet[ingen

SchuIden aan handelscrediteuren

Be[astingen en premies sociale verzekeringen

Schutden aan participanten waarin wordt deetgenomen

Overige schutden

* Deze postên vormen gezamenti.ik het aanspraketijk vermogen ten bedrage van € 55.439 [in 2013: € 51.8731

3'1 december 2013

148.00ó

10.380

6.Too

2.973

82.r83

7s6

10.670

24.96s

2.916

1.O21

4.564

1bB.3Bó

10.640

i69.026

41.203

-390

93.ó09

967

935

203

33.óó9

169.026

Ref 31 december2014

1s6.r2o26

B.oZ227

164j92

1.25O

7.548

5.137

13.935

178.127

28 45.598

29 -691

30 795

11

8b.ó89

677

9.841

96.207

26.782

3.004

1.047

520

4.865

36.218

178.i27
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Geconso[ideerde winst- en
verliesrekening ove r 2014
(bedragen in duizenden euro'sì

Netto omzet

Waterverkopen

Geactiveerde bedrijfsIasten

Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Waterinkopen

Elektrische energie

ChemicaIiën e.d.

Kosten uitbesteed werk

Personeetskoste n

Afschrijvingen

Grondwaterbetasti n g

Overi ge bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Rentebaten

RenteIasten

FinancieeI resuttaat

Resultaat voor belastingen

Winst belastingen

Resuttaat deetnemin gen

Resuttåat na betastingen

Minderheidsbe[ang van derden

Resuttaat

358

37.937

2.107

9.118

345

i.823

911

8.301

14.865

8.496

9.450

522

-3.133

2O13

49.162

44.549

4.613

-2.611

2.0O2

-130

2.497

-215

2.282

62s

Ref. 2011

33 40.453

2.b85

7.795

50.833

428

1.889

891

8.4s6

34 16.023

35 8.206

355

3ó BlLz

44.390

6.443

310

37 -3.164

-2.854

3.589

3B -257

39 523

3.Bsb

-93

3.762
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Geco nso Ii
ove r 201 4
Ibedragen in duizenden euro'sl

deerd kasstroomoverzicht

Itâât

Mutatie voorzienin

649

103

-2.611

2O13

4.6t3

-194

710

13.ó81

10.937

-6.429

8.5

n

Mutatie aandeeI derden

Verande tn we

Vorderin

Voorraden

Kort e schu[den

Kasstroom uit

0ntvan i nterest

Resultaat aandee[ derden

Beiaa[d dividend

WinstbeIasti

Kasstroom u¡t âct¡vite¡ten

I nvesteri n in materiête vaste activa per saldo

fDeslinvesteri in linancië[e vâste activa saIdo

Kesstroom uit investêri

Mutatie reserve omrekeni hitten buitenlandse deeI

Mutatie herwaarderin

Nieuwe [enin

Af [ossin Ia Io de schulden

Kasstroom uit f inancierin iten

Koersverschitlen

Mutat¡ê

Stand

413

-130

-5.0

-1.424

-2.954

0

0

-2

n

13.538

-1

-ó.858

2.954

2.369

2.973

604

201t,

6.443

8.3ó1

-140

-301

-84B

-283

2.549

1.418

15.781

-2.854

-93

-2

-257

-3.207

12.574

-1ó.01b

3.419

-12.596

1.048

-412

17.471

-14.873

3.234

-1.O48

2.164

2.973

5.137Stand per 31 december
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Toetichting op de geconsol"ideerde
balans en winst- en verliesrekenin g

22. Atgemene toetichting
SteLseLwijzigingen
ln 2014 hebben zich geen stetseLwijzigingen voorgedaan

Schattin gswijzig in g

ln 2014 hebben zich geen schattin gswijzi gin gen voorgedaan

Schatti ngen
lndien het voor het geven van het in artikel 2:362lid t BW vereiste inzicht noodzaketijk is, zijn de retevante oordeten
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstettingen opgenomen bij de toetichting op de desbetreffende
jaa rrekeni ng posten.

Grondslagen van de consoLidatie
ln de consotidatie worden de financiële gegevens van WMD opgenomen, samen met die van haar groepsmaatschappijen
en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrate [eiding
heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin WMD direct of indirect overheersende zeggenschap kan
uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiëte- en
operationete activiteiten kan beheersen. De hiervoor beschreven groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen
worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresuttaat
wordt afzondertijk vermetd.

