
provinciehuis Westerbrink r, Assen 
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 
0592-3655 55 

Aan: 

de voorzitter en leden van 

Provinciale Staten van Drenthe 

Assen, 2 november 2021 

Ons kenmerk 44/5.6/200211910 

provincie J:,renthe 

Behandeld door team Financiën, Planning en Control (0592) 36 55 55 

Onderwerp: Tariefontwikkeling Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) 

Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

Met deze brief informeren wij u over de voorgenomen tariefontwikkeling bij de 

WMD. Deze informatie sluit aan op de toelichting die op woensdag 27 oktober 

2021 door ons college en de directie van de WMD verstrekt is aan de fractievoor

zitters uit uw Staten. 

De directie van de WMD heeft aangekondigd voor 2022 een stijging van 8% van 

het drinkwatertarief te voorzien. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het 

budgettaire kader (tariefontwikkeling van 4% per jaar) dat de aandeelhouders 

eind 2018 hebben afgegeven. 

Dit budgettaire kader is afdoende om de vaste lasten van de investeringsopgave 

te dekken. De extra stijging van 4% is noodzakelijk om kosten op te vangen die 

worden veroorzaakt door onontkoombare ontwikkelingen waar de WMD zelf 

minder grip op heeft, maar waarbij de toekomstbestendigheid van goed en veilig 

drinkwater in het geding is. 

Op basis van de gegeven en in de vorm van een factsheet door de WMD ver

strekte toelichting onderkennen wij dat aanvullende investeringen noodzakelijk 

zijn om de Drentse samenleving blijvend van goed en veilig drinkwater te kunnen 

voorzien. Vanuit deze verantwoordelijkheid zijn wij dan ook voornemens als aan

deelhouder akkoord te gaan met de voorziene verhoging van de tarieven. Dit zal 

op 19 november 2021 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 

WMD aan de orde komen. 
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Wij hebben nadrukkelijk bij de WMD aangegeven dat het signaal over de nood

zakelijke tariefstijging veel te laat tot ons gekomen is. In de aandeelhouders

vergadering zullen wij er dan ook op aandringen dat wij in de toekomst eerder 

geïnformeerd worden. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om op onze beurt uw 

Staten eerder te informeren. 

De tot de tariefstijging leidende ontwikkelingen zijn nader uiteengezet in de 

factsheet van de WMD die bij deze brief is gevoegd. Wij verwijzen voor de ver

dere inhoudelijke toelichting naar deze factsheet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter 

Bijlage Factsheet stijging drinkwatertarieven WMD 2022 

md/coll. 

, secretaris 



WAAROM STIJGEN DE DRINKWATERTARIEVEN IN 2022? 

Ongewenste stoffen in de bronnen
Door de verslechterende 

kwaliteit van het grondwater 
moet WMD versneld complexere 

zuiveringen bouwen.  

Toename drinkwaterbehoefte
Er is in de toekomst meer water 
nodig. Het aantal aansluitingen stijgt 
vanwege nieuwbouw. 
Vestiging van nieuwe bedrijven 
vraagt eveneens meer drinkwater.

Toename 
kostenniveau 
De prijzen van 

zowel arbeid als 
materiaal gaan 

omhoog door 
schaarste.  

Investeren in ICT 
Als vitale sector moet 
WMD investeren in ICT: 
zowel in processen
als in beveiliging.

Financiering
Om de investeringen te financieren is het 
noodzakelijk om het eigen vermogen op 
peil te houden om aan de solvabiliteitseis 
van de bank te blijven voldoen.

Toekomstbestendig  
en betrouwbaar

drinkwater

Vervanging van verouderde 
installaties en leidingen

Verouderde pompstations 
en drinkwaterleidingen 

moeten worden vervangen 
door nieuwe.

26 oktober 2021



TOELICHTING FACTSHEET STIJGING DRINKWATERTARIEVEN WMD

Ongewenste stoffen in de bronnen
De kwaliteit van ons grondwater verslechtert. WMD moet daarom aanvullen-
de en complexere zuiveringen bouwen. Ter illustratie: de nieuwe actiefkoolfil-
ters op productiestation Noordbargeres voor de verwijdering van bentazon 
zijn nog niet in gebruik en sinds afgelopen mei is er alweer sprake van een 
nieuwe verontreiniging in de putten (EDTA). Ook hiervoor zijn aanvullende 
zuiveringsmaatregelen nodig. 

WMD probeert ondertussen de problematiek van de verslechtering van de 
grondwaterkwaliteit te adresseren bij de verantwoordelijke partijen. Het 
principe dat de klanten steeds meer moeten betalen voor het drinkwater en 
de vervuilers niet, stelt WMD daarbij ter discussie.

26 oktober 2021

WMD staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Om TOEKOMSTBESTENDIG EN BETROUWBAAR DRINKWATER te kunnen leveren aan Drentse klanten 
zullen we fors moeten investeren. Om deze kosten te dekken én om aan de eisen van de bank te (blijven) voldoen is in 2022 een tariefstijging van 8% nodig.

