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Samenvatting
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) voorziet de inwoners van Drenthe van drinkwater. WMD
is het kleinste waterbedrijf van Nederland. Deze omvang is mede aanleiding voor een steeds
terugkerende discussie over de vraag of een grotere schaal niet beter zou zijn voor de
drinkwatervoorziening in Drenthe.
De raad van commissarissen (RvC) van WMD heeft eind 2014 besloten om een externe commissie te
vragen onderzoek te doen naar de toekomstige positie van WMD. Het rapport van de commissie, die
onder leiding stond van mevrouw M. de Boer, ligt nu voor. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt
van diverse documenten en is een groot aantal betrokkenen geinterviewd.
Korte kenschets WMD (hfdst. 2)
Het bedrijf WMD, de infrastructuur, de activiteiten en de aansturing worden kort geschetst.
De positie van WMD in de drinkwatersector (hfdst. 3)
De commissie heeft eerst het functioneren van WMD in kaart gebracht aan de hand van twaalf
criteria rond de thema’s kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. De commissie komt op basis van deze
analyse tot de conclusie dat WMD een goed functionerend drinkwaterbedrijf is, dat de inwoners van
Drenthe nu en in de toekomst voldoende en schoon drinkwater kan leveren tegen een relatief lage
prijs. Het bedrijf staat er wat betreft de drinkwateractiviteiten financieel goed voor en is actief op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De commissie vindt dat de governance van
WMD verbeterd moet worden en doet daarvoor een aantal aanbevelingen (zie hfdst 3.5, conclusies
en aanbevelingen positie WMD in de drinkwatersector). De commissie vindt daarnaast dat de
komende jaren in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan het vervangingsprogramma AC
leidingen, dienstverlening, kwaliteitsmanagementsysteem en personeelsbeleid.
Ander Water (hfdst. 4)
WMD heeft, naast de drinkwatervoorziening, ook een aantal activiteiten op het gebied van Ander
Water, zoals gietwaterlevering, productie van industriewater, activiteiten voor het Dierenpark
Emmen, terreinonderhoud, de Bottelarij en de activiteiten in Indonesië. Deze activiteiten zijn
ondergebracht in de BV NoordWater, waaronder nog diverse andere rechtspersonen bestaan. De
commissie heeft zich verdiept in deze activiteiten en BV’s en daar een weinig transparante situatie
aangetroffen rondom activiteiten die op zichzelf maatschappelijk betekenis hebben. Deze
transparantie is uiterst noodzakelijk, zodat stake- en shareholders hier goed zicht op hebben. Dit
geldt ook voor de governance, waarbij de rolverdeling tussen RvC en AVA goed onderscheiden moet
worden.
WMD en de waterketen (hfdst. 5)
Samenwerking in de waterketen tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven is nodig
om stappen te zetten op weg naar een circulaire economie, gericht op kringloopsluiting,
energiebesparing en behoud van grondstoffen. WMD is actief als het gaat om samenwerken met
waterschappen rond watertechnologie en Ander Water activiteiten. Deze samenwerking kent vaak
een vakinhoudelijke basis. In Noord Nederland zijn diverse samenwerkingsverbanden op het gebied
van de waterketen, waarbinnen ook WMD participeert. De commissie heeft onderzocht in hoeverre
WMD op de korte of middellange termijn op zou kunnen gaan in deze structuren. Dit blijkt geen
realistische keuze, omdat de vorming van zo’n soort organisatie in Noord Nederland, waar ook een
goede rol voor de drinkwaterbedrijven is weggelegd, nog heel ver weg is. De commissie gaat er
vanuit dat door een proces van onderop, gebaseerd op inhoudelijke meerwaarde, de samenwerking
de komende jaren zal toenemen. Daaruit zullen vermoedelijk ook nieuwe structuren voortvloeien,
waarbij het op dit moment niet is te voorzien welke plek de drinkwatervoorziening daarin zal krijgen.
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Keuze in strategische positie (hfdst. 6)
Hoewel de analyse geen aanleiding geeft voor de noodzaak tot opschalen, heeft de commissie toch
onderzoek gedaan naar de twee opties die vaak worden geopperd: samengaan met het Waterbedrijf
Groningen (WBG) of aansluiten bij het waterbedrijf Vitens. Van beide opties heeft de commissie de
voor- en nadelen in beeld gebracht.
Wat betreft aansluiten bij Vitens, ziet de commissie in het algemeen voordelen vanwege (beperkte)
schaalgroottevoordelen, optimalisatie interprovinciale watervoorziening, afname personele
kwetsbaarheid en ruimte voor innovatie. De relatief geringe verschillen tussen de prestaties van
Vitens en WMD en de geringe omvang van WMD in vergelijking met Vitens, brengen de commissie
tot de conclusie dat er echter geen omvangrijke financiële voordelen of belangrijke veranderingen
voor de klant te verwachten zijn. Uit de gesprekken is ook gebleken dat er bezwaren bestaan tegen
het opheffen van het Drentse bedrijf WMD, het verdwijnen van werkgelegenheid uit Drenthe, het
verlies van het hoofdkantoor in de Drentse hoofdstad en het verlies van regionale binding. De
commissie constateert dan ook dat aansluiten bij Vitens vanuit de drinkwatervoorziening wel een
reële optie is, maar geen noodzaak kent en politiek bestuurlijk gezien te weinig draagvlak heeft.
Een fusie met WBG heeft ook een aantal voordelen op het gebied van optimalisatie interprovinciale
watervoorziening, afname personele kwetsbaarheid, besparing op personeel, gebouwen en
materieel. Van schaalgroottevoordeel bij fusie met WBG moet naar het oordeel van de commissie
echter niet teveel worden verwacht. Samen zouden deze bedrijven nog altijd het kleinste
drinkwaterbedrijf van Nederland vormen. Ook voor de klant ziet de commissie geen duidelijke
voordelen. De commissie heeft in de gesprekken bij WMD en Drentse partijen weinig enthousiasme
bespeurd voor een dergelijke fusie, iets wat naar het oordeel van de commissie een belangrijke
voorwaarde is voor een succesvolle fusie. Dit, gecombineerd met de betrekkelijk geringe
meerwaarde voor de drinkwatervoorziening in Drenthe en de met een fusie gepaard gaande onrust,
maakt dat de commissie een fusie met WBG op korte termijn niet als een optie met toegevoegde
waarde ziet.
Conclusies en aanbevelingen (hfdst. 7)
De commissie komt tot de conclusie dat WMD de komende jaren als een zelfstandig nutsbedrijf kan
blijven functioneren. Voor de nabije toekomst zijn er twee punten waarvan de commissie vindt dat
deze moeten worden opgepakt. Dit betreft de governance en de Ander Water activiteiten. Wat
betreft Governance is het volgende nodig:
 Implementatie van de geactualiseerde statuten en reglementen.
 Versterken van functioneren van de aandeelhouders. Hier ligt een taak voor de organisatie WMD
door de transparantie en de informatievoorziening voor de aandeelhouders te verbeteren.
Daarnaast zouden zowel de RvC als de algemene vergadering van aandeelhouders zich meer
inhoudelijk in hun statutaire rol kunnen verdiepen en moet er meer oog zijn voor de wederzijdse
rol en verantwoordelijkheid.
 Overwegen of voor een actievere opstelling van de aandeelhouders de bestaande
stemverhouding ten gunste van de gemeentelijke aandeelhouders gewijzigd moet worden. Er
zijn vergelijkbare bedrijven waarbij de stemverhouding is aangepast om dominantie van één of
meerdere partijen te voorkomen. De verdeling van de aandelen hoeft daarbij niet te worden
gewijzigd.
 Zorgen voor voldoende specifieke deskundigheid in de RvC en verminderen van de verwevenheid
met de Drentse (bestuurlijke) samenleving. Het publiek werven van commissarissen op basis van
profielschetsen zou zo snel mogelijk opgepakt moeten worden. Om de band met het lokaal
bestuur in stand te houden zou een lid namens de Vereniging van Drentse Gemeenten kunnen
worden voorgedragen.
 Het is belangrijk dat er in de organisatie een goed samenspel is tussen de RvC en de bestuurder
van de onderneming enerzijds en tussen de bestuurder en het management anderzijds.
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Countervailing power is belangrijk voor een organisatie. Het is aan de RvC om ook hierop toe te
zien.
Wat betreft Ander Water beveelt de commissie aan om een heldere visie op Ander Water in relatie
tot de kernactiviteiten te ontwikkelen. Deze visie vormt de basis voor de te maken strategische
keuzes zoals de selectie van de te ontwikkelen dan wel af te bouwen activiteiten, de selectie van
eventuele samenwerkingspartners, de aard en de omvang van de eigen bijdrage en de
organisatievorm. Deze visie zou naar het oordeel van de commissie in elk geval uitgangspunten
moeten bevatten op het gebied van:
 De toegevoegde waarde van de Ander Water activiteiten voor de drinkwatervoorziening op
het gebied van kennis, kwaliteit of kosten;
 De kostendekkendheid;
 De entiteit en aansturing van de activiteiten;
 Het risicprofiel;
 Relatie tot vergelijkbare activiteiten door marktpartijen (marktverstoring).
Een diepgaande bezinning over de Ander Water activiteiten is uiterst gewenst. De commissie
ondersteunt de voornemens van de RvC om de activiteiten in Indonesië af te bouwen. Mogelijk dat in
de toekomst aangesloten kan worden bij een landelijke samenwerkingsorganisatie voor buitenlandse
projecten.
Tot slot
De commissie beveelt aan WMD als zelfstandige entiteit verder te laten gaan. Het lijkt de commissie
zinvol om de samenwerking met andere partijen op basis van inhoudelijke wederzijdse toegevoegde
waarde verder vorm te geven. De commissie is er van overtuigd dat daarmee op termijn nieuwe
verbanden van onderop zullen ontstaan.
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1. Inleiding
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) voorziet inwoners van de provincie Drenthe van
drinkwater. WMD is het kleinste drinkwaterbedrijf van Nederland. De afgelopen jaren kwam met
enige regelmaat de vraag aan de orde of deze schaal op de langere termijn nog wel houdbaar is en of
een vorm van opschalen niet gewenst zou zijn. In het licht van de nadere pensionering van de huidige
directeur is besloten om deze vraag opnieuw te onderzoeken. De raad van commissarissen van
Waterleidingmaatschappij Drenthe heeft daarom op 21 november 2014 besloten om een commissie
te vragen onderzoek te doen naar de toekomstige positie van WMD. De opdracht van de commissie
luidt:
De commissie verricht een verkenning naar de toekomstige positie van WMD in de waterketen. Het
advies zal gebaseerd zijn op
- Beschrijving huidige situatie en omgeving WMD
- Verkenning samenwerking met een andere organisatie in de gehele waterketen
- Verwachte ontwikkelingen in de waterwereld
Deze commissie is onder leiding van mevrouw M. de Boer eind 2014 gestart. Voor de samenstelling
van de commissie zie bijlage 1.
In dit rapport doet de commissie verslag van haar bevindingen. Allereerst is er een korte kenschets
van WMD. De commissie heeft er voor gekozen om een toetsingskader op te stellen, dat als leidraad
dient voor de beoordeling van de positie van WMD. Het toetsingskader is tot stand gekomen op basis
van een analyse van (inter-)nationale ontwikkelingen en bestaande studies naar het functioneren van
de Nederlandse drinkwatersector. Dit toetsingskader (vet weergegeven in de tekst) wordt in
hoofdstuk 3 gebruikt om de huidige WMD en de te verwachten ontwikkelingen systematisch in beeld
te brengen. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de activiteiten die WMD verricht naast de
wettelijke taak, dus naast de primaire drinkwatervoorziening. De ontwikkelingen in de samenwerking
in de waterketen komen aan bod in hoofdstuk 5.
Deze analyses vormen de bouwstenen voor de mogelijke strategische keuzes van WMD, omdat
daaruit is af leiden welke kansen en knelpunten een rol zouden moeten spelen bij het bepalen van de
strategische positie. In hoofdstuk 6 verkent de commissie de strategische keuzes die hieruit zouden
kunnen voortvloeien. Hoofdstuk 7 besluit met conclusies en aanbevelingen.
De commissie heeft voor haar werk gebruik gemaakt van diverse documenten en heeft
vertegenwoordigers van diverse organisatie gesproken, zie bijlage 2.
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2. Korte kenschets WMD
Waterleidingmaatschappij Drenthe is opgericht in 1937. Anno 2014 voorziet WMD met ruim 200.000
aansluitingen ongeveer een half miljoen inwoners in de provincie Drenthe van drinkwater. Dit is
ongeveer 3 % van alle aansluitingen in Nederland, waarmee WMD het kleinste drinkwaterbedrijf van
Nederland is.
WMD heeft twaalf productiestations. In 2013 leverde WMD in totaal 31 miljoen m3 water. Het water
wordt via een hoofdleidingnet met een totale lengte van 4915 km naar de afnemers gedistribueerd.

Figuur 1
Pompstations en hoofdleidinginfrastructuur WMD
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Het geleverde water is van goede kwaliteit. De kosten per afgeleverde m3 in 2012 waren € 1,07
(landelijk € 1,29). 1 In 2013 bedroeg de omzet van WMD 49.1 miljoen euro.
WMD gebruikt uitsluitend grondwater als bron voor drinkwaterbereiding. Afgezien van rampen
(uitvallen van locaties, ingrijpende verontreinigingen), is de waterbeschikbaarheid in Drenthe
daardoor zeker. De wingebieden kunnen voorzien in de huidige en toekomstige vraag.
Aandachtspunten hierbij zijn het op peil houden en beschermen van de grondwatervoorraden en het
monitoren van de kwaliteit van het water dat op weg is naar de winningen.
WMD kende in landelijk perspectief een relatief hoog aantal storingen in het leidingnet, o.a.
veroorzaakt door de slechte staat van een aantal asbestcement (AC) leidingen. Om die reden is WMD
vanaf 2009 bezig met een grootschalig vervangingsprogramma.
WMD is een NV met de provincie Drenthe (50%) en elf Drentse gemeenten (50%) als
aandeelhouders. De raad van commissarissen bestaat voornamelijk uit leden met een gemeentelijke
achtergrond. De voorzitter wordt op voordracht van de provincie Drenthe benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders. WMD heeft één directeur en een adjunct directeur. Het
hoofdkantoor staat in Assen. Per 1 januari 2015 zijn 165 mensen in dienst.
WMD is met Waterbedrijf Groningen (WBG) aandeelhouder van Water Laboratorium Noord (WLN).
WMD heeft samen met WBG en WLN één ICT afdeling, GiGA. WMD levert water aan Vitens en aan
WBG. Een deel van het voorzieningsgebied van WMD krijgt water uit Groningen, omdat dit uit
oogpunt van waterverdeling en transport doelmatiger is. De afgelopen jaren is ook op andere
terreinen de samenwerking met WBG opgezet. Het succes daarvan is wisselend. Diverse keren is de
mogelijkheid van fusie met WBG aan de orde geweest.
Naast de drinkwatervoorziening, wat een wettelijke taak is, levert WMD gietwater aan de
glastuinbouw en proceswater voor Cabot en NAM. WMD werkt samen met waterschap
Vechtstromen in NieuWater BV, waarbinnen activiteiten voor industriewater (waaronder NAM)
worden uitgevoerd. Ook heeft WMD een samenwerking met het Dierenpark in Emmen en neemt zij
deel in vijf waterbedrijven in Indonesië. Alle genoemde ‘ Ander Water’ activiteiten zijn
ondergebracht in de dochtermaatschappij NoordWater.