Wanneer sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende betang gewaardeerd tegen netio
vermogenswaarde, dan wel 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 deetnemers gezamenLijk
wordt uitgeoefend.

lntercompany-transacties, intercompany-winsten en ondertinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen
en andere in de consotidatie opgenomen rechtspersonen worden geëtimineerd, voor zover de resuttaten niet door
transacties met derden buiten de Groep zijn gereatiseerd. Waarderingsgrondstagen van groepsmaatschappijen en
andere in de consotidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aanstuiting te krijgen bij getdende
waarderingsgrondstagen voor de Groep. ln de geconsotideerde jaarrekening is naast de vennootschap WMD de vol.gende
dee[neming betrokken:

naam deelname in %

Noordwater BV 100

Voor een overzicht van alte deetnemingen die in de consotidatie zijn betrokken wordt verwezen naar bijtage 2.

Verbonden partìjen
Ats verbonden partijen worden aangemerkt atte rechtspersonen waarover WMD overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invtoed van betekenis kan uitoefenen.0ok rechtspersonen en natuurtijke personen die
overwegende zeggenschap, gezamenLijke zeggenschap of invloed van betekenis in WMD kunnen uitoefenen worden
aangemerkt ats verbonden partij.

WMD is verbonden met de Stichting Vakantieverbtijven van WMD: een stichting die vakantieverbLijven exptoiteert die
kunnen worden verhuurd aan (oud) werknemers van WMD. Deze verbonden partij is niet in de consoLidatie betrokken.

Toe[ichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteLd volgens de indirecte methode. De gel.dmiddeten in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de Liquide middeten. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddetde koers.
Koersverschitten op getdmiddeten worden afzondertijk in het kasstroomoverzicht getoond. 0ntvangsten en uitgaven uit
hoofde van interest, dividenden en winstbetastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operatione{.e activiteiten.

vest i g i n g s p Ia ats

Assen
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23. Algemene grondstagen
Algemeen
De geconsotideerde jaarrekening is opgestetd in overeenstemming met de wettel.ijke bepatingen van Tite[ 9 Boek 2 BW en
de stettige uitspraken van de Richttijnen voor de jaarverstaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverstaggeving.

Activa en verptichtingen worden in het atgemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuete
waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondstag is vermetd vindt waardering ptaats tegen de verkrijgingsprijs.

ln de batans en de winst- en vertiesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toe [ichting.

VergeLijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondstagen van waardering en van resuttaatbepaiing zijn ongewijzigd gebteven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Vreemde vatuta
. Functione[e valuta

De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inachtneming van de vaLuta
van de economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent
[de functionete vatuta]. De geconsotideerde jaarrekening is opgestetd in euro's; dit is zowel de functionete ats de
presentatievãl.uta van WM D.

. Transacties, vorderingen en schutden
De lndonesische groepsmaatschappijen van WMD leggen transacties en batansposten in hun administraties vast in de
eigen functionete valuta, te weten de rupiah. WMD neemt commerciëte transacties wetke luiden in rupiah op tegen de
wissetkoersen die gelden op de dag van de transacties. WMD rekent monetaire batansposten uitgedrukt in een vreemde
vatuta om tegen de koers per batansdatum. Koersverschi[[en die voortvtoeien uit de afwikkel.ing van deze transacties en
uit de omrekening van monetaire posten worden in het resuttaat verwerkt.

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 omrekeningsverschitten
buitentandse deetnemingen'. KoersverschiLl.en die zijn verantwoord onder de post 'reserve omrekeningsverschi[[en
buiten[andse dee[nemingen', zijn niet uitkeerbaartenzij de desbetreffende dee[neming is verkocht of getiquideerd.

. Groepsmaatschappijen
Bij de consotidatie rekent WMD de batansen 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 wisselkoersen van de desbetreffende periode. De vatutakoersverschitten die voortvloeien uit de
omrekening van de netto investering in de lndonesische groepsmaatschappijen, worden verwerkt in het eigen vermogen
onder de post'reserve omrekeningsverschitlen buitentandse deetnemingen'.

0perationeLe Leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij WMD tigt
worden verantwoord a[s operationete [easing. Verptichtingen uit hoofde van operationete leasing worden, rekening
houdend met ontvangen vergoedingen van de tessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de
tooptijd van het contract.

