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‘Men kan het stadsbestuur het 
best beoordelen naar de wijze 

waarop dit zorgdraagt voor de 
drinkwatervoorziening.’

Aristoteles (384 – 323 voor Christus)



Een nieuwe visie voor het 
drinkwater in Drenthe

WMD levert al meer dan 80 jaar drinkwater in Drenthe. We doen waar we goed in zijn. 
Het leveren van schoon en betrouwbaar Drents drinkwater. Op een verantwoorde en 
duurzame manier. Iedere dag weer.

De ontwikkeling van het visiedocument is een gezamenlijke inspanning geweest. 
Alle WMD’ers hebben meegedaan, ieder op zijn eigen manier. In dit visiedocument zijn 
de lijnen geschetst voor de toekomst. De visie vormt een leidraad voor de ontwikkeling 
voor de volgende jaren, maar geeft geen eindbeeld van WMD over 40 jaar. We moeten ons 
blijven aanpassen aan de wereld om ons heen. Een wereld die blijft veranderen en steeds 
meer vraagt. Wat vandaag goed is, is morgen niet meer voldoende.

In 2015 bleek dat verplichtingen die zijn aangegaan voor activiteiten in Indonesië grote 
gevolgen hadden. Het zal nog een paar jaar duren voordat het vertrouwen in WMD van 
medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders hersteld is. 

Met deze nieuwe visie leggen we de focus op drinkwater. We bouwen we verder vanuit 
een gezamenlijke ambitie. Een ambitie die richting geeft aan keuzes en inspireert door 
uitdagende doelen. En het hoeft niet alleen in 1 jaar af. Door samen te blijven verbeteren 
en te investeren zorgen we voor uitstekend Drents drinkwater en een uitmuntende 
dienstverlening voor onze klanten.

Deze visie vormt de basis voor de keuzes die wij de volgende jaren gaan maken in beleid 
en ontwikkeling. Het document is ontstaan onder verantwoordelijkheid van het bestuur, 
samen met het management, medewerkers en de ondernemingsraad. De raad van 
commissarissen heeft advies gegeven en de visie getoetst.

Bestuur en management WMD
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WMD in cijfers
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In 2017 was de totale jaarlijkse productie van WMD 34 miljoen kubieke 
meter (m3). Hiervan werd ongeveer 29 miljoen m3 geleverd in ons eigen 
voorzieningsgebied. Per jaar leveren we ongeveer 5 miljoen m3 aan 
collega-waterbedrijven Waterbedrijf Groningen en Vitens.

Drents drinkwater 
wordt in 12 

productiestations 
gemaakt.

jaarlijks 34
miljoen m3

12
productie
stations

Het drinkwater in 
Drenthe wordt gemaakt 
van grondwater uit 14 
waterwingebieden.

win
gebieden
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180
vakmensen

Bij WMD steken ongeveer 180 vakmensen 
hun handen uit de mouwen.

50,3 
jaar
gemiddelde
leeftijd

In 2017 
was de 
gemiddelde 
leeftijd van 
de mede-
werkers 
50,3 jaar.20,7 

jaar
gemiddelde
dienstverband

Het gemiddelde 
dienstverband bij 

WMD duurt 20,7 jaar. 
Dat is 2 keer zo lang 

als het gemiddelde 
dienstverband in 

Nederland.

11van de12
Drentse gemeenten
WMD is in handen van publieke aandeel-
houders  provincie Drenthe en 11 van de 
12 Drentse gemeenten.

solvabiliteit
27%

Met een solvabiliteit van 
27% in 2018 heeft WMD 
voldoende kapitaal. Om 
tegenslagen te kunnen 
opvangen moet de solva-
biliteit de komende jaren 
nog wel verder groeien.

29 
miljoen

De vraag naar drinkwater 
is in Drenthe de laatste 
10 jaar gestabiliseerd 
rond de 29 miljoen m3 
per jaar.

8,0 op klanttevredenheid

In de benchmark van 2015 scoorde 
WMD een 8,0 op klanttevredenheid. 
Het hoogste van alle waterbedrijven.