1

Benchmark 2013, bedrijfspresentatie Smalle Benchmark WMD, Vewin/Accenture 2014
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3. De positie van WMD in de drinkwatersector
3.1

Inleiding

De Drinkwaterwet (2011) stelt dat de primaire taak van het drinkwaterbedrijf de levering van
deugdelijk drinkwater is. Om na te gaan hoe WMD deze primaire taak uitvoert, heeft de commissie
een toetsingskader opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van “de drie K’s”, waarbij gedoeld wordt
op kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid.2 Onder kwetsbaarheid wordt ook begrepen de zorg over het
beschikbaar hebben van voldoende mensen en middelen om uitvoering te geven aan de opgaven in
de toekomst. Er zijn in totaal 12 aspecten onderscheiden.
Kwaliteit
 Wettelijke vereisten
 Kwaliteit water
 Kwaliteit dienstverlening
 Meerwaarde voor mens en omgeving
Kwetsbaarheid
 Beschikbaarheid bronnen
 Distributiesysteem
 Personeel
 Risico’s
 Visie op de toekomst
 Governance
Kosten
 Tarieven
 Financiële situatie
Hieronder wordt per aspect een korte beschrijving gegeven van de relevante (inter)nationale
ontwikkelingen en wordt vervolgens het toetsingscriterium vermeld. Daarna volgt een beschrijving
van de mate waarin WMD aan het criterium voldoet. De criteria zijn afgeleid uit diverse vergelijkende
studies en achtergronddocumentatie. De gegevens zijn afkomstig uit de Vewin-publicatie Water in
zicht 2012, tenzij anders is aangegeven.3 Paragraaf 3.5 sluit af met conclusies en aanbevelingen.

3.2

Kwaliteit

3.3.1 Wettelijke vereisten
De Drinkwaterwet (2011) met het bijbehorende besluit beschrijft waaraan de drinkwaterbedrijven in
Nederland zich moeten houden. Op grond van deze wet gaat het om bedrijven met publieke
aandeelhouders. Zij houden zich bezig met het in stand houden van de openbare
drinkwatervoorziening, zij dragen bij aan de bescherming van de bronnen en aan het verantwoord
omgaan met drinkwater door afnemers. Drinkwaterbedrijven moeten beschikken over een
gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt
toezicht op de drinkwaterbedrijven.
2
3

Waterketen 2020, Slim, betaalbaar en robuust, Eindrapport Visitatiecommissie Waterketen 2014
Water in zicht 2012, Bedrijfsvergelijking drinkwatersector, Vewin/Accenture 2013

10

Toetsingscriterium wettelijke vereisten
Er wordt voldaan aan wettelijke kaders.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van WMD is gecertificeerd voor NEN ISO 9001:2008. In 2013 is
WMD geaudit door de ILT.4 ILT geeft aan dat WMD voldoet aan de vereisten van niveau 2 van het
compliance groeimodel, dat een geïmplementeerd en gecertificeerd management systeem conform
IS0 9001 vraagt. Dit niveau is vergelijkbaar met meer dan de helft van de waterbedrijven. Een aantal
waterbedrijven zit op niveau 3 en groeit door naar het hoogst haalbare niveau 4. Het behalen van
niveau 3 vergt een betere borging van de regelnaleving en het verbeteren van de naleving. WMD
heeft hiervoor in overleg met ILT een aantal acties opgezet en hoopt midden 2015 niveau 3 te
kunnen bereiken.
3.2.2 Waterkwaliteit
De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is hoog en zit onder de wettelijk vastgestelde
normering. Daarvoor zijn wel steeds investeringen in (nieuwe) technieken nodig om ook moeilijk
verwijderbare stoffen en pathogenen uit het water te kunnen halen. De sector hanteert een
benchmark van waterkwaliteit, de in samenwerking met RIVM ontwikkelde Water Kwaliteitsindex
(WKI), waarbij op vier groepen van parameters wordt gelet: acute en niet acute gezondheidskundige
parameters, bedrijfstechnische en klantgerichte parameters.
Toetsingscriterium Waterkwaliteit
De kwaliteit van het geleverde water voldoet aan de wettelijke normen.
Ook WMD produceert drinkwater dat beter is dan wat de Drinkwaternorm minimaal vereist. In
onderstaande figuur is de prestatie van WMD voor de vier groepen van waterkwaliteitsparameters
uit de WKI ten opzichte van de sector en ten opzichte van de twee buurwaterbedrijven Vitens en
WBG weergegeven. De Drinkwaterwetnorm is op 1 gesteld. Getallen onder de 1 geven een score
beter dan de Drinkwaternorm. De score 0 is de door de sector gedefinieerde optimale kwaliteit.
WMD scoort voor drie van de vier kwaliteitsparameters beter dan het landelijke gemiddelde.

Figuur 2
Score waterkwaliteitsindex ten opzichte van de drinkwaternorm voor acute, niet-acute,
bedrijfstechnische en klantparameters voor WMD, Vitens, WBG en het sectorgemiddelde.

4

Compliance Audit WMD, Verslag van bevindingen, Ministerie van I en M, Inspectie Leefomgeving en Transport, 2014.
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De Drinkwaterwet stelt eisen aan het aantal toegestane jaarlijkse normoverschrijdingen per miljoen
m3 geleverd water.
WMD en de sector zitten daar gemiddeld ver onder, zoals uit figuur 3 blijkt (norm=1). Alleen voor de
parameter acute normoverschrijding (Enterococcen, E. Coli en Legionella bacteriën) deed WMD het
in 2012 iets slechter dan het landelijk gemiddelde. Dit is een gevolg van drie Legionella besmettingen
die in de installatie bij de klant werden aangetroffen. 5

Figuur 3
Score normoverschrijding ten opzichte van de drinkwaternorm voor acute, niet-acute,
bedrijfstechnische en klantparameters voor WMD, Vitens, WBG en het sectorgemiddelde.
3.2.3 Dienstverlening
Op het gebied van dienstverlening heeft de watersector een vergelijkbare positie als andere
nutsbedrijven. Het gaat om klantgericht denken, goede bereikbaarheid, inzet van breed palet aan
(digitale) communicatie, continue levering en het snel verhelpen van problemen.
Waterbedrijven zijn voortdurend bezig om zo goed mogelijk in te spelen op (veranderende)
klantwensen, gericht op optimale digitale dienstverlening, snelle afhandeling, transparantie, en
beschikbaarheid van informatie. Daarbij is een goede performance van IT-systemen doorslaggevend.
Toetsingscriterium dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening voor de verschillende doelgroepen is goed.
In Water in zicht 2012 wordt dienstverlening beoordeeld aan de hand van de onderverdeling
klantwaardering (bejegening, bereikbaarheid, afhandeling klachten en storingen), onderbreking van
de levering en (voor bedrijven) voldoende druk. In dit onderzoek scoorde WMD in het
klantenwaarderingsonderzoek een 7,7, net als het sectorgemiddelde. Van de telefonische oproepen
beantwoordt WMD 85 % binnen 20 seconden. Het landelijke gemiddelde ligt op 70 %.
Als het gaat om de onderbreking van de levering (uitgedrukt in OLM, Ondermaatse Leverings
Minuten) scoorde WMD in 2012 ten opzichte van het sectorgemiddelde opvallend slechter (figuur 4).
Dit heeft in elk geval te maken met de kwaliteit van het hoofdleidingnet, dat deels uit verouderd
asbestcement bestaat.

5

K. Hoogsteen, Beantwoording vragen Onderzoekscommissie WMD d.d. 17 februari en 24 februari 2015, 2 maart 2015.
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Figuur 4
Aantal minuten per jaar per aansluiting waarbij de drinkwaterlevering is onderbroken als gevolg van
onderhoud (links) of storing (rechts) voor WMD, Vitens, WBG en de sector.
WMD is met de projecten Verlagen OLM en Versneld vervangen van de oude AC leidingen bezig om
op dit punt de prestaties te verbeteren, hetgeen in 2014 tot een verlaging van de OLM’s tot onder
het sectorgemiddelde heeft geleid.6
De gemiddelde druk voldoet bij alle bedrijven ruimschoots aan de normen. WMD ligt dicht bij het
sectorgemiddelde.
3.2.4 Meerwaarde voor mens en omgeving
Maatschappelijk ondernemen en een bijdrage aan People, Planet en Profit (”de 3 P’s“) worden in
Europees perspectief als belangrijke opgaven voor de watersector gezien. Resource recovery,
energieterugwinning, hergebruik van grondstoffen en waterbesparing, zijn speerpunten op het
gebied van duurzaamheid. Governance, omgevingsmanagement, betrokkenheid van stakeholders en
speciaal vrouwen, zijn in het sociale domein belangrijke aandachtspunten en wat betreft de
economische aspecten speelt naast kostenbeheersing en bijdrage aan economische ontwikkeling ook
innovatie een grote rol.
Toetsingscriterium meerwaarde voor mens en omgeving
Er is toegevoegde waarde voor mens en omgeving. Er is sprake van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, waarbij er meerwaarde wordt geleverd op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en
sociaal (People) gebied
Planet
Internationaal is er veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid in de waterketen, zie onder
andere de WSSTP visie7, die veel nadruk legt op het verminderen van institutionele fragmentatie in
de watersector (en daarmee kwetsbaarheid) via netwerkvorming. Ook het European Innovation
Partnership (EIP) voor water en innovatie, onder de verantwoordelijkheid van de Europese
Commissie, legt veel nadruk op hergebruik van grondstoffen.
6

K. Hoogsteen, Beantwoording vragen Onderzoekscommissie WMD d.d. 17 februari en 24 februari 2015, 2 maart 2015.
7 Water, Safe, strong and sustainable, European vision for water supply and sanitation in 2030. Water Supply and Sanitation
Technology Platform (WSSTP), 2005
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In Water in zicht 2012 wordt ook naar een aantal duurzaamheidsaspecten gekeken, zoals duurzaam
inkoopbeleid, bijdrage van de sector aan de doelstellingen van Natura 2000, distributieverlies,
energieverbruik en aandeel duurzame energie, hergebruik reststoffen en de gemiddelde
milieubelasting in vergelijking tot andere sectoren. Het beeld dat uit deze analyse naar voren komt, is
dat de hele drinkwatersector zich sterk bezighoudt met het verkleinen van de eigen milieubelasting.
Het waterverbruik per persoon is door zuinige apparatuur gedaald van 135 in 1992 naar 119 liter per
persoon per dag. Waterbesparing bij huishoudens in combinatie met energiebesparing is onderdeel
van landelijke voorlichting.
WMD Planet
Zoals alle waterbedrijven gebruikt WMD uitsluitend groene stroom. WMD verbruikt 0,44 kWh per m³
geproduceerd water. Landelijk is dit gemiddeld 0,52. WMD heeft zich in landelijk verband verplicht
om in 2020 20% van het eigen energieverbruik op te wekken en 20% ten opzichte van 2010 aan
energieverbruik te hebben bespaard.
Door ‘centrale ontharding’ door drinkwaterbedrijven ontstaat minder kalkaanslag in het
distributienet. Dit leidt tot minder kosten en minder milieubelasting, omdat apparatuur langer
meegaat en minder onthardingsproducten worden gebruikt. Het water in Drenthe heeft in het
algemeen een gemiddelde hardheid, deels is het zacht.
Van de door WMD geproduceerde reststoffen die vrijkomen bij de zuiveringsprocessen vindt 94,8%
een nuttige toepassing. Landelijk is dat 98,2%. WMD hoeft slechts bij drie locaties ontharding toe te
passen en produceert onder andere daardoor per m3 geleverd water een lage hoeveelheid
reststoffen (WMD 154 ton/mln m3 geleverd water tegen gemiddeld voor de grondwaterbedrijven
203 ton/mln m3).
WMD hanteert een procedure voor duurzame inkoop.
Het distributieverlies, uitgedrukt als het niet in rekening gebrachte gebruik, was in Nederland
gemiddeld 5%. Bij WMD was dit 4,1%.
WMD heeft 895 hectare grond in eigendom, waarvan 445 hectare beheerd wordt als natuurgebied.
Daarvan is 94% opengesteld voor het publiek. De drinkwaterbedrijven beheren samen 20.000
hectare en zijn na Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de grootste natuurbeheerder. Deze
gebieden zijn voor 80% opengesteld voor het publiek. Om de biodiversiteit zoveel mogelijk intact te
houden, heeft WMD beheerplannen per gebied opgesteld. Deze beheerplannen8 zijn in 2014
geactualiseerd. Diverse WMD-terreinen herbergen plant- en diersoorten die een (inter)nationale
beschermingsstatus hebben. Een aantal winningen van WMD draagt bij aan de verdroging van nabij
gelegen Natura 2000 gebieden. In het kader van de beheerplannen Natura 2000 wordt hier nader
onderzoek naar gedaan en worden afspraken gemaakt over maatregelen. Bij de winning bij Assen
heeft WMD de hoeveelheid te winnen water verlaagd.
WMD is voor het beheer van de waterwingebieden op het hoogste niveau “goud” gecertificeerd op
grond van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.9 WMD voert het keurmerk 'Milieukeur', waarmee
WMD aantoont milieubewust te handelen. WMD heeft een handboek ‘Veiligheids- en