24. Grondstagen voorwaardering activa en passiva
Materiëte vaste activa
De materiëte vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de bijdragen
van derden betrekking hebbende op het desbetreffende actief, verminderd met de lineaire afschrijvingen op basis van
de geschatte toekomstíge gebruiksduur. 0p terreinen wordt niet afgeschreven. lndien nodig wordt rekening gehouden
met een verwachte bijzondere waardevermindering op ba[ansdatum. lndien voor te vervaardigen materiëte vaste activa,
waaronder begrepen gronden die zijn verworven met het doel om deze in erfpacht uit te geven, noodzakeLijkerwijs een
aanmerketijke hoeveetheid tijd nodig is om deze gebruiksktaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de
vervaardigingsprijs. Deze rente wordt via de resuttatenrekening verantwoord. Rente op gronden die zijn verworven met
het doel om deze in erfpacht uit te geven btijft onderdeeI uitmaken van de vervaardigingskosten, ook aIworden 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 resuttaat verantwoord.
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FinancieiLe vaste activa
. Deelnemingen

Dee[nemingen in groepsmaatschappijen en overige deetnemingen waarin invtoed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd votgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaardel. lnvloed van
betekenis wordt in ieder geval veronderstetd aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van2oo/o of meervan de
stemrechten.

De nettovermogenswaarde wordt berekend votgens de grondstagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deetnemingen waarvan onvotdoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondstagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondstagen van de desbetreffende deelneming.

lndien de waardering van een deetneming volgens de nettovermogenswaardemethode negatief is, wordt deze op
nihi[ gewaardeerd. lndien en voor zover WMD in deze situatie geheeI of gedeetietijk instaat voor de schulden van de
deelneming, dan wel het stettige voornemen heeft de deetneming tot betating van haar schutden in staat te stetten,
wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deetnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa
en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering 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 ptaats tegen deze [agere
waarde: afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en vertiesrekening.

. Vorderingen op dee[nemingen
De onder financiëte vaste activa opgenomen vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reäte
waarde van de tegenprestatie. Na eerste verwerking worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, wetke getijk is aan de nomina[e waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

. Latente betastin gvorderingen
Latente betastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscate vertiezen en voor verrekenbare
tijdetijke verschilten tussen de waarde van de activa en passiva votgens fisca[e voorschriften enerzijds en de in deze
jaarrekening gevolgde waarderingsgrondstagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen atteen
worden opgenomen voor zover het waarschijntijk is dat er toekomstige fiscate winst zaI zijn waarmee de tijdetijke
verschilten kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd. De berekening van de latente
betastingvorderingen geschiedt tegen de op hei einde van het vers[agjaar getdende betastingtarieven of tegen de in
komende jaren getdende tarieven, voor zover deze aI bij wet zijn vastgestetd. Latente belastingvorderingen worden
gewaardeerd op nomina[e waarde

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

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
WMD beoordeelt op iedere ba[ansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. lndien dergel.ijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgestetd. lndien het niet mogeLijk is de reatiseerbare waarde voor het individuete actief te bepaten, wordt
de reatiseerbare waarde bepaatd van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake a[s de boekwaarde van een actief hoger is dan de reatisee¡bare waarde; de reatiseerbare
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde wordt bepaatd met behul.p
van de actieve markt. Een bijzondere-waardeverminderingsverties wordt direct aLs een Last verwerkt in de winst-en-
ve rliesreken ing.

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 gesteld dan de boekwaarde
die bepaaLd zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

ó0 2014 Jaarverstag



@,f'P

Vlottende activa
. Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zijnde de laatst betaatde inkoopprijs, of [agere marktwaarde.
Bij de bepating van de marktwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

. Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominate waarde. 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 schulden aan kredietinstetlingen onder
korttopende schutden. Liquide midde[en worden gewaardeerd tegen nomina[e waarde.

Eigen vermogen
. Statutaire reserve

Conform artikel.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 vennootschappetijke winst worden gereserveerd.

. Herwaarderingsreserve
lndien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gereatiseerde herwaarderingen bruto
ten gunste van de winst-en-vertiesrekening gebracht.

. Reserve omrekeningsverschitten
Zie voor een nadere toetichting op de omrekening van vreemde vatuta en de post 'reserve omrekeningsverschitten
buitentandse deetnemingen' de a[gemene grondstagen.