Missie en kernwaarden

Schoon drinkwater stroomt hier gewoon uit de kraan: lekker, gezond én betaalbaar. 
Niet veel mensen staan er bij stil, maar eigenlijk is dat heel bijzonder. Nog geen 80 jaar 
geleden dronken we op het platteland in Drenthe uit kanalen, sloten en putten. Elk jaar 
stierven veel mensen aan cholera en andere besmettelijke ziekten. Misschien is het wel 
onze belangrijkste voorziening in huis: schoon water.

Kernwaarden

1. Betrouwbaar
 Vanzelfsprekend is deze waarde gekoppeld aan de kwaliteit en leveringszekerheid  
 van ons drinkwater en onze dienstverlening. Maar ook aan onze manier van werken. 
 We doen wat we beloven en staan open voor kritiek. We maken en erkennen onze  
 fouten, leren ervan en worden steeds beter. We werken open en eerlijk samen in een  
 sfeer van wederzijds respect.

2. Toekomstbestendig
 Investeringen in de drinkwaterinfrastructuur zijn kostbaar en moeten tientallen jaren  
 mee. We denken daarom goed na bij het maken van keuzes. We brengen risico’s in  
 beeld en kiezen voor een toekomstvaste oplossing. We werken voor mens, milieu en  
 maatschappij. We investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers. En we  
 zoeken steeds naar nieuwe manieren om bij te dragen aan een groene toekomst. 
 Elke dag een beetje beter.
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Missie
WMD levert onberispelijk drinkwater tegen acceptabele kosten voor iedereen in 
Drenthe, generatie na generatie.
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3. Klantgericht
 Ons drinkwater is van uitstekende kwaliteit, net als onze dienstverlening. 
 We steken graag onze handen uit de mouwen, maar luisteren eerst. Door te luisteren  
 begrijpen we beter wat klanten willen. Zo zorgen we voor oplossingen waar ze écht  
 iets aan hebben. We zijn goed bereikbaar, denken vooruit en zetten de belangen van  
 onze klanten altijd op 1.

4. Oorspronkelijk
 Een simpele en nuchtere manier van optreden hoort bij onze aard. Handen uit de  
 mouwen. Twee benen op de grond. WMD is verankerd in de Drentse samenleving. 
 Onze zelfstandigheid is ook zichtbaar in de organisatie. Nadenken en doen, 
 onafhankelijk kunnen werken van anderen als dat moet. We nemen de regie over ons 
 werk. We zijn ons bewust van de waarde van onze individuele en gezamenlijke   
 bijdrage. Waar nodig werken we samen met betrouwbare professionele partners. 
 Het liefst uit onze eigen regio.





Wat gaan we doen

Tevreden klanten

Hardheid
We blijven Drents drinkwater leveren tegen acceptabele kosten. Klanten zijn tevreden. 
Alleen over de hardheid van het water niet. Daarom gaan we onderzoeken op welke manier 
we het beste kunnen zorgen voor een lagere hardheid van het water.

Zakelijke klanten
Onze zakelijke klanten willen we beter leren kennen om zo beter in te spelen op wat 
ze willen. Wat verwachten ze van ons op het gebied van bereikbaarheid, persoonlijke 
benadering en de afhandeling van contacten?

Transparantie

Tarieven
In de Drinkwaterwet (2011) en het Drinkwaterbesluit zijn regels opgesteld om de 
drinkwatertarieven op te stellen en te beoordelen. De drinkwatertarieven moeten 
• kostendekkend,
• transparant en
• niet-discriminerend.
De toezichthouder (ILT) is nog op zoek naar de precieze invulling van de wet. Moet het 
strenger of mag er juist meer ruimte zijn? De transparantie vereist dat we moeten 
uitleggen waarom de drinkwaterprijs is zoals hij is. Het geld dat onze klanten betalen 
moet zichtbaar ten goede komen aan hun drinkwater.

Financiën
In 2017 zijn de jaarrekeningen op orde gebracht. Hierna is in 2018 de planning-en-control-
cyclus ingeregeld. In datzelfde jaar is het financiële systeem ge-update.
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Communicatie
We communiceren eerlijk en open over wat we doen en waarom. We doen wat we zeggen 
en zeggen wat we doen.