8

Concept Beheerplan terreinen WMD, 2014, nog niet gepubliceerd.
Het certificatiesysteem stelt eisen aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Ook zijn er richtlijnen voor
het omgaan met zwerfafval en hondenpoep, het bevorderen van terreinbeheer gericht op natuurwaarden en de inkoop van
duurzame materialen en materieel. Verder worden bij het gebruik van strooizout, smeermiddelen en brandstoffen de
meest milieuvriendelijke varianten toegepast
9
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Milieuvoorschriften Aannemers’ samengesteld, als leidraad voor externe partijen die
werkzaamheden verrichten in opdracht van WMD.
WMD draagt actief bij aan het in stand houden van cultureel erfgoed door de watertorens in
eigendom te houden en te restaureren, en oude gebouwen in stand te houden.
People
Internationaal is veel aandacht voor de participatie van stakeholders bij de waterproblematiek.
Intensievere betrokkenheid van burgers en ondernemers bij het watervraagstuk wordt als wezenlijk
gezien, om ook in de toekomst voor iedereen voldoende, veilig en schoon water beschikbaar te
hebben. De OECD constateert dat in Nederland de publieke betrokkenheid op het gebied van water
vergroot zou kunnen worden. 10 Dit heeft vooral betrekking op thema’s als wateroverlast en droogte.
De waterbedrijven vullen dit in door de klantrelatie te verbeteren, te werken met klantenpanels,
educatie en communicatie.
Nederlandse drinkwaterbedrijven mogen maximaal één procent van hun omzetraming besteden aan
de bevordering van goede drinkwatervoorziening in het buitenland (1%-regel, zie art. 8, tweede lid,
Drinkwaterbesluit), zodat zij met hun kennis en kunde dit mensenrecht kunnen helpen
verwezenlijken.
WMD People
In een aantal WMD-gebieden zijn educatieve wandelroutes uitgezet. WMD geeft op aanvraag
excursies en voorlichting. WMD doet mee aan projecten om grondeigenaren en gebruikers te
stimuleren tot grondwatervriendelijk grondgebruik in grondwaterbeschermingsgebieden.
WMD ontplooit onder de noemer “ Ander Water”11 activiteiten om de maatschappelijke meerwaarde
van het bedrijf kracht bij te zetten.12 WMD hanteert daarbij de 1%-regel.
Bijdragen vanuit WMD voor het Arboretum Assen, de Stichting Het Drentse Landschap en het Drents
Museum worden ook vanuit deze 1%-regel gemotiveerd, hoewel dit niet de drinkwatervoorziening in
het buitenland betreft. 13
WMD biedt doorlopend vier stageplaatsen in het terreinbeheer voor leerlingen met een licht
verstandelijke handicap en gedragsproblemen.
De website van WMD is goed toegankelijk en bevat veel informatie. Er zijn diverse mogelijkheden om
gegevens digitaal door te geven. Het is niet mogelijk om een persoonlijke pagina aan te maken. WMD
heeft recent de website aangepast, zodat klanten ook digitaal gegevens kunnen uitwisselen. WMD
heeft in 2014 elektronische facturering ingevoerd.
Een klantenpanel van tien personen, onder voorzitterschap van de directeur van WMD, komt één tot
twee keer per jaar bijeen om een aantal klant gerelateerde onderwerpen te bespreken. De afgelopen
jaren is onder andere gesproken over de website, het afhandelen van klachten door WMD, de
incasso- en afsluitprocedure, Ander Water projecten en de hardheid van het water.14

10

Water Governance in the Netherlands, Fit for the Future OECD Studies on Water, OECD, 2014
“Ander Water” is volgens Vewin water dat niet van drinkwaterkwaliteit is. Dit kan gedeeltelijk gezuiverd water zijn
(bijvoorbeeld voorgezuiverd oppervlaktewater) of water dat is geoptimaliseerd naar de wensen van de zakelijke klant
(bijvoorbeeld gedestilleerd en gedemineraliseerd water).
12
Jaarverslag 2013, WMD 2014.
13
Mededeling directeur WMD 12 april 2015
14
WMD website, verslagen en agenda klantenpanel.
11

15

Profit
Binnen de Topsector Water is een Topconsortium Watertechnologie ingericht. Thema’s binnen het
TKI watertechnologie zijn o.a. “ Van afval naar grondstof”, “De waterketen van de toekomst”,
“Energie efficiëntie en –opslag” en “Het beste uit de ondergrond”. Innovatie is voor de
drinkwatersector al sinds lange tijd een speerpunt, waarvoor een eigen infrastructuur bestaat met
het Bedrijfstakonderzoek (BTO) als vraaggestuurd gezamenlijk onderzoeksprogramma en KWR
Watercycle Research Institute als onderzoeksinstituut. KWR richt zich in de onderzoeksvisie Water
Wise World15 op verdere integratie binnen de watersector en met andere (urbane) nutssectoren en
de bijdrage aan de circulaire economie. Innovatie in de drinkwatersector is zowel gericht op het
proactief kennen van waterkwaliteit, zuiveringstechnologie als ook op het ontwerp en beheer van
grotere distributienetwerken. Dit alles in de context van het watersysteem en de invloed hierop van
menselijke activiteiten. De zoektocht is gericht op behandeling van nieuwe stoffen, energiebesparing
en -terugwinning, kostenreductie en hergebruik van afvalstoffen. Deze ontwikkelingen vinden zowel
bij de waterbedrijven zelf als bij commerciële partners en onderzoeksinstellingen plaats.

WMD profit
In 2013 is een onderzoekplan16 geschreven voor de periode 2014-2018, waarin is aangegeven welke
thema’s de komende periode worden onderzocht. Een deel van deze thema’s wordt in het kader van
het landelijke bedrijfstakonderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft WMD met WLN, WBG, de
waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wêtterskip Fryslân afspraken over het gezamenlijk
uitvoeren van onderzoek rondom onder meer renovatietechnieken voor leidingen,
grondwaterzuivering, nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en sensoren. In 2014 werd door WMD
ongeveer 1 miljoen euro voor onderzoek begroot.
De bijdrage van WMD aan economische ontwikkeling wordt ook via de diverse Ander Water
activiteiten zichtbaar. Hier wordt in hoofdstuk 4 apart aandacht aan besteed.
3.2.5. Conclusie kwaliteit
WMD werkt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en heeft daarin volgens de Inspectie
Leefomgeving en Transport vooral op het gebied van borging van naleving van wetgeving nog een
stap te zetten. WMD levert net als de andere Nederlandse waterbedrijven goed drinkwater. Landelijk
gezien had WMD een hoog aantal minuten waarbij de levering wordt onderbroken. Het versneld
invoeren van een vervangingsprogramma van asbestcementleidingen voorziet hierin. De
dienstverlening is goed en WMD biedt maatschappelijke meerwaarde.

3.3

Kwetsbaarheid

3.3.1 Beschikbaarheid bronnen
In een aantal regio’s in de wereld heeft de beschikbaarheid van voldoende en schoon water de
hoogste prioriteit. In Nederland is de kwantitatieve waterbeschikbaarheid over het algemeen nu
geen groot probleem. Wel is er binnen het Deltaprogramma aandacht voor zoetwater om de vraag
ernaar te beperken en het aanbod te vergroten. Voor waterkwaliteit ligt dat anders. De Nederlandse
oppervlaktewaterkwaliteit is in internationaal perspectief niet goed. In de vergelijkende overzichten
voor de Kader Richtlijn Water zit Nederland veelal in de onderste regio. Relevante humaan
toxicologische stoffen (o.a. medicijnresten) zijn in toenemende mate meetbaar en komen ook in de
bronnen voor drinkwater voor. Ook zijn er zorgen over de grondwaterkwaliteit, zeker voor kwetsbare
grondwaterwinningen die ondiep gelegen zijn zonder afsluitende bedekkende lagen. De laatste jaren
15
16

www.kwrwater.nl/water-wise world/vision/
Concept onderzoekplan 2014-2018 WMD, ongedateerd
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is er zowel op Europees niveau als in Nederland veel inspanning verricht om diffuse belasting naar
het grondwater terug te dringen.
Een aantal waterbedrijven moet vanwege een toenemende vraag en het niet meer kunnen gebruiken
van te sterk verzilte of vervuilde bronnen investeren in het ontwikkelen van nieuwe winlocaties en
productietechnieken.
Het gebruik van de ondergrond voor infrastructuur, energie (bijvoorbeeld warmte-koudeopslag), en
de winning van delfstoffen wordt vanwege de zorg voor de grondwaterkwaliteit door de sector
nauwlettend gevolgd. De drinkwatersector is actief betrokken bij de structuurvisie ondergrond
(STRONG) 17 en de schaliegasdiscussie. Grondwaterbedrijven zoeken samen met de centrale overheid
naar mogelijkheden om strategische grondwatervoorraden aan te wijzen en deze te vrijwaren van
activiteiten die nadelig zijn voor het grondwater.
Toetsingscriterium beschikbaarheid bronnen
Er zijn voldoende bronnen beschikbaar om te voorzien in de vraag. De productie van voldoende en
goed drinkwater is op de lange termijn zowel technisch als financieel gewaarborgd. De kwaliteit
van het toekomstige water is zodanig, dat dit met de beschikbare technieken tegen acceptabele
kosten blijvend kan worden ingezet als bron voor drinkwater.
WMD heeft nu en in de toekomst voldoende bronnen. WMD heeft een vergunningscapaciteit van
45,9 miljoen m3 per jaar. Er wordt een daling voorzien in de drinkwaterbehoefte van 30,3 miljoen m3
per jaar in 2010 tot 27,5 miljoen m3 per jaar in 2040.18
Dit water wordt gewonnen in dertien wingebieden, waarvan zes aangemerkt zijn als kwetsbaar. Dit
betekent dat deze winningen niet of zeer beperkt worden beschermd door slecht doorlatende lagen
en dus kwetsbaar zijn voor verontreinigingen vanaf het maaiveld. WMD heeft een
monitoringsprogramma, waarbij de mate van kwetsbaarheid van een winning de intensiteit van de
monitoring bepaalt. Voor geen van de WMD-winningen worden op dit moment op de langere termijn
essentiële kwaliteitsproblemen verwacht. De zuiveringen zijn de afgelopen jaren gerenoveerd. Er zijn
geen grootschalige investeringen ten behoeve van de drinkwaterproductie nodig.
In de gebiedsdossiers19 zijn per winning de risico’s in kaart gebracht en zijn maatregelen
geformuleerd. In 2014 heeft WMD met de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Vitens en
WBG de intentieverklaring “Naar een duurzame drinkwatervoorziening in Drenthe” ondertekend.
Partijen gaan samen zorgen voor de uitvoering van de maatregelen, zoals beschreven in de
gebiedsdossiers.
In de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe zijn drie gebieden aangewezen als strategische
grondwaterwinningen. Daarmee is ruimte gereserveerd voor een nieuwe grondwaterwinning, voor
het geval een bestaand waterwingebied voor langere termijn niet meer beschikbaar is. WMD moet
voor deze strategische gebieden een winvergunning aanvragen.
3.3.2 Distributiesysteem
Het distributienetwerk is opgebouwd vanaf het begin van de twintigste eeuw en in de loop der jaren
fors uitgebreid en vertakt. Daarbij zijn verschillende soorten materialen gebruikt, met verschillende
levensduur. Grootschalige vervangingsprogramma’s vormen dan ook kapitaalintensieve projecten. Er
zijn op het gebied van distributie veel ontwikkelingen gaande zoals toepassing van nieuwe
materialen, hergebruik van materiaal, slimmere leidingnetontwerpen (onder andere geen
17

Structuurvisie Ondergrond, Rijksvisie in voorbereiding
Behoeftedekking Nederlandse drinkwatervoorziening 2015-2040. Rapport ten behoeve van verkenning
grondwatervoorraden voor drinkwater, RIVM, Rapport 2014-0006, B. H. Tangema, 2014
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bluswatercapaciteit en gericht op minder drukverlies), relining-technieken en het toepassen van
sensortechnologie en ICT.
Toetsingscriterium distributiesysteem
De productielocaties en het distributienet zijn in goede staat en er zijn langjarige
onderhoudsprogramma’s om dit zo te houden en waar nodig te verbeteren. De distributie van
voldoende en goed drinkwater is zowel technisch als financieel op de lange termijn gewaarborgd.
WMD heeft een vervangingsprogramma 20, dat vooral gericht is op de vervanging van
asbestcemnetleidingen die voor storingen in het leidingnet zorgen. Er zijn geen wettelijke
verplichtingen ten aanzien van het beëindigen van het gebruik van AC leidingen, zij vormen geen
gezondheidsrisico zolang zij in de grond zitten. Binnen de sector is het gebruikelijk alleen op basis van
technische levensduur AC leidingen te vervangen.
In 2009 is WMD gestart met een extra investering van 30 miljoen euro voor het vervangen van
verouderde AC leidingen vanwege het grote aantal storingen. Ondanks deze inspanningen werd in
2013 geconstateerd dat de storingen nog niet voldoende waren afgenomen. In 2013 hebben de
aandeelhouders besloten het vervangingsprogramma te versnellen en daarvoor extra middelen ter
beschikking te stellen. Inmiddels is het aandeel AC-leidingen gedaald van 38% in 2002 tot 21% in
2013. Het huidige vervangingsprogramma met bijbehorende investeringen zal ertoe leiden dat in
2020 het aandeel AC-leiding op 8% uitkomt.
3.3.3 Personeel en organisatie
Binnen de drinkwatersector werken circa 5000 mensen, waarvan 80% man. De gemiddelde leeftijd is
47 jaar. Bijna de helft van het personeelsbestand is 50+. Ongeveer 25 procent is 55 jaar of ouder en 7
procent is jonger dan 30 jaar.21
Toetsingscriterium personeel en organisatie
De samenstelling van het personeelsbestand is zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende
toegerust voor de huidige en toekomstige taak. Aandachtspunten zijn het innovatief vermogen en
de instroom van jonge medewerkers.
De personele samenstelling anno 2015 is in onderstaande tabel weergegeven.22 Daaruit blijkt dat
WMD in totaal 165 mensen in dienst heeft, waarvan 80% ouder is dan 44 jaar. Het aantal FTE’s in
2015 bedraagt 154. In 2012 was dit 160.
Leeftijd
< 25
25-34
35-44
45-54
>55
Totaal