. AandeeI derden
Het aandeet derden als onderdeetvan 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 niet
toegewezen aan het aandeeI derden, tenzij de derden-aandeethouders een feitel.ijke verpl.ichting hebben en in staat
zijn om de vertiezen voor hun rekening te nemen. Zodra de nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij weer
positief is, worden resultaten toegekend aan het aandeeI derden.

. Wettel.ijke reserve deetnemin gen
Wijzigingen in de batanswaarde bij deelnemingen in groepsmaatschappijen ats gevotg van mutaties in de
herwaarderings- of winstdetingsreserve van de deetnemingen worden in de wetteLijke reserve deetnemingen
verantwoord, wetke is verwerkt in het eigen vermogen. De wettel.ijke reserve wordt op individuete basis bepaatd.

Voorzieningen
. Atgemeen

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

. 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 met verwachte
salarisstijgingen en btijf kans.

. Schutden
Langlopende en korttopende schutden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reêl.e waarde, waarbij
rekening wordt gehouden met transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden.
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 [angtopende schul.den worden opgenomen
onder kortlopende schutden.
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25. Grondstagen voor bepating van het resultaat
Algemeen
Het resuttaat wordt bepaatd ats het verschiI tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten over
het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gereatiseerd.

Koe rsve rsc h i LLen

Koersverschitten die optreden bij de afwikkeLing of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-
vertiesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.

Netto-omzet
. Drinkwateromzet

Drinkwateromzet omvat de opbrengsten uit het aan afnemers in rekening gebrachte waterverbruik dat toegerekend is
aan het desbetreffende boekjaar.

. Geactiveerde satarissen
Dit betreft toegerekende personeetskosten aan in eigen beheervervaardigde productie- en distributiemiddeten

. Overige bedrijfsopbren gsten
Dit betreft atte opbrengsten die geen verband houden met de verkoop van water, zoats opbrengst werken voor derden,
opbrengst huren en pachten en vergoeding incasso- en afstuitkosten.

Bed rijf sLasten
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 materiête vaste
activa en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn aan de omzet.

Person ee Lsbeto n i n ge n
. Periodiek betaatbare betoningen

Lonen, satarissen en sociate lasten worden verwerkt in de winst-en-vertiesrekening.

. Pensioenen
WMD heeft een pensioenregel.ing voor haar medewerkers afgesloten bij het Atgemeen Burgertijk Pensioenfonds. Deze
pensioenregeting is door WMD verwerkt votgens de verptichtingenbenadering. De over het boekjaar verschutdigde
premie wordt ats last verantwoord. Behalve de betating van premies heeft WMD geen verdere verptichtingen uit hoofde
van deze pensioenrege[ing. Vooruitbetaa[de premies worden opgenomen ats overtopende activa indien deze tot een
terug storting leiden of een vermindering van toekomstige betatingen.

Uttimo 2014 bedraagt de dekkingsgraad van het Atgemeen BurgerLijk Pensioenfonds 1o1,1o/o, waarmee niet wordt
votdaan aan de dekkingsgraad die opgel.egd is vanuit de overheid. De gemiddel.de dekkingsgraad van het Algemeen
Burgertijk Pensioenfonds over 2014 bedroeg 1o4,7o/o. Voor WMD worden er geen consequenties verwacht van de te [age
de kki n gsg raad.

Afschrijvingen op materië[e vaste activa
Materiëte vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. 0p grond wordt niet afgeschreven.

lndien een schattingswijziging ptaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.

Boekwinsten en -vertiezen uit de incidente[e verkoop van materiête vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen

Rentebaten en -tasten
Rentebaten en rentetasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

desbetreffende activa en passiva.
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Activeren van renteIasten
lndien voor te vervaardigen materiëte vaste activa, waaronder begrepen gronden die zijn verworven met het doeI om deze
in erfpacht uit te geven, noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveetheid tijd nodig is om deze gebruiksktaarte maken,
worden de rentetasten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Rente op gronden die zijn verworven met het doel om deze
in erfpacht uit te geven bl.ijft onderdeel uitmaken van de vervaardigingskosten, ook atworden deze uiteindetijk niet in
erfpacht gegeven.