Toename drinkwaterbehoefte
Tot het begin van 2021 is bij de prognoseberekeningen van de ontwikkeling 
van de drinkwaterbehoefte rekening gehouden met krimp van de bevolking in 
Drenthe. De drinkwatervraag zou bij dit scenario het hoogst zijn in 2026-2027 
en vervolgens geleidelijk dalen en kon precies (met inachtneming van de 10% 
vereiste reservecapaciteit) worden gedekt met de bestaande vergunningen en 
productiestations. Met deze daling zou de extra waterbehoefte als gevolg van 
de toepassing van andere zuiveringstechnieken kunnen worden opgevangen. 

Op basis van de informatie van juni 2021 is het echter niet langer verant-
woord om uit te gaan van dit scenario. Door diverse oorzaken (meer thuiswer-
ken, meer inwoners, groei economie en mogelijke stijging waterverbruik per 
huishouden) wordt in de nieuwste prognose (juni 2021) uitgegaan van een 
stabilisatie van de drinkwaterbehoefte na 2028.  Deze verandering van de 
drinkwaterbehoefte maakt dat een uitbreiding van de drinkwaterproductieca-
paciteit noodzakelijk is om de komende 10 jaar de vereiste reservecapaciteit-
van 10% te kunnen blijven garanderen.

Vervangen verouderde installaties en leidingen
De komende tien jaar vinden herinvesteringen plaats voor de vervanging van 
verouderende infrastructuur. Vervanging van asbestcement leidingen en het 
opheffen van drukproblemen ten gevolge van hoge piekverbruiken tijdens 
langdurige droogte blijft een hoge prioriteit.

Toename kosten geld, materiaal, mensen en energie
De investeringen die op deze sheet genoemd worden zijn noodzakelijk voor de 
drinkwatervoorziening van vandaag en in de toekomst. Dit leidt tot hogere
afschrijvingskosten, een toename met € 350.000 in 2022 ten opzichte van
2021. Daarnaast vraagt de grotere complexiteit van de investeringsopgave
(nieuwbouw op nieuwe locaties) om het aantrekken van hoogwaardige kennis
en kunde van medewerkers en adviseurs. Zij moeten WMD helpen bij het
maken van onderbouwde strategische keuzes voor de borging van voldoende
onberispeljk drinkwater voor Drenthe. Het gaat concreet om een toename van 
de personeelskosten van € 300.000.
Tenslotte heeft ook WMD te maken met de steeds hoger wordende prijzen van 
arbeid, materiaal en energie door schaarste. Hoe deze toename zich het
komende jaar ontwikkelt is niet goed in te schatten. In de begroting van 2022 is 
uitgegaan van een indexatie van 3% van de kosten. Dit leidt tot een toename 
van de kosten van € 1.000.000.

Investeren in ICT
Dit voorjaar zijn de drinkwaterbedrijven opgeschrikt door een negatief rap-
port van ILT rondom de cybersecurity van het Amsterdamse drinkwaterbedrijf 
Waternet. Dit heeft ertoe geleid dat ILT dit jaar alle drinkwaterbedrijven 
visiteert. Hoewel WMD verwacht niet dezelfde negatieve kwalificaties te 
krijgen als Waternet, is het belang van een goede ICT-veiligheid hiermee 
onderstreept. Begin van dit jaar is uit het rapport van IBM, dat in opdracht 
van WMD en Waterbedrijf Groningen is opgesteld, duidelijk geworden dat 
WMD onvoldoende kennis en vaardigheden in de eigen organisatie heeft om 
invulling te kunnen geven aan de toekomstige ICT-opgave. Dat maakt dat 
voor 2022 en verder uitgegaan wordt van een uitbreiding extra medewerkers 
(of inhuur zolang de vacatures niet kunnen worden ingevuld) om deze opgave 
te kunnen invullen.

De beoogde versterking en uitbreiding van de ICT-capaciteit in de primaire 
organisatieonderdelen leidt tot een kostenstijging. De snelheid waarmee deze 
uitbreiding kan plaatsvinden is mede afhankelijk van de financiële ruimte en 
de beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen. In de begroting van 2022 is 
rekening gehouden met een toename van de personeelskosten van € 300.000 
en een stijging van overige automatiseringskosten van € 250.000.

Financiering
De totale investeringsopgave voor de komende 10 jaar bedraagt € 270 mil-
joen, in 2022 is een investeringsbedrag van € 33 miljoen begroot. In de begro-
ting van 2022 en verder is een resultaattoename noodzakelijk om voldoende 
eigen vermogen op te bouwen om een minimale solvabiliteit van 25% te 
kunnen realiseren. Deze solvabiliteitseis en voldoende resultaat stellen de 
kapitaalverstrekkers aan de financiële huishouding van WMD om de investe-
ringsopgave te kunnen financieren.