Man
2
9
17
47
59
134

Vrouw
0
2
6
15
8
31

Totaal
2
11
23
62
67
165

Tabel 1
Samenstelling personeel WMD 2015
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Leveringsplan WMD 2012, N.L. van der Moot, juni 2012
Cao agenda voor de toekomst, Visie Werkgevers Waterbedrijven 2012, Werkgevers vereniging waterbedrijven 2012
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De ratio FTE per 1000 aansluitingen is in 2012 bij WMD 0,8. Per geleverde miljoen m3 water heeft
WMD 5,4 FTE tegen landelijk 4,7 FTE. Dit verschil heeft in elk geval te maken met het feit dat WMD
veel investeringsprojecten in eigen beheer uitvoert. Het sectorgemiddelde ziekteverzuim is 4,0 %.
WMD had in 2013 een ziekteverzuim van 4,48 %.23 In 2014 werd € 176.000 uitgegeven aan
opleidingen van medewerkers.24
WMD detacheert medewerkers via het eigen uitzendbureau Ad-Fontes op basis van de uitzend-cao
bij de verschillende BV’s die binnen de WMD groep bestaan.
WMD heeft in 2013 een toekomstvisie voor de organisatie opgesteld.25 Daarin wordt een krimp van
de formatie van 160 FTE in 2012 naar 137 FTE (117 FTE voor WMD en 20 FTE voor Ander Water) in
2020 voorzien. De personeelsreductie verloopt via natuurlijke afvloeiing wegens pensionering en
outplacement. In 2014 is de daaraan gekoppelde reorganisatie in gang gezet.
Dat WMD tot 2020 het personeelsbestand gaat reduceren, vraagt een uitgekiend personeelsbeleid
om er voor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor nieuwe instroom. Dit is nodig voor het op peil
houden van de eigen kennis en kunde en het in gang zetten van noodzakelijke innovatie. WMD werkt
met een Young Talent Pool, er zijn enkele Trainees en WMD participeert in opleidingen van Drenthe
College en Friesland College. WMD geeft aan dat het vervullen van vacatures op HBO+ niveau niet
eenvoudig is.26 De commissie vraagt zich in het verlengde hiervan af of WMD door externe
kandidaten als aantrekkelijk bedrijf wordt gezien. De beoogde krimp, de gemiddeld hoge leeftijd en
het feit dat WMD de komende jaren, afgezien van het leidinginvesteringsprogramma, geen grote
projecten voorziet, dragen hier mogelijk aan bij. Samenwerking met WLN en andere waterpartners in
Noord Nederland zou hierin wellicht kunnen helpen.
3.3.4 Risico’s
De mondiale terreurdreigingen hebben ook voor de waterbedrijven geleid tot nieuwe maatregelen
om winmiddelen en distributienetwerken te beveiligen. Op grond van de Drinkwaterwet moet het
drinkwaterbedrijf beschikken over een leveringsplan, waarin de ongestoorde levering van drinkwater
wordt gewaarborgd. Voorzieningen bij verstoringen maken daar onderdeel van uit. ILT ziet toe op de
kwaliteit van de leveringsplannen.
Toetsingscriterium Risico’s
Het bedrijf gaat adequaat om met risico’s op het gebied van (ICT) veiligheid en verstoringen.
Het WMD Leveringsplan 2012 bevat een uitgebreide risicoanalyse en een beschrijving van het
optreden bij verstoringen.27
3.3.5 Visie op de toekomst
Om goed zicht te hebben op relevante interne en externe ontwikkelingen en daarop adequaat te
kunnen reageren, is het van belang om tijdig beleid te ontwikkelen en hierover expliciet naar buiten
te treden, zodat de omgeving daar op tijd op in kan spelen.
Toetsingscriterium toekomstvisie
Er is een visie op de toekomst van het eigen bedrijf en deze is in samenspraak met relevante
partners tot stand gekomen.
23
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Mondelinge mededeling directeur WMD.
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WMD heeft een beleidsplan waarin de visie op de toekomst wordt toegelicht.28 Alle relevante
thema’s komen in het plan op hoofdlijnen aan de orde. Een beleidsevaluatie van de periode
voorafgaand aan het beleidsplan ontbreekt. Het beleidsplan bevat een programma waarvan
onderdelen niet zo concreet zijn uitgewerkt, dat na verloop van tijd kan worden nagegaan of het
gewenste resultaat is bereikt. Dit beleidsplan wordt in 2015 geactualiseerd.
3.3.6. Governance
De OECD pleit voor een versterking van onafhankelijke verantwoordingsmechanismen voor
transparantere informatie en monitoring van prestaties in het Nederlandse waterbeheer.29 Het gaat
om onafhankelijk toezicht, transparante informatie voor belanghebbenden en eerlijke mechanismen
voor verdeling van kosten en risico’s.
De drinkwatersector organiseert via de VEWIN de brede belangenbehartiging in zowel Nederland als
Europa. VEWIN heeft daarvoor een lobbyagenda opgesteld.30 Daarnaast zijn waterbedrijven actief in
de eigen regio om waterkwaliteit veilig te stellen en het goed functioneren van de
drinkwatervoorziening ook op lange termijn mogelijk te maken. Daarbij is de volgende bepaling uit
de Drinkwaterwet zeer behulpzaam: “…..geldt de duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang. “
Toetsingscriterium Governance
De governance structuur voldoet aan de wettelijke vereisten en functioneert naar behoren.
AVA
WMD is een overheidsNV. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) is bij wet het
belangrijkste orgaan. De aandeelhouders zien toe op de belangen van de Drentse klanten.
De provincie Drenthe heeft 50% van de WMD-aandelen, de Drentse gemeenten (afgezien van
Meppel) hebben aandelen naar rato van het aantal inwoners. In 2013 ontvingen de aandeelhouders
het statutair maximaal toegestane dividend ter grootte van 3%, zijnde de wettelijke rente per 1
januari 2013, van het geplaatste aandelenkapitaal aan aandeelhouders.31
RVC
De aandeelhouders benoemen de leden van de raad van commissarissen (RvC). De RvC is primair
gericht op de continïteit van de onderneming. De RvC bestaat uit zes leden, drie op voordracht van
de gemeenten, één op voordracht van Gedeputeerde Staten en twee leden op voordracht van de
Ondernemingsraad. In de RvC zaten in 2013 alleen mannen, in 2014 is een vrouw toegetreden. Bij de
WMD RvC is ook het toezicht op NoordWater BV ondergebracht. Op het toezicht op de Ander Water
activiteiten wordt in hoofdstuk 4 ingegaan.
Statuten
In de WMD statuten 32 is de positie van de aandeelhouders, raad van commissarissen en bestuurder
vastgelegd. De RvC is binnen de omlijning van de statuten verantwoording schuldig aan de AVA.
Artikel 21 van de statuten vermeldt “alles wat niet direct tot de bevoegdheid van de RvC of de
Directie hoort, behoort tot de AVA. “
In november 2014 zijn de WMD statuten, het directiestatuut, het Reglement van de RvC en dat van
de auditcommissie geactualiseerd en geconformeerd aan de Code Tabaksblat.33 Een belangrijk
28
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onderdeel in de gewijzigde statuten is artikel 3, lid 1 en 2 van het Reglement, waarin gesteld wordt
dat elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling
van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets.
Artikel 2 stelt vervolgens dat de raad een profielschets opstelt van zijn omvang en samenstelling,
rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid
en de achtergrond van de commissarissen. Op grond van hetzelfde artikel is er tenminste één
financieel expert in de raad. De profielschets van de RvC dient openbaar te zijn.
Bestuurder
WMD heeft gekozen voor een eenhoofdige bestuurder.
De commissie heeft zich afgevraagd of de huidige governance voldoet en naar behoren functioneert.
Daarbij heeft zij zich laten leiden door de volgende waarnemingen.
 Aandeelhouders gaven in de gesprekken aan dat het voor hen moeilijk is om voldoende zicht te
krijgen op het bedrijf WMD. Zij voelen zich niet allemaal in staat om de rol van aandeelhouder
goed in te vullen.
 De WMD statuten bieden weinig houvast als het gaat om de rolverdeling tussen aandeelhouders
en de RvC. Uit de gesprekken kreeg de commissie de indruk dat er ook in de praktijk bij de RvC en
de AVA te weinig helderheid is over de wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden.
 Begin 2015 zijn de commissarissen nog niet allemaal geselecteerd vanwege relevante specifieke
expertise op terreinen die voor het bedrijf WMD van belang zijn, zoals drinkwatervoorziening en
financiën.
 Begin 2015 hebben de commissarissen een overwegend Drentse bestuurlijke betrokkenheid. De
afgelopen jaren is landelijk de maatschappelijke gevoeligheid voor het onafhankelijk kunnen
functioneren van toezichthouders toegenomen. RvC leden met een sterke binding met het lokale
bestuur kunnen daardoor makkelijker in een belangenconflict terecht komen. Dit is een risico
voor het imago van WMD en de betreffende personen.
 De commissie heeft geen openbaar gemaakte profielschetsen aangetroffen.
 Door zowel de RvC als door enkele aandeelhouders is gewezen op de verdeling van de aandelen
tussen de provincie Drenthe en de gemeenten. Omdat de provincie beschikt over de helft van de
aandelen en een dito positie in de stemverhoudingen heeft, zijn er zonder instemming van de
provincie geen besluiten te nemen.
Dit alles brengt de commissie tot de constatering dat de statuten en reglementen zijn geactualiseerd,
maar dat de implementatie daarvan deels nog moet plaatsvinden. Ook is de verdeling van rollen en
verantwoordelijkheden nog onvoldoende scherp. De commissie concludeert dan ook dat de
governance van WMD nog niet naar behoren kan functioneren.
3.3.7 Conclusie kwetsbaarheid
WMD heeft de bedrijfsinfrastructuur over het algemeen goed op orde en heeft zicht op de
noodzakelijke investeringen om ook op de langere termijn op een goede manier te kunnen blijven
voorzien in de drinkwatervoorziening. WMD is kwetsbaar als het gaat om het personeelsbestand,
vanwege de krimpdoelstellingen voor de komende jaren, de vergrijzing en het moeilijk kunnen
vervullen van vacatures op HBO+ niveau.
Ten aanzien van de governance concludeert de commissie dat de governance van WMD niet naar
behoren functioneert. Het betreft de volgende punten:
 De samenstelling van de RvC voldoet (nog) niet aan de reglementen. Profielschetsen ontbreken.
De raad ontbeert een aantal voor het bedrijf relevante specifieke deskundigheden.
 Er zijn teveel commissarissen met een stevige achtergrond in de Drentse bestuurlijke
samenleving, waardoor belangenconflicten niet zijn uit te sluiten.
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3.4

De rolverdeling tussen RvC en AVA is niet scherp.
De aandeelhouders hebben moeite hun rol te vervullen.

Kosten

Internationaal wordt verwacht dat de kosten voor de bereiding van drinkwater gaan stijgen vanwege
verslechterende waterkwaliteit, klimaatveranderingen en omvangrijke vervangingsinvesteringen. De
Nederlandse drinkwater sector wordt internationaal beschouwd als een efficiënte en effectieve
sector.34 De Drinkwaterwet geeft vrij precies aan welke factoren bij het bepalen van de tarieven een
rol mogen spelen en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), mede op advies van de Autoriteit
Consument & Markt, houdt daar toezicht op. Daarnaast is er de landelijk verplichte benchmark. Met
name de benchmark heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de prijs van het drinkwater in
Nederland sinds 1997 per aansluiting (gecorrigeerd voor inflatie) met 35% is gedaald.35 De sector
voorziet een verdere verlaging.