Ve n n ootscha psbe La sti n g

lngevolge de Wet op de Vennootschapsbetasting1969 lartikel.2, leden 3 en 7] is de vennootschap niet onderworpen aan
de heffingen van deze wet. Bij de deetnemingen, die betastingptichtig zijn, wordi de betasting over het resuttaat berekend
door toepassing van het geldende tarief op het resuttaat van het boekjaar. Met fiscaaI vrijgestetde bedragen, dan wet niet
aftrekbare bedragen wordt dienovereenkomstig rekening gehouden.

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

Werken in
uitvoering

Boekwaarde per 1 januari 20'14 5.8U,

I nvesteringen per satdo 3.602

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 201 4 Llr116

Aanschafwaarde 9.446

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2O1I+ 9.11116

27. FinanciëLe vaste activå
De samenstetting en het vertoop van de boekwaarden is ats volgt:

Betastingen*

Boekwaarde per 1 januari 2014 686

(Deslinvesteringen per saldo -539

Resuttaat deelnemingen

Koersve rsc hitle n

Boekwaarde per 31 december 2011 16t

* Van de verrekenbare verliezen is het waarschijnlijk dat toekomstige fiscale winst binnen één jaar beschikbaar komt ter compensâtie of dat

verrekeningsmogetijkheden kunnen worden benut.

17

Totaal
Gebouwen en

iereinen
Machines en
instaItaties 0verige

¿5.585 17.6t 1148.00ó 78.936

-871 2.59016.475 11.154

-1.430 -2.ó08-8.3ó1 -r+.323

17.6231s6.120 13.28Á 85.767

74.571 67.943291.804 139.844

31.287 50.320135.ó84 54.077

156.120 1.3.2811 17.623 85.t67

Totaal
Niet

geconsoIideerde
deeInemingen

Vordering op
niet

geconsotideerde
deetnem ingen

0verige
vorderi ngen

10.380 1,190 3.020 5.1,81.

-3.419 -J¿4 -1.081 -1.475

523 523

5BB ? 5B 510

8.072 1.392 1.997 1..519
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De nlet geconsotideerde deetnemingen zijn ats votgt samengestetd:

2013

Gewaardeerd op verkrijgingsprijs bed rag

Water Fund Hotland BV Nieuwegein

KWH Water BV Nieuwegein

Reststoffenunie Waterleidingbedrijven BV Nieuwegein

Gewaardeerd op nettovermogenswaarder

Bij: Naar voorzieningen 260

1.t90

* De volgende niet geconsolideerde dee[nemingen zijn gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode:

Naam Deelname in o/o

PT Tirta Ecosam 45,Oo/o

NieuWater BV 50,0%

Futuro BV 25,ovo

WãterKwatiteitsCentrum Hotding BV 25,O%

Watertaboratorium Noord BV 5o,oYo

Drentsche Gotf & Country Ctub BV 20,oo/o

28. Groepsvermogen
Voor de toetichting op het groepsvermogen en hei vertoop van het eigen vermogen van de vennootschap wordt verwezen
naar de toetichting op de enketvoudige batans.

29. Aandeet derden
Het vertoop van het aandeet derden is a[s votgt:

2O13

Stand per I januari -803

Mutaties boekjaar 413

Stand per 31 december -390

30. Voorzieningen
Deze zijn ats votgt samengestetd

2013

Ju bitea 675

Deetnemingen 260

TotäaI

0

25

10

35

895

930

201t

belang in % bedrag belang in %

g,oolo 0 g,oo/o

2,50/o 25 2,50/o

102,go/o 2,go/o

35

1.357

1.392

0

1.392

Vesti gi n gs ptaats

Batikpapan

Assen

Voorburg

G[immen

Glimmen

Assen

2011

-390

-301

-691

2O11.

ó08

187

795
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31. LangLopende schulden
De achtergeste[de leningen hebben betrekking op de door Stichting Waterprojecten 0ost-lndonesië aan Tirta Drenthe
B.V. verstrekte projectteningen. Deze [eningen zijn achtergestetd ten opzichte van de aan Tirta Drenthe B.V. verstrekte
exptoitatieteningen. De rente over de [eningen wordt jaarl.ijks door het bestuur bepaaLd IZol4 en 2013: o,75o/ol. Af lossing
aan de Stichting is afhanketijk van de gedurende het boekjaar ontvangen aftossingen door de joint venture companies.