Kwaliteit bronnen
We vinden steeds meer stoffen in het diepe grondwater die er niet thuishoren. 
Deze door de mens gemaakte stoffen zijn in de 2e helft van de vorige eeuw in de 
bodem terechtgekomen door agrarische en industriële activiteiten. Door steeds betere 
analysetechnieken komen we erachter dat grondwater niet meer die van nature schone 
bron is.

Betrouwbare bronnen
Samen met andere organisaties, zoals de provincie, beschermen we onze bronnen. 
Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat er geen vreemde stoffen in het grondwater 
terechtkomen. Want wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit.

Zuiveringstechnieken
We gaan investeren in nieuwe zuiveringstechnieken. Zo brengen we een barrière aan 
tergen ongewenste stoffen. Maar alleen daar en wanneer het echt nodig is.

Investeren in de toekomst

Klimaatverandering
Door de klimaatverandering zullen de zomers droger worden en daardoor neemt het 
piekverbruik toe. Op lange termijn moeten onze vergunningen, winningen en 
distributiemiddelen hierop worden aangepast.

Duurzame energie
We gaan zuinig om met onze aarde. De bescherming van de waterwingebieden heeft de 
hoogste prioriteit. Maar de zorg voor onze planeet gaat verder dan de bescherming van 
onze grondwaterbronnen. We streven ernaar om alle energie die nodig is voor het 
productie- en distributieproces van drinkwater te halen uit natuurlijke bronnen.
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Productiestations
Niet 1 van onze 12 productiestations is gelijk. Hierdoor zijn beheer en onderhoud 
redelijk duur. We gaan de verschillen tussen de productiestations kleiner maken. 
Natuurlijk afhankelijk van de verschillen in grondwaterkwaliteit.

Om elk uur van elke dag genoeg drinkwater te kunnen blijven leveren, investeren we in 
onze productiestations. Ook leggen we meer transportleidingen tussen de stations aan.

Leidingnet
WMD heeft een leidingnet dat aandacht vraagt. Dit heeft 3 redenen:
1. Vergeleken met het aantal aansluitingen heeft WMD een groot leidingnet.
2. De veenachtige ondergrond in Drenthe heeft een hogere zuurgraad.
3. De Drentse veengrond zorgt voor bewegingen in de grond rond de leidingen.

WMD vervangt daarom de komende 15 jaar de verouderde asbestcementleidingen. 
Hierdoor vermindert het aantal lekkages.

Medewerkers
Voor het leveren van een hoge kwaliteit drinkwater vormt de kwaliteit van onze 
medewerkers de doorslaggevende factor. We gaan daarom meer investeren in 
professionaliteit en flexibiliteit van medewerkers.

Niet-drinkwater

Herstel vertrouwen
In de jaren ’90 is WMD begonnen met de opbouw van drinkwaterbedrijven in Indonesië. 
Duizenden mensen in Indonesië hebben nu toegang tot schoon drinkwater.

Naast ontwikkelingshulp heeft WMD ook leningen verstrekt. In 2015 werd de conclusie 
getrokken dat die voor het grootste gedeelte moeten worden afgeschreven. 
De gevolgen zijn groot. Het zal nog een paar jaren duren voordat het vertrouwen in 
WMD van medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders hersteld is.



Activiteiten overdragen
Vanaf 2016 werkt WMD aan de afbouw van een aantal activiteiten die niet of nauwelijks 
bijdragen aan onze kerntaak. We kiezen hierbij voor zorgvuldigheid boven snelheid. 
Maar er zijn nog meer activiteiten die geen deel uitmaken van onze belangrijkste taak. 
Deze projecten hebben WMD nieuwe inzichten, kennis en ervaring gebracht en daarmee 
hun meerwaarde gehad. We gaan deze activiteiten op termijn overdragen aan partners 
voor wie dit wel de kernactiviteit is.
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wmd.nl

WMD Drinkwater BV
Lauwers 3 
9405 BL  Assen 
Postbus 18 
9400 AA  Assen 

Telefoon 0592 - 854 500

Email
info@wmd.nl

Website
www.wmd.nl