3.4.1 Kosten WMD
Toetsingscriteria kosten
 Drinkwater wordt geproduceerd en gedistribueerd tegen de laagst mogelijke kosten: de
tarieven en de tariefontwikkeling zijn vergelijkbaar met die van andere waterbedrijven die
grondwater als grondstof voor drinkwater gebruiken.
 Het bedrijf is financieel gezond. De tarieven zijn transparant, kostendekkend en niet
discriminerend, de solvabiliteit is voldoende en de lange termijn financiële ontwikkeling is
gezond.
De WMD tarieven liggen onder het gemiddelde voor zowel eenpersoonshuishoudens als voor
gemiddelde huishoudens.36 Hetzelfde geldt voor middelgrote en grote zakelijke klanten. Alleen voor
kleine zakelijke klanten ligt het tarief (iets) boven het gemiddelde. Voor huishoudens met een
gemiddeld verbruik is alleen WBG iets goedkoper. WMD verwacht geen tariefstijging binnen de
komende beleidsperiode van 5 jaar.37 Voor grootverbruikers stijgen de tarieven tot 2017 wat meer
vanwege een nieuwe tariefstructuur en daarna jaarlijks tot 1% per jaar.
De ontwikkeling van de totale kosten (gemeten per aansluiting of per m3) is in 2011-2013 gunstiger
dan het sectorgemiddelde. In de jaren daarvoor zijn de kosten harder gestegen dan gemiddeld in de
sector. Toch liggen in 2013 de kosten (gemeten per aansluiting of per m3) bij maar twee bedrijven
lager dan bij WMD. Maar dat valt ook te verwachten: naast WMD zijn er maar drie andere
grondwaterbedrijven. WMD heeft als enige een grondwateraandeel van 100% en moet dus ook wel
één van de goedkoopsten zijn.
Uit het jaarverslag 2013 is af te leiden dat de tarieven kostendekkend zijn. Het financiële resultaat is
positief. Het Financieel Plan 2015, met prognoses tot en met 2019, is gebaseerd op redelijke
aannamen. WMD heeft in het kader van de samenwerking in de waterketen aangegeven tot en met
2020 3,9 miljoen euro per jaar te willen besparen, waarvan tot en met 2012 al 2,4 miljoen euro is
gerealiseerd. Een belangrijk deel daarvan wordt gevonden in besparing op FTE’s, die middels
herstructurering van de organisatie wordt gerealiseerd.
34
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Er is sprake van een investeringspiek rond 2015 vanwege het versneld vervangen van
asbestcementleidingen en de aanleg van nieuwe transportleidingen naar Groningen. De
financieringslasten blijven houdbaar. Uitgangspunt van het Financieel Plan 2015 is een lange rente
van 4%, wat de commissie redelijk vindt. De solvabiliteit bedraagt 27% en zal conform het financieel
Plan 2015 binnen 2-3 jaar oplopen tot 30%.38
WMD staat garant voor een lening van NieuWater BV van 19 miljoen euro en voor
betalingsverplichtingen van de Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië met betrekking tot een
lening van 5,5 miljoen euro. Ter vergelijking: de schuldenlast van WMD zelf is ruim 100 miljoen euro.
Ten opzichte van de oorspronkelijk plannen, waarbij deze laatste lening uit de verkoop van de
Indonesische waterbedrijven zouden worden afgelost, zijn wijzigingen opgetreden. Er moeten
daarom voorzieningen worden getroffen om dit op te vangen. De omvang daarvan wordt beïnvloed
door economische en politieke ontwikkelingen maar de omvang zal naar verwachting niet zodanig
zijn dat de financiële positie van WMD daardoor in gevaar komt. De RvC is bezig om meer
duidelijkheid en zekerheid op dit dossier te krijgen (zie ook hoofdstuk 4) .
Verder is WMD aansprakelijk voor leningen van VOF Anloo en VOF Hondsrug. De omvang hiervan is
de commissie niet bekend, waardoor het bijbehorende risico door de commissie niet is in te
schatten.
3.4.2 Conclusie kosten
De commissie constateert dat WMD wat betreft de drinkwateractiviteiten een gezond financieel
bedrijf is met adequate tarieven. De noodzakelijke extra investeringen in het leidingnet zijn
onderdeel van het investeringsplan en kunnen binnen de financiële kaders worden opgevangen.
Als het gaat om de Ander Water activiteiten van WMD, waaronder de activiteiten in Indonesië, is de
commissie minder positief. De commissie constateert op dit punt een gebrek aan toegankelijke en
transparante financiële informatie. Uit de beschikbare informatie leidt de commissie af dat er reële
financiële risico’s bij de Indonesië-activiteiten bestaan. Die zijn niet goed in kaart gebracht. Het
voornemen van WMD om de deelname aan de waterbedrijven in Indonesië tussen 2017 en 2020 te
beëindigen, wordt door de commissie dan ook van harte ondersteund. Dit geldt ook voor het
voornemen om de twee consultancybedrijven in Indonesië (PT Iwona Prima Consult en PT WLN)
binnen 5-7 jaar grotendeels te verzelfstandigen.39 In hoofdstuk 4 Ander Water, wordt hier verder op
ingegaan.

3.5

Conclusie en aanbevelingen positie WMD in de drinkwatersector

De commissie komt op basis van de analyse tot de conclusie dat WMD een goed functionerend
drinkwaterbedrijf is, dat de inwoners van Drenthe nu en in de toekomst voldoende en schoon
drinkwater kan leveren tegen een relatief lage prijs. Het bedrijf staat er wat betreft de
drinkwateractiviteiten financieel goed voor en is actief op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. De commissie ziet een aantal punten waar de komende jaren in het
bijzonder aandacht aan moet worden besteed:
 Uitvoering van het vervangingsprogramma AC leidingen. Dit is een belangrijke opgave voor de
komende jaren.
 Doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteemnaar niveau 3 op relatief korte termijn
is mogelijk en gewenst.
38
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Personeelsbeleid: WMD moet zorgen voor het hebben en houden van voldoende gekwalificeerd
personeel en dus voldoende nieuwe instroom. Dit vraagt om een uitgekiend en
ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. De commissie gaat er vanuit dat WLN, als
waterkenniscentrum, een bijdrage zal leveren aan het op peil houden van de technologische
kennis.
Dienstverlening: er is ruimte om de dienstverlening naar de gebonden klant, waaronder de
digitale contacten en een onafhankelijk opererend klantenpanel met een onafhankelijke
voorzitter, uit te bouwen.

De commissie is daarnaast van mening dat de governance momenteel nog niet naar behoren
functioneert. De statuten en reglementen zijn geactualiseerd, maar moeten deels nog worden
geimplementeerd.
Zo moet het functioneren van de aandeelhouders worden versterkt. Hier ligt een taak voor de
organisatie WMD door de transparantie en de informatievoorziening voor de aandeelhouders te
verbeteren. Daarnaast zouden zowel de RvC als de AVA zich meer inhoudelijk in hun statutaire rol
kunnen verdiepen en moet er meer oog zijn voor de wederzijdse rol en verantwoordelijkheid.
In aanvulling hierop zou voor een actievere opstelling van de aandeelhouders de bestaande
stemverhouding ten gunste van de gemeentelijke aandeelhouders gewijzigd kunnen worden. Er zijn
vergelijkbare bedrijven waarbij de stemverhouding is aangepast om dominantie van één of meerdere
partijen te voorkomen. De verdeling van de aandelen hoeft daarbij niet te worden gewijzigd.
In de RvC ontbreekt anno 2015 voldoende specifieke deskundigheid, terwijl de verwevenheid met de
Drentse (bestuurlijke) samenleving erg groot is. Het publiek werven van commissarissen op basis van
profielschetsen zou zo snel mogelijk opgepakt moeten worden. Om de band met het lokaal bestuur
in stand te houden zou een lid namens de Vereniging van Drentse Gemeenten kunnen worden
voorgedragen.
Het is belangrijk dat er in de organisatie een goed samenspel is tussen de RvC en de bestuurder van
de onderneming enerzijds en tussen de bestuurder en het management anderzijds. Countervailing
power is belangrijk voor een organisatie. Het is aan de RvC om ook hierop toe te zien.
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4. Ander Water
4.1

De activiteiten

Onder “ Ander Water” wordt volgens VEWIN verstaan: water, niet van drinkwaterkwaliteit. Dit kan
gedeeltelijk gezuiverd water zijn of water dat geoptimaliseerd is naar de wensen van de zakelijke
klant. Het leveren van Ander Water is geen wettelijke taak.
WMD wil voor industriële bedrijven duurzame alternatieven voor grond- en drinkwater ontwikkelen.
WMD heeft alle Ander Water activiteiten ondergebracht in de BV NoordWater. Daarnaast neemt
WMD (50%) met WBG (50%) deel in BV WLN. WBG en WMD hebben de watertechnologie en de
waterkwaliteitsbewaking ondergebracht in WLN.
In onderstaande figuur zijn de dochtermaatschappijen van WMD weergegeven in de structuur, zoals
deze in 2015 volgens WMD vorm gegeven gaat worden. 40 Deze structuur is de laatste jaren nogal in
beweging. De plek van het Waterkwaliteitscentrum (WKC) is met het afbreken van de fusie tussen
WLN en de waterschapslaboratoria nog een discussiepunt. Vooralsnog wordt de huidige situatie
gehandhaafd.

Figuur 5
WMD en dochtermaatschappijen
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De Ander Water activiteiten van WMD zijn ondergebracht in de BV NoordWater. Daaronder vallen
verschillende BV’s: NieuWater, E-Qua en BètaWater. Onder de BV BètaWater vallen weer diverse
andere activiteiten en aparte rechtspersonen.

1. NieuWater
WMD en waterschap Velt en Vecht hebben samen de BV NieuWater (elk 50 % aandeelhouder)
opgericht en samen een fabriek gebouwd waar gezuiverd afvalwater wordt opgewerkt tot ultra puur
water dat door de NAM in Schoonebeek wordt gebruikt bij de oliewinning. De bedoeling is de
activiteiten van NieuWater uit te breiden naar de Twentse markt.
2. E-Qua (100% eigendom van NoordWater)
In 2013 is onder NoordWater BV een nieuwe BV opgericht ten behoeve van de levering van
laagwaardige warmte uit drinkwater in combinatie met Warmte Kracht Koppeling en een
elektriciteitslevering aan Dierenpark Emmen en omgeving.
3. BètaWater (100 % NoordWater)
Binnen BètaWater zijn de activiteiten ondergebracht op het gebied van
 Gietwaterlevering aan tuinders in Erica en Klazienaveen. Hiervoor is een aparte BV GietWater
(100 % NoordWater) opgericht.
 Levering industriewater (Cabot, voorheen Purit).
 Diverse activiteiten voor het Dierenpark Emmen, waaronder het zuiveren van afvalwater tot
herbruikbaar water in de waterfabriek.
 Terreinonderhoud voor alle gronden die in bezit zijn van WMD en terreinbeheer voor de
golfbaan Drentsche Golf& Country Club BV (DGCC, 20% NoordWater).
 Bottelarij Het Hunzedal, waar nooddrinkwater voor de Nederlandse waterleidingbedrijven wordt
gebotteld en waar bronwater wordt gebotteld voor de commerciële markt. BètaWater verzorgt
voor de VOF Hondsrug en de VOF Anl‘eau de exploitatie.
 Voor de activiteiten in Indonesië is binnen BètaWater een aparte dochter opgericht, IndoWater
(100 % NoordWater). WMD heeft in vijf steden in Oost-Indonesië de drinkwatervoorziening op
gang gebracht en participeert daar in vijf waterleidingmaatschappijen via de BV Tirta Drenthe
(TAD). Daarnaast heeft WMD twee dochters: PT Inowa Prima Consult en PT WLN. Beide bedrijven
leveren technische en technologische ondersteuning aan de waterbedrijven en verlenen op
commerciële basis diensten aan industrie en lokale overheden. Inowa is voor 75 % eigendom van
Indowater (25 % Witteveen en Bos). PT WLN is voor 60 % eigendom van IndoWater.
Tussen de BV ‘s en WMD bestaan allerlei verbanden. Op basis van marktconforme contracten
worden onderling diensten verricht. WMD detacheert medewerkers via het eigen uitzendbureau AdFontes op basis van de uitzend-cao bij de verschillende BV’s die onder NoordWater vallen.
WMD/NoordWater verpacht grond aan Dierenpark Emmen. Tussen BètaWater en de DGCC is een
onderhoudscontract afgesloten.Bij NieuWater gedetacheerde WMD medewerkers verrichten diverse
activiteiten voor BètaWater, ten behoeve van de gietwaterlevering, Cabot en Dierenpark Emmen.
WMD is de enige aandeelhouder van NoordWater BV. NoordWater heeft geen aparte RvC. De RvC
van WMD houdt in aparte vergaderingen toezicht op NoordWater. De WMD-directeur treedt namens
Noord Water op als aandeelhouder in de verschillende dochters van NoordWater en wordt daartoe
gemachtigd door de RvC van WMD. De directeur van WMD is tevens de directeur van NoordWater
BV. De bestuurder van de onderliggende BV’s (E-Qua, IndoWater en BètaWater) is de rechtspersoon
NoordWater BV. Besluiten van deze BV’s zijn onderhevig aan goedkeuring/instemming van de RvC
WMD.
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Indonesië
De commissie heeft gemerkt dat de activiteiten van WMD in Indonesië bij veel gesprekspartners
vragen oproepen. Deze vragen hebben betrekking op de motivatie voor deze activiteiten, de
uitvoering daarvan en de daaraan mogelijk verbonden financiële, bestuurlijke en communicatieve
risico’s. De aandeelhouders gaven aan geen goed zicht te hebben op dit dossier.
De commissie heeft zich verdiept in de haar ter beschikking gestelde documenten. Daaruit komt het
beeld naar voren dat WMD vanaf 1994 betrokken is bij het verbeteren van de drinkwatervoorziening
in Oost-Indonesië. Dit is, o.a. vanwege de verbondenheid met de Drentse Molukse samenleving,
begonnen met de samenwerking met het waterbedrijf in Ambon en geleidelijk uitgebreid naar
andere steden. De vorm en de omvang van deze inzet is in de loop der jaren steeds veranderd.41 De
commissie heeft geprobeerd om de gekozen structuur, de onderlinge relaties, de lopende
verplichtingen en financiële en communicatieve risico’s situatie helder in beeld te krijgen. De
conclusie is dat het Indonesië-dossier buitengewoon complex is gestructureerd, ondoorzichtig en
voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden als het gaat om governance en risico’s. In hoofdstuk 3
van dit rapport is al vermeld dat er voorzieningen moeten worden getroffen voor het afbouwen van
deze deelnames.
Uit de gesprekken en de documenten blijkt ook dat de RvC en meer specifiek de auditcommissie
bezig is om helderheid te krijgen over de feitelijke betrokkenheid van WMD in Indonesië. Het betreft
een complexe en gevoelige materie, waarover bij diverse externe partijen, maar ook
aandeelhouders, minder positieve beelden leven. Het lijkt de commissie dan ook verstandig om er
voor te zorgen dat de kwaliteit van de informatie niet ter discussie staat. Externe toetsing zou daarbij
ook in het verleg met de AVA een belangrijke rol kunnen spelen.
Inmiddels heeft de RvC ook al een aantal concrete stappen gezet om meer grip krijgen op deze
activiteiten. Zo is in mei 2014 een nieuw contract afgesloten tussen Tirta Drenthe BV, WMD en de
Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië (SWOI). Deze stichting beheert middelen die destijds door
het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking beschikbaar zijn gesteld. SWOI leent deze middelen
uit aan de Indonesische waterbedrijven waarin Tirta Drenthe, en dus WMD, belangen heeft van 51%.
De directeur van WMD is bestuurslid van de Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië.
De RvC van WMD heeft het voornemen om de deelname van WMD in de Indonesische
waterbedrijven de komende 5 jaar conform de contractduur van de verschillende
samenwerkingscontracten af te bouwen. Verwacht wordt dat dit tussen 2017 en 2020 gerealiseerd
wordt. WMD verwacht ook de twee consultancybedrijven in Indonesië (PT Iwona Prima Consult en
PT WLN) binnen 5-7 jaar grotendeels te verzelfstandigen.42 De commissie ondersteunt deze
voornemens.