32.Overige activa en passiva
Voor de toeLichting op overige activa en passiva wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

33. Waterverkopen

2013

Waterverkopen binnen Nedertand 33.049

Waterverkopen binnen lndonesiê 4.BBB

Toteel 37.937

34. Personeetskosten
Gedurende het jaar 2014had de onderneming TT3werknemers IFTEI in dienst (zol3' 8t31, waarvan ót8 in het buitentand
fzor3, óbó1.

35. Afschrijvingen
ln de afschrijvingskosten is een boekwinstvan €27o.ooo begrepen voorafgestoten actlva [zol3, € 32.oool.

3ó. Overige bedrijf skosten
ln de overige bedrijfskosten zijn positieve koersverschitten van € 2.ooo begrepen [zol3: € 29.000].

37. Rentelasten
De rentetasten hebben betrekking op rente op leningen

38. Winstbel.ast¡ngen
De operationel.e bedrijfsactiviteiten van WMD zijn onderworpen aan verschi[[ende winstbetastingregimes met wettetijke
betastingtarieven die variëren van 0% lol 2oo/o [Zol3' o tot 2o7ol. Deze verschittende tarieven, tezamen met fiscate
facititeiten in diverse tanden en de behandeling van fiscate verliezen, resuttaten vrij van betastingheffing alsmede niet
aftrekbare kosten, Leidden in het verstagjaar tot een gemiddetde effectieve belastingdruk van 7,1o/o \zol3: 6,4o/ol. De

effectieve belastingdruk is de winstbetasting gedeetd door de winst vóór beLastingen vo[gens de geconsotideerde winst-
e n-vertiesreke ning.

39. Resuttaat deetnemingen

N iet geconsotideerde deelnemingen 2013

NieuWater BV 515

Water Fund Hottand BV -41

PT WLN Manado 118

Waterlaboratorium Noord BV -9

Fuiuro BV 26

Drentsche Go[f & Country Ctub BV 16

Totaal 625

201t,

33.580

6.873

t0.453

2011

507

0

U

0

0

16

523

PT WLN Manado is per 2014 geconsolideerd
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40.Overige informatie
Accou ntantshonora ria
Door PricewaterhouseCoopers Accountants NV zijn de votgende bedragen met betrekking tot het boekjaar in rekening
gebracht.

Controte jaarrekening

Andere niet-controlediensten

TotaaI

De overige posten in de winst- en vertiesrekening zijn toegelicht in de enketvoudige jaarrekening

Assen, 22 mei 2ot5

De directeur
K.J. Hoogsteen

De commissarissen
G. J. Janssen
B. Bouwmeester
T. Eerenstein
S. Kremer
J.H. van der Laan
M.L. van Wijhe

2013

109

32

141

2013

141

II.7
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Overige gegevens

Statutaire bepating

Statutaire bepalingen
De statutaire bepatingen ten aanzien van de winstbestemming [uiden ats votgt

Artikel.29
L Van de vennootschappetijke winst kan jaartijks een door de directie met goedkeuring van raad van commissarissen

te bepaten percentage worden gereserveerd, terwijl daarop voorts in aftrek worden gebracht de niet gedetgde
vertiessatdi van de voorgaande jaren, atsmede de betastingen welke ten laste van de winst geheven zijn of geheven
zutten worden, zo nodig door schatting vast te stetten.

2. De atdus resterende winst staat ter beschikking van de atgemene vergadering. Van deze winst mag stechts een
dividend worden uitgekeerd tot een percentage van maximaaI de wettel.ijke rente. Van het vorenstaande kan
stechts worden afgeweken door de atgemene vergadering op basis van een bestuit genomen met drie/vierde
van de uitgebrachte stemmen, tenminste vertegenwoordigende meer dan eenenvijftig procent (5t%o) van het
geptaatste aandetenkapitaa[, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het geptaatste aandetenkapitaaI
vertegenwoordigd is. Dit besl.uit behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen genomen met algemene
stemmen in een vergadering waarin atte commissarissen aanwezig dan weI vertegenwoordigd zijn.

Voorstet winstbestemming
Voorgeste[d wordt het maximaaI toegestane dividend, ter grootte van 3%, zijnde de wettetijke rente per l januari 2014van
het geptaatste aandetenkapitaat, aan aandeethouders uit te keren en het restant aan de statutaire reserve toe te voegen.