4.2

Criteria voor Ander Water

De Commissie heeft de Ander Water activiteiten bekeken aan de hand van drie criteria:
1. De organisatie, het bestuur en de verantwoording van de Ander Water activiteiten is helder
en voldoet aan de wettelijke vereisten.
2. Er is een duidelijke toegevoegde waarde van de Ander Water activiteiten voor de
kernactiviteiten van WMD.
41
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3. De risico’s van Ander Water zijn beperkt en afgedekt voor WMD op financieel,
organisatorisch en communicatief vlak.
Ad. 1 De organisatie, het bestuur en de verantwoording van de Ander Water activiteiten is helder
en voldoet aan de wettelijke vereisten.
Als drinkwaterbedrijven commerciële taken verrichten, dan moeten deze juridisch en financieel
gescheiden zijn van de publieke taak. Hiermee wordt voorkomen dat kapitaal van het publieke bedrijf
wordt ingezet voor commerciële activiteiten (kruissubsidie, oneerlijke concurrentie) en dat risico’s
van de commerciële activiteiten worden afgewenteld op de gebonden klanten van het publieke
bedrijf.
De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat de drinkwaterbedrijven zich aan deze regels
houden. WMD is vanaf 2011 bezig om deze wettelijke vereisten toe te passen op de Ander Water
activiteiten. Het omgekeerde mag wel: een bijdrage vanuit de Ander Water activiteiten aan de
drinkwatervoorziening, uiteraard zonder dat de publieke activiteit afhankelijk wordt van deze
inkomsten. Voor zover de commissie kon nagaan, wordt dit bij WMD nog niet toegepast en wordt de
winst uit Ander Water projecten binnen de BV’s gehouden, hetgeen bestedingsdruk tot gevolg kan
hebben. Bij positieve resultaten uit Ander Water gaat dit in de toekomst mogelijk wel gebeuren.43
De commissie heeft in de haar ter beschikking gestelde documenten beperkt informatie kunnen
vinden over de organisatie van de verschillende BV’s, de governance en in relatie daarmee de
financiële verantwoording.
Er is naar het oordeel van de commissie een complex stelsel ontstaan, waarvan de onderdelen op
diverse manieren met elkaar zijn verbonden. Het volledig in kaart brengen van deze verbanden en de
daarmee samenhangende financieringsstromen behoorde niet tot de opdracht van de commissie,
maar de commissie constateert wel dat op het gebied van Ander Water activiteiten transparantie
een zwak punt is. Dit sluit aan bij de indruk die ook diverse stakeholders in de interviews met de
commissie hebben weergegeven.
In de WMD statuten, reglementen RvC en het directiestatuut is geregeld dat de bestuurder WMD
optreedt als aandeelhouder in de verschillende dochters van NoordWater en voor de daartoe
relevante besluiten gemachtigd wordt door de RvC van WMD. Daar waar de aandeelhouder wettelijk
het hoogste orgaan is, lijkt dit de commissie een wat vreemde regeling. De commissie adviseert om
dit in lijn te brengen met de governancecode. Wat betreft de positie van de directeur in de Stichting
Waterprojecten Oost-Indonesië (SWOI) adviseert de commissie de verantwoordelijkheden duidelijker
te scheiden.
Ad 2 Er is een duidelijke toegevoegde waarde van de Ander Water activiteiten voor de
kernactiviteiten van WMD
Uit diverse documenten komt naar voren dat de Ander Water activiteiten een belangrijke
maatschappelijke meerwaarde op diverse terreinen hebben voor Drenthe en voor Indonesië. De
commissie vindt het jammer dat deze meerwaarde wat uit het zicht raakt, vanwege het onbehagen
in de omgeving van WMD dat door het ontbreken van transparantie is ontstaan.
Zonder aan de meerwaarde van de activiteiten in Nederland als in Indonesië afbreuk te willen doen,
vraagt de commissie zich af in hoeverre de Ander Water activiteiten voor de kernactiviteiten van
WMD toegevoegde waarde hebben.
Zij ziet daarin in elk geval de mogelijkheden voor het zittende personeel om zich te blijven
ontwikkelen door mee te werken aan nieuwe concepten en nieuwe vraagstukken, die zich bij het
moederbedrijf WMD niet zo veel meer aandienen. Daarnaast is er rond het beheer van de golfbaan
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bij Assen en het Dierenpark een directe relatie met de adequate bescherming van de
drinkwaterwinning.
De commissie mist echter een kader dat gebruikt wordt bij het besluit om bepaalde Ander Water
activiteiten op zetten, uit te bouwen dan wel weer af te stoten. Er lijkt momenteel op dit terrein geen
helder beleid te zijn.
Ad 3 De risico’s van Ander Water zijn beperkt en afgedekt voor WMD op financieel, organisatorisch
en communicatief vlak.
Van de deelnemingen levert alleen NieuWater een significant resultaat op, namelijk € 500.000 euro
in 2012 en 515.000 in 2013. Samen leveren de deelnemingen een resultaat op van € -3.000 in 2012
en € 350.000 in 2013. Het financieel plan 2015 gaat uit van een resultaat van € 350.000 in 2019.
In verhouding tot de jaarlijkse opbrengsten van 30 miljoen euro uit de verkoop van drinkwater, is dit
een zeer bescheiden resultaat, waar weinig financieel risico uit zal voortvloeien.
De commissie is van mening dat met name de activiteiten in Indonesië vragen oproepen en in feite al
imagoschade voor WMD hebben veroorzaakt. Ook de activiteiten in Emmen hebben tot veel vragen
geleid. Ook zijn de financiële risico’s rondom deze activiteiten niet verwaarloosbaar (zie hoofdstuk 3.

4.3

Conclusie en aanbevelingen Ander Water

Al met al is er een weinig transparante situatie ontstaan rondom activiteiten die op zichzelf
maatschappelijk betekenis hebben. Deze transparantie is uiterst noodzakelijk, zodat stake- en
shareholders hier goed zicht op hebben. Speciale aandacht is nodig voor de governance waarbij de
rolverdeling tussen RvC en AVA goed moet worden onderscheiden.
De commissie beveelt aan om een heldere visie op Ander Water in relatie tot de kernactiviteiten te
ontwikkelen. Deze visie vormt de basis voor de te maken strategische keuzes zoals de selectie van de
te ontwikkelen dan wel af te bouwen activiteiten, de selectie van eventuele samenwerkingspartners,
de aard en de omvang van de eigen bijdrage en de organisatievorm. Deze visie zou naar het oordeel
van de commissie in elk geval uitgangspunten moeten bevatten op het gebied van:
 De toegevoegde waarde van de Ander Water activiteiten voor de drinkwatervoorziening op
het gebied van kennis, kwaliteit of kosten;
 De kostendekkendheid;
 De entiteit en aansturing van de activiteiten;
 Het risicprofiel;
 Relatie tot vergelijkbare activiteiten door marktpartijen (marktverstoring).
Een diepgaande bezinning op de Ander Water activiteiten is uiterst gewenst. De commissie
ondersteunt de voornemens van de RvC om de activiteiten in Indonesië af te bouwen. Mogelijk dat in
de toekomst aangesloten kan worden bij een landelijke samenwerkingsorganisatie voor buitenlandse
projecten.
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5. WMD en de waterketen
5.1

Landelijke ontwikkelingen

De waterketen bestaat uit de productie en levering van drinkwater (waterbedrijven), het afvoeren
van rioolwater (gemeenten) en het zuiveren daarvan (waterschappen), in de context van het gehele
watersysteem. Er wordt binnen Nederland gewerkt aan zowel centrale als meer decentrale
oplossingen om de waterketen zoveel mogelijk sluitend te maken. Doel is bij te dragen aan een
circulaire economie, waarbij de herbruikbaarheid van grondstoffen en het behoud van natuurlijke
hulpbronnen uitgangspunt zijn en waardecreatie in iedere schakel van het systeem wordt
nagestreefd. Dit sluit aan bij de ook internationaal vrij breed gedragen toekomstvisie op de circulaire
economie..44 Ook in Noord-Nederland zijn er mogelijkheden voor technologieën die de circulaire
economie in de waterketen bevorderen. Voorbeelden zijn warmteterugwinning van koelwater,
verwerken van reststromen van aardappelzetmeel en de combinatie van water en energie. Dit vraagt
om een domein overstijgende samenwerking tussen diverse waterketenpartners.
Samenwerking in de waterketen wordt al lange tijd nagestreefd. In het landelijk Bestuursakkoord
Water (BAW, 2011) zijn afspraken vastgelegd over regionale samenwerking in de waterketen.
Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en waterbedrijven kunnen, zo hebben diverse
studies aangetoond, leiden tot kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en vermindering van
kwetsbaarheid.45 De bijdrage vanuit de drinkwatersector ligt vooral in de inzet van kennis en ervaring
op gebied van assetmanagement, planvorming, klantcontacten en operationele taken. Daarnaast kan
de investeringsprogrammering onderling worden afgestemd (werk-met-werk maken).
De onafhankelijke visitatiecommissie (Commissie Peijs) heeft de vorderingen op het gebied van de
waterketensamenwerking onderzocht. In het eindrapport gaat de commissie in op het ambitieniveau
van de kostenbesparing, de concreetheid van de plannen, het handhaven van de kwaliteit en de
mate van implementatie.46 De visitatiecommissie constateert dat de afgesproken doelen en
besparingen in 2020 gehaald kunnen worden. De waterbedrijven zullen ook de aangegeven
besparing van 70 miljoen euro per jaar gaan halen, al worden die niet zozeer door samenwerking dan
wel vanwege autonome processen gerealiseerd. Dit geldt ook voor WMD.
In 2006 is rondom Amsterdam het waterketenbedrijf Waternet gevormd. Waternet levert
drinkwater, zuivert afvalwater en zorgt voor veilig en schoon oppervlaktewater, in opdracht van
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Drinkwater en afvalwater zijn
bedrijfsmatig samengevoegd in één afdeling. De watersysteemtaken en ruimtelijke ordening vallen
onder de gekozen besturen. Deze samenwerking heeft volgens Waternet geleid tot een jaarlijkse
besparing van 16 tot 20 miljoen door de bundeling van storingsdienst, ICT, HRM, ingenieursbureau,
magazijn en het klantcontactcentrum.47
Er zijn intussen diverse vormen waarin de watersamenwerking wordt gegoten. Het succes daarvan is
wisselend.48 Bij veel van de samenwerkingsverbanden valt op dat de winst vooral in de
44 A New Planning and Design Paradigm to Achieve Sustainable Resource Recovery from Wastewater, J. Guest en S.
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afvalwaterketen en dus bij gemeenten en waterschappen wordt gerealiseerd. De toegevoegde
waarde van en voor de drinkwaterbedrijven is duidelijk veel minder. De visitatiecommissie dringt aan
op verbreding van de samenwerking naar de drinkwaterbedrijven.

5.2

De regionale waterketen

Binnen het voorzieningsgebied van WMD zijn vier waterschappenactief: Noorderzijlvest, Hunze en
Aa’s, Reest en Wieden en Vechtstromen (zie figuur 5). Samenwerking in de waterketen gebeurt in
drie regio’s.

Figuur 5
De beheergebieden van vier waterschappen in Drenthe

Noorden
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zijn in 2011 gestart met Samenwerking Waterketen GroningenDrenthe, waarin naast de beide waterschappen 27 gemeenten uit Groningen en Noord-Drenthe,
WMD en WBG participeren.49 Begonnen is met een verkenning van de kansen die er zijn om tot
kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid te komen. Vervolgens is
nagedacht over de aanpak. In 2014 is een uitvoeringstructuur ontwikkeld waarbij het gebied in zeven
clusters is verdeeld. Per cluster is er een coördinator en deze is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de waterakkoorden en afvalwaterplannen. WMD doet mee aan de overkoepelende regiegroep,
maar is geen lid van één van de zeven clusters.
WMD, WBG, WLN en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest hebben de afgelopen
periode hard gewerkt aan het samenbrengen van de laboratoriumfaciliteiten en technologische
advisering in het Waterkwaliteitscentrum (WKC). In maart 2015 is de fusie afgeblazen, nadat
49

http://www.waterketengroningendrenthe.nl

31

gebleken was dat fiscale hindernissen niet konden worden weggenomen. Met dit WKC had de
verdere uitbouw van de samenwerking in de noordelijke waterketen met name op technologie
gebied en innovatie een stevige impuls kunnen krijgen. Het is nog te vroeg om te zeggen welke
gevolgen deze meest recente ontwikkeling zal hebben.
Zuidoosten
In het zuidoosten van Drenthe is in februari 2014 het Regionaal Bestuursakkoord (Afval)waterketen
Noordelijke Vechtstromen getekend tussen het Waterschap Vechtstromen, de gemeenten BorgerOdoorn, Emmen, Coevorden, Ommen en Hardenberg en WMD. Partijen hebben samen de ambitie
om kosten in de (afval)waterketen te besparen en streven daarbij naar het in het feitenonderzoek
berekende besparingspotentieel van ten minste € 2 miljoen per jaar en eventuele extra
besparingsmogelijkheden. Dit is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2013-2016.50 Er is een
projectstructuur opgezet waarbij WMD kennis en expertise inbrengt waar dit relevant is. Het
uitvoeringsprogramma definieert een aantal projecten waar WMD in participeert, o.a. op het gebied
van planvorming, storingsdienst en investeringsstrategie. De deelname aan deze projecten vanuit
WMD is in de praktijk beperkt.
WMD heeft met waterschap Vechtstromen NieuWater BV opgericht (zie hoofdstuk 4). NieuWater BV
heeft een waterfabriek gebouwd voor het verwerken van gezuiverd afvalwater tot ultra puur water
dat vervolgens door de NAM wordt gebruikt bij de oliewinning. WMD wil met NieuWater de plek op
de industriewatermarkt verder uitbouwen.
Zuidwesten
Vanaf 2011 werken het waterschap Reest en Wieden en de gemeenten Hoogeveen, Meppel,
Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en De Wolden samen om de afspraken uit het
Bestuursakkoord Water uit 2011 over een doelmatiger waterbeheer te realiseren. Zij werken aan een
gezamenlijk regionaal afvalwaterketenplan (AWKP) voor de periode 2016-2021. WMD en Vitens
nemen niet deel aan deze samenwerking.