Derhatve:
a. Dividend [3 %]
b. Toevoegen aan statutaire reserve

€ 3.ooo
€ 3.759.000

De onverdeetde winst is ats afzonderl.ijke post onder het Eigen Vermogen opgenomen

2014 Jaarverst¿9 ó7



@,tP

Controleverklaring van de onafhanketijke
a cco u nta nt

I
pwe
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Bijtage 1 : Waterkwaliteit 201 4

0mschrijving

Atuminium

Ammonium

Calcium

Chtoride

D.0.C. [opgetost
organisch kooIstof]

Electrisch ge[ei-
dend vermogen bij
20c

lJzer

Katium

Kteur bij 455 nm

Magnesium

Mangaan

Natrium

Nitraat

N itriet

0rtho fosfaat

Siticium

Sulfaat

Tem peratuu r

Totate hardheid

Troebetheid

Waterstofca rbo naat

Zuurgraad

Zuurstof

Hoogeveen

Ruw

0,8

0,51

Bb,o

26,7

5,2

7,68

1,7

7,7

0,215

't7,6

<0,5

<0,01ó

0,ó

<0,5

11,4

2,4

308

6,9

<0,5

51,2

Annen Assen Bei[en Dalen Gassette

Eenheid Rein Ruw Rein Ruw Rein Ruw Rei n Ruw Rein Ruw Rei n

u g/t 0,5 <0,5 0,8 o,7 <0,5 0,5 <0,5 1,5 <0,5 O,B 7,9

mg/t <0,05 0,0ó <0,05 0,59 <0,05 0,41 <0,05 o,17 <0,05 0,0 <0,05

mg/t 51,2 54,8 50,ó 76,5 6s,6 72.2 55,1 39,1 47,o 32,4 49,6

mg/t 11,B 15,1 26,4 32,4 24,9 24,2 52,2 55,0 21,9 25,4

ms/t 1,3 1,5 1,7 2,0 2,4 3,4 1,6 2,5 o,7 1,0

mS/m 28,8 32,5 35,7 48,7 39,2 43,5 45,7 43,s 30,8 26,7 34,5

mg/t <0,02 4,73 <o,o2 4,0'l <0,02 6,s2 <0,02 11,ó5 <0,02 7,48 <o,o2

mg/t 1,2 1,2 1,9 1,9 1,7 4,5 4,3 1,5 1,5 1,7

mg Pt-
Colt

<5 <5 5,2 \5 <5 8,2

mg/t 4,1 4,2 ó,5 ó,3 6,4 5,9 8,5 8,2 4,7 4,7 7,8

ms/t <0,005 0,223 <0,005 0,109 <0,005 0,1ó5 0,002 0,416 <0,005 0,308 <0,005

mg/t B,ó 10,8 20,0 23,2 16,6 13,4 26,1 27,B 12,6 12,5 16,7

mg/t <0,5 0,5 1,5 <0,5 1,'l <0,5 1,6 0,8 <0,5 <0,5 1,5

mg/t <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó 0,019 <0,01ó <0,01ó <0,01ó

mg/t <0,0ó 0,7 <0,0ó 0,7 <0,0ó 0,ó <0,0ó 0,4 <0,0ó

mg/t 10,3 10,7 8,ó 8,2 11,7

mg/t 3,9 7,o 't,2 0,5 14,0 19,6 76,2 73,9 25,6 25,6 <0,5

graden
c 10,8 10,5 11,4 11,1 11,3 10,6 10,4 10,3 9,8 9,6 11.6

mmoU[ 1,4 1,5 1,5 2,2 1,8 2,O 't,7 1,3 1,4 1,0 1,6

FTU 0,14 <0.1 0,21 <0,1 o,14 0,11

mg/t 171 189 190 28'l 201 235 104 8o 128 99 187

pH AE 7,4 7,8 7,2 7,6 7,1 7,8 6,5 7,7 '7 1 8,2

mg/t 11,18 0,0 9,23 <0,5 9,68 <0,5 10,57 <0,5 't1,7 0,00 10,5ó
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0mschrijving