5.3

Conclusie en aanbevelingen waterketen

Uit de bovenstaande beschrijving komt het beeld naar voren dat WMD actief is als het gaat om
samenwerken met waterschappen rond watertechnologie en Ander Water activiteiten. Deze
samenwerking kent vaak een vakinhoudelijke basis. WMD is minder actief betrokken in (overleg-)
structuren waarin gemeenten en waterschappen de waterketensamenwerking organisatorisch en
beleidsmatig vormgeven.
De matige betrokkenheid van WMD in breed opgezette samenwerkingsstructuren rondom de
waterketen is niet uniek. Uit een recent onderzoek naar de vorderingen in diverse regio’s, waaronder
die in Groningen en Drenthe, blijkt dat de rol van de waterbedrijven in het proces van samenwerking
in de waterketen vrij beperkt is.51 Gemeenten en waterschappen lijken de handen vol te hebben aan
het met elkaar opzetten van de samenwerking binnen de afvalwaterketen. De waterbedrijven
hebben als derde partij daarin nu nog weinig toegevoegde waarde, zo blijkt uit diverse interviews. In
de studie wordt de verwachting uitgesproken dat het nog lang zal duren voordat er grote
veranderingen in de organisatie van de waterketen tot stand gaan komen. Dit heeft te maken met de
verschillende belangen gekoppeld aan bestaande instituties, de inhoudelijke verwevenheid met
50
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andere domeinen (met name bij gemeenten), eerdere (negatieve) ervaringen met
gemeenschappelijke regelingen en de manier waarop de afzonderlijke partners worden gefinancierd.
Dit beeld wordt bevestigd in een aantal interviews, waarbij zowel van de kant van de waterschappen
als van de gemeenten wordt aangegeven dat integratie van de taken van de eigen organisatie, zoals
deels in Waternet is gebeurd, in het noorden anno 2015 een moeilijk voorstelbare optie is. Een
verdergaande samenwerking op thema’s wordt wel zinvol geacht. In hoeverre dat tot
structuurwijzigingen aanleiding zal geven, is nu nog niet te zeggen. Het in gang zetten van een
dergelijke structuurwijziging wordt voorlopig niet zinvol gevonden, aldus vertegenwoordigers van de
waterschappen.

De commissie komt daarmee tot de conclusie dat het opgaan van WMD in een waterketenbedrijf op
korte of middellange termijn geen realistische keuze is. Uit de voorgaande analyse is immers duidelijk
geworden dat de vorming van zo’n soort organisatie in Noord-Nederland, waar ook een goede rol
voor de drinkwaterbedrijven is weggelegd, nog heel ver weg is. Een dergelijke stap zou ook een
opdeling van WMD naar drie gebieden betekenen, wat in de ogen van de commissie geen voordeel
kan zijn. De door WMD gekozen projectmatige vormen van samenwerking waarbij de inhoud leidend
is, vindt de commissie logisch. De commissie gaat er vanuit dat door een proces van onderop,
gebaseerd op inhoudelijke meerwaarde, de samenwerking de komende jaren zal toenemen. Daaruit
zullen vermoedelijk ook nieuwe structuren voortvloeien, waarbij het op dit moment niet is te
voorzien welke plek de drinkwatervoorziening daarin zal krijgen.
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6. Keuze in strategische posities
6.1

Visie op drinkwaterbedrijf

De Drinkwaterwet (2011) stelt dat het primair de taak van het drinkwaterbedrijf is om te zorgen voor
de feitelijke levering van deugdelijk drinkwater. Dit houdt in dat de kwaliteit en de continuïteit van de
levering van water wordt gewaarborgd, op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Bij de
uitwerking daarvan worden innovatie en duurzame ontwikkeling als leidende principes gehanteerd.52
De commissie constateert dat WMD over het algemeen goed invulling geeft aan de primaire taak,
zoals verwoord in de Drinkwaterwet. De commissie komt op basis van de voorgaande analyse tot de
conclusie dat er nu en in de nabije toekomst geen essentiële knelpunten zijn, die het nodig maken
om de huidige positie van WMD te wijzigen. De ontwikkelingen in de waterketen in Noord Nederland
zijn ook niet zodanig dat er binnen afzienbare tijd een aanleiding zal ontstaan om tot
structuurwijziging over te gaan.

6.2

Opschalen?

De commissie heeft in de diverse gesprekken de vraag aan de orde gehad of het opschalen van WMD
toch niet beter zou zijn voor de drinkwatervoorziening in Drenthe. Daarbij wordt gedacht aan
samengaan met WBG of aansluiting bij Vitens. Hoewel de commissie uit het voorgaande onderzoek
geen urgentie voor opschalen heeft kunnen afleiden, heeft zij toch deze opties bezien in het licht van
de visie op een drinkwaterbedrijf.
6.2.1 Aansluiten bij Vitens
Vitens is een groot waterbedrijf (2,5 miljoen aansluitingen en 1400 medewerkers) waarmee WMD in
het zuiden en in Friesland op het gebied van watervoorziening is verbonden. Vitens zet in op de
ontwikkeling van een excellent drinkwaterbedrijf, dat voor de klant waarde toevoegt aan het
product. Vitens heeft een apart centrum voor innovatie (Vitens Innovation Playground) voor het
experimenteren met nieuwe techniek en technologie dat zich richt op de verbetering van asset
management en klantcontacten. Vitens is niet actief op het gebied van Ander Water. Dit is een
bewuste keuze om niet als marktpartij op te treden. Vitens draagt bij aan de
millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties via VEI (Vitens Evides International), een aparte
organisatie waaraan Vitens, Evides, WML en WBG financieel bijdragen. Medewerkers van de
financierende organisaties worden via detacheringen ingezet voor internationale projecten.
WMD kan aansluiten bij Vitens en zou dan feitelijk worden overgenomen. De tarieven bij Vitens
verschillen weinig van die van WMD en ook verder zal er voor de WMD klanten betrekkelijk weinig
veranderen. Het WMD hoofdkantoor (met circa 80-100 FTE) verdwijnt uit Drenthe en er blijven
enkele regionale punten over. De regionale binding neemt af. De Ander Water projecten van WMD
zullen waarschijnlijk worden afgestoten.
Er zijn schaalvoordelen te halen, de personele kwetsbaarheid kan structureel worden opgelost, er
kan in een groter verband gewerkt worden aan innovatie, ICT en de interprovinciale
watervoorziening met Overijssel en Friesland kan handiger worden georganiseerd.
De omvang van de mogelijke efficiencywinst is niet gekwantificeerd. Gezien echter de relatief geringe
verschillen tussen de prestaties van Vitens en WMD en de geringe omvang van WMD in vergelijking
met Vitens, verwacht de commissie van deze optie echter geen omvangrijke financiële voordelen of
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belangrijke veranderingen voor de klant.53 De commissie ziet in het algemeen voordelen in het
aansluiten met Vitens vanwege (beperkte) schaalgroottevoordelen, afname personele kwetsbaarheid
en ruimte voor innovatie. Het verlies van de regionale binding en betrokkenheid en het verdwijnen
van werkgelegenheid uit Drenthe worden gezien als belangrijke bezwaren.
Aansluiten bij Vitens zal ook gevolgen hebben voor WBG en WLN. Binnen de drinkwatersector wordt
een dergelijke opschaling met argusogen bekeken, hoewel ook juist deze omvang het mogelijk maakt
dat relevante thema’s succesvol landelijk worden geagendeerd.
Uit de gesprekken blijkt dat voornamelijk in de politiek-bestuurlijke omgeving bezwaren bestaan
tegen het opheffen van het Drentse bedrijf WMD, het verdwijnen van werkgelegenheid uit Drenthe,
het verlies van het hoofdkantoor in de Drentse hoofdstad en het verlies van regionale binding.
De commissie constateert alles overziend dat aansluiten bij Vitens vanuit de drinkwatervoorziening
een reële optie is, maar geen noodzaak kent en politiek bestuurlijk gezien te weinig draagvlak heeft.
6.2.2 Fusie met WBG
WBG is een bedrijf dat qua omvang en aantal aansluitingen een klein beetje groter is dan WMD.
WBG kent vergelijkbare opgaven, zoals het hebben en houden van voldoende en goed personeel,
een grootschalige opgave vervangingsinvesteringen en diverse Ander Water projecten. WBG ziet zich
geconfronteerd met een extra opgave vanwege de aardbevingen.
Een fusie tussen WMD en WBG betekent een samengaan van twee min of meer gelijkwaardige
partijen en daarin verschilt het proces sterk van aansluiten bij Vitens. Er is (beperkt) schaalvoordeel
te behalen op het gebied van bedrijfskosten, vanwege besparingen op personeel, gebouwen en
materiaal. De watervoorziening kan over de provinciegrenzen tussen Drenthe en Groningen
makkelijker geoptimaliseerd worden. De fusie kan helpen bij het versterken van de personele
bezetting en de innovatiekracht. In de uitbouw van de noordelijke samenwerking in de waterketen
kan het helpen dat er één waterbedrijf is. De ontwikkeling van WLN als kenniscentrum voor
watertechnologie kan binnen het nieuwe waterbedrijf eenvoudiger worden georganiseerd omdat er
maar één aandeelhouder overblijft. De plek van het nieuwe hoofdkantoor is een punt van
onderhandeling.
Het nieuw te vormen bedrijf blijft op landelijke schaal echter een klein bedrijf. In het rapport “De
toekomst van WMD in drie scenario’s“ wordt uitgebreid ingegaan op de voor- en nadelen van een
fusie met WBG, waarbij ook e.e.a. wordt gekwantificeerd.54 Dit intern opgestelde rapport is naar het
idee van de commissie eenzijdig geschreven vanuit de opvatting dat een fusie met WBG niet
wenselijk is en is daardoor gekleurd van toon. Het rapport is echter gereviewed door drie
onafhankelijke experts die, weliswaar met diverse kanttekeningen, uiteindelijk de conclusies van het
interne rapport onderschrijven: vergeleken met de situatie waarin WMD het personeelsbestand
terugbrengt met 25 FTE en de samenwerking met WBG voortzet, zal een fusie met WBG niet direct
veel voordelen opleveren.
De commissie sluit zich aan bij deze conclusie, namelijk dat niet teveel verwacht moet worden van de
efficiencywinst door fusie met WBG en en een fusie voor de klant geen duidelijke voordelen biedt.
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle fusie is dat beide partijen graag willen fuseren. De
commissie constateert op basis van de door haar gevoerde gesprekken dat aan deze voorwaarde niet
wordt voldaan. Bij WMD-medewerkers is zelfs sprake van weerstand tegen een fusie met Groningen.
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Daarbij leeft bij velen de verwachting dat het hoofdkantoor in Groningen zal komen. Dit wordt in
Drenthe niet als een gewenste ontwikkeling gezien.
Dit alles, gecombineerd met de betrekkelijk geringe meerwaarde voor de drinkwatervoorziening in
Drenthe en de met een fusie gepaard gaande onrust, maakt dat de commissie een fusie met WBG op
korte termijn niet als een optie met toegevoegde waarde ziet.
6.2.3 Conclusie ten aanzien van de opties
Alles overziende vindt de commissie dat de optie waarbij WMD fuseert met WBG niet voldoende
aantoonbare meerwaarde zal hebben voor de ontwikkeling van de drinkwatervoorziening in Drenthe.
Aansluiten bij Vitens heeft een aantal voordelen, maar heeft te weinig draagvlak vanwege onder
andere verlies van regionale binding en werkgelegenheid en heeft ook voor de klant weinig
meerwaarde.
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7. Conclusies en aanbevelingen
De commissie komt tot de conclusie dat WMD de komende jaren als een zelfstandig nutsbedrijf kan
blijven functioneren. WMD is een goed functionerend drinkwaterbedrijf, dat de inwoners van
Drenthe nu en in de toekomst voldoende en schoon drinkwater kan leveren tegen een relatief lage
prijs. Het bedrijf staat er wat betreft de drinkwateractiviteiten financieel goed voor en is actief op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De commissie ziet een aantal punten waar de komende jaren in het bijzonder aandacht aan moet
worden besteed:
 Uitvoering van het vervangingsprogramma AC leidingen. Dit is een belangrijke opgave voor de
komende jaren.
 Doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem naar niveau 3 op relatief korte termijn
is mogelijk en gewenst.
 Personeelsbeleid: WMD moet zorgen voor het hebben en houden van voldoende gekwalificeerd
personeel en dus voldoende nieuwe instroom. Dit vraagt om een uitgekiend en
ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. De commissie gaat er vanuit dat WLN, als
waterkenniscentrum, een bijdrage zal leveren aan het op peil houden van de technologische
kennis.
 Dienstverlening: er is ruimte om de dienstverlening naar de gebonden klant, waaronder de
digitale contacten en een onafhankelijk opererend klantenpanel met een onafhankelijke
voorzitter, uit te bouwen.
Voor de nabije toekomst zijn er twee punten, waarvan de commissie vindt dat deze moeten worden
opgepakt. Dit betreft de governance en de Ander Water activiteiten.