Atuminium

Ammonium

Ca[cium

ChIoride

D.0.C. [opgetost
organisch kootstofl

Electrisch gelei-
dend vermogen bij
20c

l)zer

Katium

Kteur bij 455 nm

Magnesium

Mangaan

Natrium

N itraat

Nitriet

0rtho fosfaat

Si[icium

SuIfaat

Temperatuu r

Tota[e hardheid

Troebelheid

Waterstofca rbo naat

Zuurgraad

Zu u rstof

@,r

Zuidwotde

Ruw

't,7

't,'to

73,3

22,0

46,9

10,46

't,7

7,5

0,298

17,1

<0,5

<0,01ó

o,9

<0,5

10,ó

2,1

292

6,7

<0,5

Kru idh aa rs Legge[oo
Noo rd barg-

eres
Ruinerwotd Va[th e rbos

Eenheid Re in Ruw R ein Ruw Reì n Ruw Rein Ruw Rei n Ruw Rei n

ug/t <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 1,0 2,5 <0,5 2,9 <0,5

mg/t <0,05 0,09 <0,05 0,10 <0,05 0,21 <0,05 0,43 <0,05 o,o7 <0,05

mg/t 57,9 58,33ó,ó 54,1 54,4 51,8 Ãno ó0,8 45,9 16,2 49,2

mg/t 22,8 24,9 23,3 23,9 36,4 35,5 15,8 13,9 24,7 23,9 17,5

mg/t 1,6 2,4 2,3 2,8 1,7 2,3 4,9 6,4 1,1 1,5 3,9

mS/m 34,8 29,1 33,2 35,ó 39,1 43,2 33,2 3ó,5 30,2 22,O 31,ó

mg/t <0,02 10,51 <0,02 9,05 o,o2 14,21 0,01 ó,95 <o.o2 16,02 0,10

mg/t 1,9 1,9 1,7 1,7 3,9 4,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4

Co/t
mg Pt-

<5 <5 <5 13,0 <5 9,4

mg/t 4,o 3,9 4,0 4,o 6,9 6,7 5,8 5,9 3,4 3,1 5,0

mg/t <0,005 0,3ó8 <0,005 0,258 <0,005 0,504 <0,005 0,218 <0,005 o,ó01 <0,005

mg/t 12,2 12,5 13,1 12,8 20,o 19,2 10,0 9,8 14,2 13,2 14,7

mg/t <0,5 <0,5 3,5 3,0 0,7 <0,5 1,5 <0,5 o,4 <0,5 3,2

mg/t <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0,01ó <0.01ó <0,01ó

mg/t <0,0ó <0,0ó 1,2 <0,0ó 0,ó <0,0ó o,6 <0,0ó 0,8 <0,0ó

ms/t 9,5 9,8 7,4 l't,1 8,2 11,1

mg/t 28,6 30,9 15,3 15,1 67,2 66,1 3,8 3,5 29,2 25,8 <0,5

graden
c

10,5 10,3 10,9 10,4 10,ó 10,1 10,ó 10,4 10.1 10,1 1't,1

mmot/[ 1,6 1,1 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 1,8 1,3 0,5 1,4

FTU 0,23 0,12 0,25 0,11 <0,1 o,29

mg/t 159 107 157 175 110 142 196 226 116 64 179

pH 7,5 6,7 7,8 7,1 8,0 6,9 7,8 6,9 6,6

mg/t 10,97 <0,5 10,79 <0,5 11,44 <0,5 10,93 <0,5 10,72 <0,5 8,50
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Bijta ge 2: Ove rztcht van geconsolideerde
werkmaatschappijen

naam

BètaWater BV

V0F Anloo

V0F Hondsrug

lndoWater BV

Tirta Drenthe BV

Tirta Sulawesi BV

Tirta Maluka BV

Tirta Papua BV

PT Tirta lnti Drenthe BV

Ad Fontes BV

PT Ake Matuku Utara

PT lnowa Prima Consutt

PT Dream Sukses Airindo

PT War Besrendi

PT Tirta Remu

PT Air Manado

PT Air Tomohon

PT Wedu Merauke

PT Air Minum Batiem

PT Tirta Numbay

PT Air Minahasa Setatan

PT Mitra Tirta lndonesia

PT Water Laboratory Nusantara lndonesia

deelname in o/o

100

37

50

100

100

100

100

100

97,5

100

95

70

58

51

51

51

95

51

v5

95

95

99

55

vesti gi n gsplaats

Assen

Annen

Annen

Assen

Assen

Assen

Assen

Assen

Manado

Assen

Bandung

Bandu ng

Ambon

Biak

Sorong

Manado

Tomohon

Merauke

Wamena

Jayapu ra

M inahasa

Bandung

Manado
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