Governance
De commissie is van mening dat de governance momenteel nog niet naar behoren functioneert.
 De statuten en reglementen zijn geactualiseerd, maar moeten deels nog worden
geimplementeerd.
 Het functioneren van de aandeelhouders moet worden versterkt. Hier ligt een taak voor de
organisatie WMD door de transparantie en de informatievoorziening voor de aandeelhouders te
verbeteren. Daarnaast zouden zowel de RvC als de AVA zich meer inhoudelijk in hun statutaire
rol kunnen verdiepen en moet er meer oog zijn voor de wederzijdse rol en verantwoordelijkheid.
 Voor een actievere opstelling van de aandeelhouders zou de bestaande stemverhouding ten
gunste van de gemeentelijke aandeelhouders gewijzigd kunnen worden. Er zijn vergelijkbare
bedrijven waarbij de stemverhouding is aangepast om dominantie van één of meerdere partijen
te voorkomen. De verdeling van de aandelen hoeft daarbij niet te worden gewijzigd.
 In de RvC ontbreekt anno 2015 voldoende specifieke deskundigheid, terwijl de verwevenheid
met de Drentse (bestuurlijke) samenleving erg groot is. Het publiek werven van commissarissen
op basis van profielschetsen zou zo snel mogelijk opgepakt moeten worden. Om de band met het
lokaal bestuur in stand te houden zou een lid namens de Vereniging van Drentse Gemeenten
kunnen worden voorgedragen.
 Het is belangrijk dat er in de organisatie een goed samenspel is tussen de RvC en de bestuurder
van de onderneming enerzijds en tussen de bestuurder en het management anderzijds.
Countervailing power is belangrijk voor een organisatie. Het is aan de RvC om ook hierop toe te
zien.
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Ander Water
De commissie vindt dat er een weinig transparante situatie is ontstaan rondom de Ander Water
activiteiten. Het gaat om activiteiten die op zichzelf maatschappelijk betekenis hebben. Deze
transparantie is uiterst noodzakelijk, zodat stake- en shareholders hier goed zicht op hebben.
Speciale aandacht is nodig voor de governance, waarbij de rolverdeling tussen de RvC en de AVA
goed onderscheiden moet worden. . Een diepgaande bezinning over de Ander Water activiteiten is
uiterst gewenst. De commissie ondersteunt de voornemens van de RvC om de activiteiten in
Indonesië af te bouwen. Mogelijk dat in de toekomst aangesloten kan worden bij een landelijke
samenwerkingsorganisatie voor buitenlandse projecten.
Wat betreft Ander Water beveelt de commissie aan om een heldere visie op Ander Water te
ontwikkelen in relatie tot de kernactiviteiten. Deze visie vormt de basis voor de te maken
strategische keuzes zoals de selectie van de te ontwikkelen dan wel af te bouwen activiteiten, de
selectie van eventuele samenwerkingspartners, de aard en de omvang van de eigen bijdrage en de
organisatievorm. Deze visie zou naar het oordeel van de commissie in elk geval uitgangspunten
moeten bevatten op het gebied van:
 De toegevoegde waarde van de Ander Water activiteiten voor de drinkwatervoorziening op het
gebied van kennis, kwaliteit of kosten;
 De kostendekkendheid;
 De entiteit en aansturing van de activiteiten;
 Het risicoprofiel;
 Relatie tot vergelijkbare activiteiten door marktpartijen (marktverstoring).

Tot slot
De commissie beveelt aan WMD als zelfstandige entiteit verder te laten gaan. Het lijkt de commissie
zinvol om de samenwerking met andere partijen op basis van inhoudelijke wederzijdse toegevoegde
waarde verder vorm te geven. De commissie is er van overtuigd dat daarmee op termijn nieuwe
verbanden van onderop zullen ontstaan.
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Bijlage 1. Samenstelling commissie







Drs. M. de Boer (voorzitter)
Prof. Dr. M.A. Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden, RUG en directeur van
COELO
Ir. R.W. Bleker, dijkgraaf waterschap Rivierenland
Drs. M. Buitenkamp, Anantis
Prof. Dr. A. van Wezel, bijzonder hoogleraar UU Water Quality and Human Health en
verbonden aan KWR
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Bijlage 2. Geïnterviewde personen


































R. Blokzijl, ondernemingsraad WMD
G. Blom, ondernemingsraad WMD
H. van de Boer, provincie Drenthe, aandeelhouder WMD
B.J. Bouwmeester, lid Raad van Commissarissen WMD
F. Buijtelaar, gemeente Borger-Odoorn, aandeelhouder WMD
L.C.A. Declercq, directeur Vitens
T. Eerenstein, lid Raad van Commissarissen WMD
H.B. Giethoorn, gemeente Hoogeveen, aandeelhouder WMD
A. van Hall, waterschap Hunze en Aa’s
R. Heling, ondernemingsraad WMD
J. van den Hoek, Waternet
K.J. Hoogsteen, directeur WMD
J. ten Kate, gemeente de Wolden, aandeelhouder WMD
J. Kikkert ,voorzitter ondernemingsraad WMD
M.M. Kool, waterschap Reest en Wieden
H. Kosters, gemeente Noordenveld, aandeelhouder WMD
S. Kremer, lid Raad van Commissarissen WMD
R. Kruisinga, ondernemingsraad WMD
S. Kuks, waterschap Vechtstromen
J.H. van der Laan, lid Raad van Commissarissen WMD
C. Lambert, gemeente Aa en Hunze, aandeelhouder WMD
G.H.M. Lohuis, gemeente Midden-Drenthe, aandeelhouder WMD
H. Prummel, directeur WLN
H. Ramaker, ondernemingsraad WMD
K.H. Smidt, gemeente Westerveld, aandeelhouder WMD
A. Smit, gemeente Assen, aandeelhouder WMD
J. de Vries, ondernemingsraad WMD
A. van der Tuuk, Provincie Drenthe, aandeelhouder
M.L. van Wijhe, lid Raad van Commissarissen WMD
B. van Zanten, waterschap Noorderzijlvest
R.A.M. Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen
J. Zwiers, gemeente Coevorden, aandeelhouder WMD
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Verwerking van de conclusies en aanbevelingen van
Commissie De Boer
De conclusies en aanbevelingen van de commissie worden in de jaren 2015 en 2016 daar
waar mogelijk geïmplementeerd, nadat ze zijn voorgelegd aan de aandeelhouders.
De commissie komt tot de conclusie dat WMD de komende jaren als een zelfstandig nutsbedrijf
kan blijven functioneren. WMD is een goed functionerend drinkwaterbedrijf dat de inwoners
van Drenthe nu en in de toekomst voldoende en schoon drinkwater kan leveren tegen een
relatief lage prijs. Het bedrijf staat er wat betreft de drinkwateractiviteiten financieel goed voor
en is actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Deze aanbevelingen zijn opgevolgd in het nieuwe beleidsplan 2016-2020. Dit is in september
2015 vastgesteld. Speciaal aandacht is gegeven aan de uitgangspunten bij het vaststellen van
de tarieven. Deze notitie Tariefbeleid is door de aandeelhouders in september 2015
vastgesteld en zal dienen als fundament bij de samenstelling van de tarieven.
De commissie ziet een aantal punten waar de komende jaren in het bijzonder aandacht aan
moet worden besteed:
Uitvoering van het vervangingsprogramma AC leidingen. Dit is een belangrijke opgave voor
de komende jaren.
Dit programma wordt volledig geïmplementeerd en is opgenomen in het
investeringsprogramma voor de periode 2016-2025. Uitgangspunt is dat in de eerste 5 jaar
alle zwakke AC-leidingen worden vervangen. Verwacht wordt dat dit zal kunnen worden
uitgevoerd zonder aanvullende tariefaanpassingen indien de inflatie op het huidige niveau
blijft. Door dit programma wordt verwacht dat het aantal leidingbreuken met ca 70% zal
afnemen.
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Doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem naar niveau 3 op relatief korte termijn
is mogelijk en gewenst.
Het kwaliteitsmanagementsysteem zal in 2016 naar niveau 3 worden gebracht. Alle
voorbereidingen daarvoor zijn getroffen.
Personeelsbeleid: WMD moet zorgen voor het hebben en houden van voldoende
gekwalificeerd personeel en dus voldoende nieuwe instroom. Dit vraagt om een uitgekiend en
ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. De commissie gaat er vanuit dat WLN, als
waterkenniscentrum, een bijdrage zal leveren aan het op peil houden van de technologische
kennis.
Het personeelsbeleid is een bedrijfsaangelegenheid die de aangevoerde uitgangspunten
hanteert. Aan de aandeelhouders wordt dit door de RvC geaccordeerde personeelsbeleid ter
kennisneming aangeboden nadat ook de Ondernemingsraad zijn bijdrage en visie op dit
gebied heeft aangegeven. Dit wordt in 2015 verwacht, waarna deze notitie aan de
aandeelhouders zal worden toegezonden.
Dienstverlening: er is ruimte om de dienstverlening naar de gebonden klant, waaronder de
digitale contacten en een onafhankelijk opererend klantenpanel met een onafhankelijke
voorzitter, uit te bouwen.
In 2015 is er een nieuw Klantenpanel geïnstalleerd. Momenteel is de directeur van WMD de
voorzitter. Aan het panel zal worden voorgelegd in hoeverre zij het wenselijk vinden te
beschikken over een onafhankelijke voorzitter. De verslagen van het Klantenpanel worden
ingebracht in de RvC vergaderingen en daar waar dienstig besproken en van commentaar
voorzien. Onderwerpen die nu besproken worden zijn de dienstverlening, de website en
toegankelijkheid voor de klant. Tevens heeft het panel inbreng gehad bij het schrijven en
formuleren van het nieuwe beleidsplan.
Voor de nabije toekomst zijn er twee punten, waarvan de commissie vindt dat deze nader
moeten worden aangevuld en bijgesteld. Dit betreft de Governance en de Ander Water
activiteiten.
Governance
De commissie is van mening dat de Governance momenteel nog niet naar behoren
functioneert.
Naar de mening van de RvC functioneert de Governance nu naar behoren, nadat deze is
geëvalueerd en besproken. Wel zal constant worden beoordeeld in hoeverre aanpassingen
gewenst zijn als zich wijzigingen in de opvattingen voordoen.
De statuten en reglementen zijn geactualiseerd, maar moeten deels nog worden
geïmplementeerd.
De invoering van de geactualiseerde statuten, het reglement van de RvC en het directiestatuut
heeft plaatsgevonden is gepubliceerd op de website.
Het functioneren van de aandeelhouders moet worden versterkt.
Hier ligt een taak voor de organisatie WMD door de transparantie en de informatievoorziening
voor de aandeelhouders te verbeteren. Daarnaast zouden zowel de RvC als de AvA zich meer
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inhoudelijk in hun statutaire rol kunnen verdiepen en moet er meer oog zijn voor de wederzijdse
rol en verantwoordelijkheid.
De commissie beveelt aan de informatievoorziening van de aandeelhouders te verbeteren.
Hiertoe is reeds het initiatief genomen om voorafgaand aan elke aandeelhoudersvergadering
een bijeenkomst te beleggen voor de adviserend ambtenaren waarin de relevante
ontwikkelingen binnen WMD worden voorbesproken en waarin ruimte is om alle vragen die er
leven bij de aandeelhouders naar aanleiding van de genoemde ontwikkelingen binnen WMD
voor te bespreken of te beantwoorden. Uiteraard staan wij open voor aanvullingen c.q. wensen
van de aandeelhouders zelf.
Voor een actievere opstelling van de aandeelhouders zou de bestaande stemverhouding ten
gunste van de gemeentelijke aandeelhouders gewijzigd kunnen worden. Er zijn vergelijkbare
bedrijven waarbij de stemverhouding is aangepast om dominantie van één of meerdere
partijen te voorkomen. De verdeling van de aandelen hoeft daarbij niet te worden gewijzigd.
Naar de mening van de RvC is het aan de aandeelhouders daar opvolging aan te geven indien
deze behoefte bestaat.
In de RvC ontbreekt anno 2015 voldoende specifieke deskundigheid, terwijl de verwevenheid
met de Drentse (bestuurlijke) samenleving erg groot is. Het publiek werven van
commissarissen op basis van profielschetsen zou zo snel mogelijk opgepakt moeten worden.
Om de band met het lokaal bestuur in stand te houden zou een lid namens de Vereniging van
Drentse Gemeenten kunnen worden voorgedragen.
De RvC heeft dit onderwerp besproken en zal deze aanbeveling in de komende periode nader
beoordelen en daar waar nodig in haar optiek opvolgen.
Het is aan de aandeelhouders om daar samen met de RvC gevolg aan te geven. De
profielschetsen van de commissarissen zullen worden geactualiseerd daar waar relevant en
deze zullen worden gepubliceerd op de website van WMD.
Het is belangrijk dat er in de organisatie een goed samenspel is tussen de RvC en de
bestuurder van de onderneming enerzijds en tussen de bestuurder en het management
anderzijds. Countervailing power is belangrijk voor een organisatie. Het is aan de RvC om ook
hierop toe te zien.
Er is door de RvC van de WMD een remuneratiecommissie benoemd die zich zal buigen over
deze aanbeveling en hieraan aandacht zal schenken bij het opstarten van de vervulling van
de vacature voor een nieuwe directeur. Vooral wordt in de organisatie aandacht besteed aan
de cultuur binnen de WMD en deze wordt daar waar nodig verbeterd door middel van gerichte
trainingsprogramma’s.

Ander Water
De commissie vindt dat er een weinig transparante situatie is ontstaan rondom de Ander Water
activiteiten. Het gaat om activiteiten die op zichzelf maatschappelijk betekenis hebben. Deze
transparantie is uiterst noodzakelijk, zodat stake- en shareholders hier goed zicht op hebben.
Speciale aandacht is nodig voor de governance, waarbij de rolverdeling tussen de RvC en de
AVA goed onderscheiden moet worden. Een diepgaande bezinning over de Ander Water
activiteiten is uiterst gewenst. De commissie ondersteunt de voornemens van de RvC om de
activiteiten in Indonesië af te bouwen. Mogelijk dat in de toekomst aangesloten kan worden bij
een landelijke samenwerkingsorganisatie voor buitenlandse projecten.
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Wat betreft Ander Water beveelt de commissie aan om een heldere visie op Ander Water te
ontwikkelen in relatie tot de kernactiviteiten. Deze visie vormt de basis voor de te maken
strategische keuzes zoals de selectie van de te ontwikkelen dan wel af te bouwen activiteiten,
de selectie van eventuele samenwerkingspartners, de aard en de omvang van de eigen
bijdrage en de organisatievorm. Deze visie zou naar het oordeel van de commissie in elk geval
uitgangspunten moeten bevatten op het gebied van:
De toegevoegde waarde van de Ander Water activiteiten voor de drinkwatervoorziening
op het gebied van kennis, kwaliteit of kosten;
De kostendekkendheid van de verschillende activiteiten;
De entiteit en aansturing van de activiteiten;
Het risicoprofiel;
Relatie tot vergelijkbare activiteiten door marktpartijen (marktverstoring).
In de komende aandeelhoudersvergadering op 20 november 2015 zullen de beleidskaders
voor Noordwater BV (alle Ander water activiteiten worden daarin uitgeoefend) worden
geformuleerd en vastgesteld. De deelnemingen in de Indonesische waterbedrijven wordt in
drie tot vier jaar afgebouwd.
Dit zal nader in beeld worden gebracht ten aanzien van zijn gevolgen voor de WMD holding.
Tot slot
De commissie beveelt aan WMD als zelfstandige entiteit verder te laten gaan. Het lijkt de
commissie zinvol om de samenwerking met andere partijen op basis van inhoudelijke
wederzijdse toegevoegde waarde verder vorm te geven. De commissie is ervan overtuigd dat
daarmee op termijn nieuwe verbanden van onderop zullen ontstaan.
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